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BELED7YE BAbKANI SUNUbU

“AtaƔehir ilçe sŦnŦrlarŦ içindeki
mahalli müƔterek ihtiyaçlarŦ en iyi
Ɣekilde
karƔŦlayarak,
eƔitlik
duygusuyla yaƔam kalitesini artŦrmak
ve özgün bir kimlik oluƔturarak öncü
bir dünya kenti haline gelmek”
misyonunu gerçekleƔtirmek amacŦyla
AtaƔehir Belediyesi olarak iyi
yetiƔmiƔ
kalifiye
personelle,
kurumsal kimliŒi ve geleneŒi olan,
teknolojiyi
kullanan,
stratejik
yönetimi esas alan, ƔeffaflŦk ve
katŦlŦmcŦlŦŒŦ ön planda tutan
hizmette dünya standartlarŦnŦ aƔmŦƔ,
model bir ilçe ve markalaƔmŦƔ bir
belediyecilik anlayŦƔŦ içinde; öncü ve
önder bir belediye olacaŒŦz.
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14 yŦldŦr AtaƔehir'de yaƔayan; bölgeyi, insanlarŦnŦ ve sorunlarŦnŦ bilerek AtaƔehir
halkŦnŦn karƔŦsŦna belediye baƔkan adayŦ olarak çŦkarken “BEN7M ATAbEH7R 7LE 7LG7L7
B7R HAYAL7M VAR. . . . ” demiƔtim. Bu kapsamda çok ciddi çalŦƔmalara baƔladŦk. Yeni
kurulan belediyemizin yapŦlanmasŦ, kurumsal kimliŒinin oluƔmasŦ da hedeflediŒimiz
AtaƔehir için son derece önemli bir çalŦƔmadŦr. Bu çalŦƔmaya stratejik plan
hazŦrlayarak baƔlamŦƔ bulunuyoruz.
Planda; baƔta seçim bildirgemizdeki vaatler olmak üzere öncü, önder bir AtaƔehir
olmak için gerekli olan amaç, hedef ve stratejileri tüm açŦklŦŒŦ ile koyduk. Hedefler
için performans kriterleri benimsedik. Maliyet analizleri ve izleme deŒerlendirme
bölümlerini de eklediŒimiz stratejik planŦmŦz, yeni kurulan ve ilk kez bir plan
hazŦrlayan belediye olmamŦza karƔŦn, özgün ve örnek alŦnŦr bir yapŦda ortaya çŦktŦ.
BilindiŒi üzere, bütçe ödenekleri üç ana baƔlŦŒa ayrŦlmaktadŦr. Birinci ana baƔlŦk
faaliyetlere baŒlŦ olmayan faaliyet gerçekleƔmese dahi devamŦ gereken genel
yönetim giderleridir. 7kinci baƔlŦk diŒer idarelere yapŦlan yasal transferlerdir. Üçüncü
ana baƔlŦk ise stratejik planda yer alan faaliyetler için yapŦlan giderlerdir. Bu üçüncü
ana baƔlŦŒŦ oluƔturan giderlerin beƔ yŦllŦk toplamŦ stratejik planŦn büyüklüŒünü yani
gerçekleƔtirilmesi mümkün faaliyetleri gösterir. DolayŦsŦyla her belediyenin bir “vaat
kapasitesi” vardŦr. Bu kapasiteden baŒŦmsŦz stratejik planlarŦn gerçekleƔtirilmesi
mümkün deŒildir. Bu kapasite gözetilmeden hazŦrlanan planlar dilek ve iyi niyet
belgeleri olarak rafa kaldŦrŦlmak zorundadŦr. Biz bu gerçekler ŦƔŦŒŦnda planŦn
“Maliyetlendirme” bölümünü hiç ihmal etmeden, saŒlŦklŦ bir analizle planda yer alan
amaç, hedef ve stratejileri belirledik.
Çok sayŦda prestij projesi ile mevzuatŦn gerekleri ve halkŦmŦzŦn ihtiyaçlarŦnŦ göz önüne
alarak hayli iddialŦ hazŦrlanan stratejik planŦ, ekibimle birlikte gerçekleƔtireceŒimize
hiç kuƔkum yok. Bu çerçevede, 2010 – 2014 yŦllarŦnŦ kapsayan bu stratejik planŦn
hazŦrlanmasŦnda emeŒi geçen tüm mesai arkadaƔlarŦmŦ, plana katkŦ veren sivil
toplum kuruluƔlarŦnŦn ilgililerini, çalŦƔmalarda çok önemli katkŦlarŦ olan
danŦƔmanŦmŦzŦ, Mali Hizmetler Müdürümüzü, bu birimde çalŦƔan diŒer
arkadaƔlarŦmŦzŦ ve stratejik plan ekibimizi özverili çalŦƔmalarŦ nedeniyle kutluyor,
insan odaklŦ ve planlŦ çalŦƔmanŦn tüm belediyelere yerleƔmesini temenni ediyorum.
Stratejik plan, önümüzdeki beƔ yŦldaki yol haritamŦzŦ vermektedir. Bu açŦdan son
derece önemli olan planŦn AtaƔehir halkŦna hayŦrlŦ olmasŦnŦ ve kentsel yenileƔmeyi
tamamlamŦƔ marka ve önder bir kent ortamŦnda bir belediye getirmesini diliyorum.

SaygŦlarŦmla,
Battal 7LGEZD7
AtaƔehir Belediye BaƔkanŦ
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YÖNET7C7 ÖZET7

5393 sayŦlŦ Belediye Kanunu, 5018 sayŦlŦ Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ve “Kamu 7darelerinde Stratejik Planlamaya 7liƔkin
Usul ve Esaslar HakkŦnda Yönetmelik”e uygun olarak Belediyemizin
2010-2014 stratejik planŦ çalŦƔmalarŦ, AtaƔehir Belediyesi yeni kurulan
bir belediye olmasŦna karƔŦn, yerel seçimlerin hemen ardŦndan hazŦrlŦk
çalŦƔmalarŦ ve eŒitim programlarŦ ile baƔlatŦlmŦƔtŦr.
ÇalŦƔma sürecinin ve modelinin belirlenmesinde “Kamu 7dareleri 7çin
Stratejik Planlama KŦlavuzu” esas alŦnmŦƔtŦr. Süreç boyunca
katŦlŦmcŦlŦŒa özel önem verilmiƔ, tüm iç paydaƔlarŦn ve yararlanŦcŦlarŦn
sürece katŦlŦmŦna ve fikirlerinin alŦnmasŦna dikkat edilmiƔtir. Kurum içi
paydaƔlarŦn katŦlŦmŦnŦ saŒlamak için çalŦƔma ekipleri oluƔturulmuƔ ve
toplantŦlar düzenlenmiƔ, tüm çalŦƔanlarŦn katkŦlarŦ alŦnmŦƔtŦr.
Stratejik plan hazŦrlanŦrken içerik olarak Devlet Planlama TeƔkilatŦ
MüsteƔarlŦŒŦ Stratejik PlanŦndan istifade edilmiƔtir. Tüm açŦklŦŒŦ ile
kŦsŦtlar stratejik plan metnine iƔlenmiƔtir.
AtaƔehir Belediyesi’nin bu stratejik plan hazŦrlama dönemi içinde
kurulmuƔ bir belediye olmasŦ, tüm personelin ve kadrolarŦn yeni
oluƔturulmasŦ, ciddi bir zaman kŦsŦtŦ ve hazŦrlŦk döneminin kŦsalmasŦ
sonucunu doŒurmuƔtur. Mevcut durum analizinde resmi veri
tabanlarŦ dŦƔŦnda, kayŦtlŦ verilerin yok denilecek kadar az olmasŦ
neredeyiz sorusunun yüzde yüz cevaplanamamasŦna neden olmuƔtur.
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Ancak alŦnan kaliteli eŒitim ve danŦƔmanlŦk faaliyeti sayesinde süreçte
yaƔanŦlan olumsuzluklar azaltŦlmŦƔtŦr.
DŦƔ paydaƔlara yönelik olarak odak grup toplantŦlarŦ yapŦlmŦƔtŦr.
Stratejik planŦn ana çatŦsŦnŦ oluƔturan amaç, hedef ve stratejiler,
durum analizi sonuçlarŦ doŒrultusunda ƔekillendirilmiƔtir. Amaç, hedef
ve stratejilerin, mevcut durumdan yola çŦkarak paydaƔ beklentilerine
azami düzeyde cevap veren bir nitelik arz etmesine çalŦƔŦlmŦƔtŦr.
Belediyenin misyonu, Belediye Kanunu ile tanŦmlanan görevler ve
ayrŦca zaman içinde üstlenilen ilave görevler kapsanarak
oluƔturulmuƔtur. Belediye için belirlenen vizyonun ana unsurunu ise
“kentsel yenileƔme, marka ve önder kent olma” belirlemiƔtir.
Belirlenen vizyona ulaƔmak amacŦyla 6 amaç ve bu amaçlarŦ
gerçekleƔtirecek 28 hedef ve yüzlerce strateji saptanmŦƔtŦr.
Kentsel yenileƔme, marka ve önder kent olma, kŦrŦlgan gruplarŦ
kavrama ve hayatŦnŦ kolaylaƔtŦrma, yoksullukla mücadele, mahalli
idareler için yeni açŦlŦmlar, yatŦrŦmlarŦn etkin ve etkili yönetimi, saŒlŦklŦ
bir çevre, sosyal, kültürel ve beƔeri geliƔme, eŒitim ve saŒlŦk ile
belediyenin kurumsal yapŦsŦnŦ geliƔtirmeye yönelik amaçlar
belirlenmiƔtir.
Hedefler, çoŒunlukla sayŦsal olarak ifade edilmeye çalŦƔŦlmŦƔ ve ilave
performans göstergelerine çok zorunlu durumlarda baƔvurulmuƔtur.
Stratejik planŦn gerçekleƔme durumunu izlemek üzere kullanŦlacak
olan performans göstergelerinin bir kŦsmŦ için mevcut duruma iliƔkin
verilerin elde edilememesi, bu göstergeler cinsinden sayŦsal hedef
belirlemeyi de zorlaƔtŦrmŦƔtŦr. Önümüzdeki dönemde öncelikle ele
alŦnmasŦ gereken husus, belirlenen göstergelere iliƔkin veri toplama
sisteminin oluƔturulmasŦ olacaktŦr. Elde edilen verilere dayalŦ olarak
sayŦsal hedefler revize edilecektir.
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Stratejik plan, risk analizlerine dayalŦ ve bünyesindeki geliƔmelere
göre alternatif stratejiler belirleyen kalkŦnma planŦ ile sŦkŦ baŒ
oluƔturmuƔ; finans ve kültürel deŒerleri de kapsayan sosyal yaƔam
modellerini içeren bir yapŦda hazŦrlanmŦƔtŦr. Bu çerçevede farkŦndalŦk
yaratan uygulamalar barŦndŦran planda: yeni kurulan bir belediye
olmamŦz, ülkemiz veri tabanlardaki sŦkŦntŦlar ve veri elde etme
maliyetlerinin yüksek olmasŦ nedenleriyle mevcut durum analizlerinin
yeterli olmamasŦ yasal süre sonunda revizyonu gerekli kŦlabilir.

Stratejik
plan
ile
yapŦlacak
uygulamanŦn
izleme
ve
deŒerlendirilmesine iliƔkin bir yaklaƔŦm geliƔtirilmiƔtir. Bu kapsamda
birimlerin rol ve sorumluluklarŦ belirlenmiƔ, izleme ve deŒerlendirme
sürecinde oluƔturulmasŦ gereken temel raporlar tanŦmlanmŦƔtŦr.
Sonuç olarak; stratejik plan bir belge olmanŦn ötesinde belediyenin
tüm faaliyetlerine yön verecek ve uygulamanŦn aracŦ olacak bir yol
haritasŦ niteliŒi taƔŦmaktadŦr.
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B7R BAKIbTA STRATEJ7K PLAN
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M7SYON

KatŦlŦmcŦlŦk

AtaƔehir ilçe sŦnŦrlarŦ içindeki
mahalli müƔterek ihtiyaçlarŦ en iyi
Ɣekilde karƔŦlayarak, eƔitlik
duygusuyla yaƔam kalitesini
artŦrmak ve özgün bir kimlik
oluƔturarak insan odaklŦ öncü bir
dünya kenti haline gelmek.

HemƔehrilik
SaydamlŦk
Hesap verebilirlik
Sosyal koruma
UlaƔŦlabilirlik
KiƔisel geliƔim

V7ZYON

Sürdürülebilirlik

7yi yetiƔmiƔ kalifiye personelle,
kurumsal kimliŒi ve geleneŒi olan,
teknolojiyi kullanan, stratejik
yönetimi esas alan, ƔeffaflŦk ve
katŦlŦmcŦlŦŒŦ ön planda tutan,
hizmette dünya standartlarŦnŦ
aƔmŦƔ model bir ilçe ve
markalaƔmŦƔ bir belediyecilik
anlayŦƔŦ içinde insan odaklŦ öncü
ve önder belediye olmak

Kentsel yenileƔme
TarafsŦzlŦk
Sorumluluk
Bilimsellik
Güvenilirlik ve saygŦnlŦk
EƔit paylaƔŦm
Verimlilik ve etkinlik
VatandaƔ memnuniyeti

TEMEL DE)ERLER
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AMAÇLAR VE HEDEFLER
KENTSEL YEN7LEbME
A1

H 1.1
H 1.2
H 1.3
H 1.4
H 1.5
H 1.6

A2

H 2.1

YaƔam kalitesini sürdürülebilir Ɣekilde yükseltecek, engellilere ve diŒer kŦrŦlgan
gruplara uygun çevre ƔartlarŦnŦ saŒlayacak, bütüncül ve modern altyapŦ sistemini
saŒlayarak akŦllŦ kentleri yaratan ileri teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve
hemƔehrilik bilincinin oluƔumunu saŒlayacak ve toplumsal katŦlŦmŦ öngören
bölge halkŦna yarar getirecek bir kentsel yenileƔme projesini gerçekleƔtirmek.
Daha ÇaŒdaƔ ve SaŒlŦklŦ Mekanlarda YaƔanŦlmasŦnŦ SaŒlamak 7çin, PlanlŦ ve
Sürdürülebilir Kentsel GeliƔim 7lkelerini Uygulamak Suretiyle Kent içi UlaƔŦm
SorunlarŦnŦ Çözmek, Mevcut TaƔŦnmazlarŦn Envanterini ÇŦkararak, AtaƔehir’de Alt
YapŦ, Üst YapŦ, Bina BakŦm OnarŦm 7Ɣlerini Etkin ve Verimli Bir bekilde Yapmak.
RuhsatsŦz ve Ruhsata AykŦrŦ YapŦlaƔmayŦ Engellemek.
Gecekonduda YaƔayanlarŦ Gecekondu Önleme Bölgelerinde YapŦlacak Toplu
Konutlara YerleƔtirerek, Gecekonduda YaƔayanlarŦn SayŦsŦnŦ % 20 Azaltarak Kentsel
YenileƔmeyi SaŒlamak.
OlasŦ DoŒal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.
7lçemizdeki Tüm PlanlarŦ Kentsel YenileƔme Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.
Engellilere ve DiŒer KŦrŦlgan Gruplara Uygun Çevre bartlarŦnŦ ve DiŒer OlanaklarŦ
SaŒlamak.
MARKA VE ÖNDER KENT OLMAK
HalkŦmŦza koruyucu hekimlik ve diŒer saŒlŦk hizmetleri sunan, eŒitim düzeyi ve
eŒitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapŦlabilecek alanlar
ortaya çŦkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle
uluslararasŦ alanda baƔarŦlŦ sporcular yetiƔtiren, sosyal ve kültürel açŦdan zengin
bir kentsel yaƔam ortamŦnŦ hayata geçiren, iyi yönetiƔim için gerekli Türkiye
BelediyeciliŒine örnek eylem planlarŦnŦ hazŦrlayŦp hayata geçiren, belediye
mevzuatŦnŦ iyileƔtiren raporlar sunan ve yayŦnlarŦyla gündemi belirleyen,
AtaƔehir’in küresel alanda ticaret, finans ve kültür merkezi olma potansiyelini
ortaya çŦkaran bu amaçla yabancŦ kentlerle ve uluslararasŦ kuruluƔlarla iƔbirliŒi
yapan, hizmette dünya standartlarŦnŦ aƔmŦƔ model bir ilçe ve markalaƔmŦƔ bir
belediyecilik anlayŦƔŦ içinde insan odaklŦ öncü ve önder belediye olmak.
HalkŦmŦza Koruyucu Hekimlik ve DiŒer SaŒlŦk Hizmetleri Vermek Suretiyle SaŒlŦk
Konusunda Örnek Belediye Olmak.
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H 2.2

H 2.3
H 2.4
H 2.5
H 2.6

HalkŦmŦzŦn EŒitim Düzeyi ve EŒitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek
Örnek Belediye Olmak.
HalkŦmŦzŦn Spor YapabileceŒi Alanlar Ortaya ÇŦkartarak, Amatör ve Bireysel Spor
Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat
bampiyonlarŦ YetiƔtiren Örnek Belediye Olmak.
7lçemize Yeni Kültür SahalarŦ KazandŦrarak Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Etkinlikler
Düzenlemek.
Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat AlanlarŦnda Örnek 7Ɣbirlikleri OluƔturarak
UluslararasŦ Alanda Marka Belediye Olmak.
7yi YönetiƔim 7çin Gerekli Türkiye BelediyeciliŒine Örnek Eylem PlanlarŦ
OluƔturmak.

H 2.7

Belediye MevzuatŦnŦ 7yileƔtirecek Öneriler 7çeren raporlar Sunmak ve YaptŦŒŦ
YayŦnlarla AdŦndan Söz Ettiren Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak.

H 2.8

Marka ve Önder Bir Kent Olacak Prestij Projelerini GerçekleƔtirmek.

A3

H 3.1
H 3.2

A4

H 4.1
H 4.2
H 4.3
A5

YOKSULLUKLA MÜCADELE
YoksulluŒun bir kader olmadŦŒŦ bilinciyle, sosyal yardŦmlarŦ hak temelinde ele
alarak, AtaƔehir’de yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluŒu ortadan
tamamen kaldŦrŦcŦ projelerle istihdam saŒlayarak, vatandaƔlarŦn ekonomik
kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.
7nsan OdaklŦ Sosyal Belediyecilik AnlayŦƔŦmŦzŦn GereŒi Olarak 7lçe SŦnŦrlarŦ 7çindeki
YoksulluŒu, Plan Dönemi Sonunda % 20 OranŦnda Azaltmak.
7lçe SŦnŦrlarŦ Dahilinde Mutlak Yoksulluk SŦnŦrŦnŦn AltŦnda Geliri Olan Hane
KalmamasŦnŦ SaŒlamak.
KURUMSAL KAPAS7TEN7N ARTIRILMASI
Belirlenen misyonun en iyi Ɣekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini
mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir Ɣekilde organize ederek, insan
kaynaklarŦnŦ, iƔ süreçlerini geliƔtirmek suretiyle ortak vizyonu paylaƔan
çalŦƔanlarŦn, kapasitesini, verimliliŒini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle,
en hŦzlŦ Ɣekilde vatandaƔ memnuniyetini saŒlamak.
Belediyenin Hizmetlerini Daha 7yi Yürütebilmesi 7çin Karar Verme ve 7Ɣ Süreçlerini
GeliƔtirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir bekilde 7ki YŦl
7çinde Organize Etmek.
ÇalŦƔanlarŦn; Kapasitesini, VerimliliŒini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle,
7nsan KaynaklarŦ Yönetimini, Misyonu GerçekleƔtirmeye Yönelik GeliƔtirmek.
Kurumsal ArƔiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Sosyal 7mkanlarŦ
GeliƔtirmek.
SA)LIKLI, TEM7Z VE SÜRDÜRÜLEB7L7R KENTSEL ÇEVREN7N OLUbTURULMASI,
KORUNMASI VE GEL7bT7R7LMES7
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SaŒlŦklŦ ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluƔturulmasŦndan yola çŦkarak,
ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeƔil alanlarŦn nicelik ve niteliŒini
zenginleƔtirip, saŒlŦklŦ yaƔam ilkesi doŒrultusunda, fiziksel aktivitelere iliƔkin
talepleri de karƔŦlayacak Ɣekilde yeƔile ve doŒaya olan ilgi ve sevginin
arttŦrŦlmasŦnŦ saŒlamak, yeniden yapŦlandŦrmak ve kültürel faaliyetlerle
bütünleƔtirmek, çevreyi koruma altŦna almak, görsel ve çevresel kirliliŒi
azaltmak, hayvanlarŦ korumak ve hayvan sevgisini aƔŦlamak bunun yanŦ sŦra kent
yaƔamŦnda hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlarŦ gidermek.
H 5.1
H 5.2
H 5.3
H 5.4

H 5.5

Çevrenin KorunmasŦ ve Çevre KirliliŒinin Asgari Düzeye 7ndirilmesine Yönelik
Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma PlanŦ” HazŦrlamak ve Uygulamak.
Çevre Konusunda 7lçe HalkŦnŦn DuyarlŦlŦŒŦnŦ Yükseltmek, PlanŦn Uygulama Sürecine
KatŦlŦmŦ SaŒlamak ve Belediyenin Kapasitesini Yükseltmek.
7lçemizde Çevre KirliliŒi OluƔturan Tüm Faktörlerin Tespiti YapŦlarak (Hava, su,
gürültü, katŦ atŦk, endüstriyel atŦk vb) Bu Tespit DeŒerlerini Etkin Yöntem ve
Denetimlerle Her YŦl % 20 OranŦnda Azaltmak.
Geri DönüƔüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin KŦt KaynaklarŦnŦ
Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.
YapŦlacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle YeƔil AlanlarŦn
Kalitesini ArttŦrarak, Her YaƔ Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel
AçŦdan Daha ÇaŒdaƔ Alanlar OluƔturarak, Mevcut Park ve YeƔil AlanlarŦn % 20’sini
Revize Etmek ve Mevcut Park ve YeƔil AlanŦ % 10 OranŦnda ArtŦrarak, YeƔil
AlanlarŦn Etkili ve Rasyonel KullanŦlabilmesini SaŒlamak.

H 5.6

7lçemizde Görsel ve Çevresel KirliliŒi Azaltarak SaŒlŦklŦ Bir Kent OluƔturmak.

H 5.7

HayvanlarŦ Korumak ve Hayvan Sevgisini AƔŦlamak, Bunun YanŦ SŦra Kent
YaƔamŦnda Hayvanlardan Kaynaklanan OlumsuzlarŦ Gidermek.
E-BELED7YE

A6

Etkin ve Türk BelediyeciliŒi için örnek e-belediyecilik uygulamalarŦ ile bilgi alt
yapŦsŦnŦ geliƔtirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapŦya kavuƔmak.

H 6.1

Etkin ve Türk BelediyeciliŒi 7çin Örnek e-belediyecilik UygulamalarŦ GeliƔtirmek.

H 6.2

SaŒlŦklŦ ÇalŦƔan Bir Bilgi Sistemi OluƔturmak.
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KISITLAR

Mevcut Durum Analizi KŦsŦtŦ: Yerel yönetimler içinde en sŦkŦntŦlŦ stratejik yönetim
unsurlarŦnŦ oluƔturacak idarelerin baƔŦnda belediyemiz gelmektedir. Yerel
seçimlerle ilçe olan ve tüzel kiƔilik kazanan belediyemizde coŒrafi ve sosyolojik
yapŦ 4 ilçeye dayanmaktadŦr. Belediye çalŦƔanlarŦ da bu dört ilçe belediyelerinden
belediyemize aktarŦlan personelden oluƔmaktadŦr. Önceki yŦl uygulamalarŦ
bulunmayan, kurumsal yapŦlanmasŦ ve organizasyon ƔemasŦ yeni oluƔturulan,
hizmet alanlarŦ henüz belirlenen beƔ aylŦk bir belediye olarak stratejik plan
hazŦrlŦklarŦmŦzda güçlükler yaƔadŦk. Özellikle mevcut durum analizlerine iliƔkin
bilimsel detaylŦ çalŦƔmalar yapŦlŦp, veri setleri oluƔturma imkanlarŦ çok sŦnŦrlŦ kaldŦ.
Bu açŦdan çok güçlü mevcut durum analizi çalŦƔmalarŦ yapŦlamadan plan
hazŦrlanmasŦnŦ, birinci kŦsŦtŦmŦz olarak belirtebiliriz.

Zaman KŦsŦtŦ: 5393 sayŦlŦ Kanunda yer alan, nüfusu 50.000’i aƔan belediyelerin
yerel seçimleri izleyen 6 ay içinde stratejik plan hazŦrlama ve bunu belediye
meclisine sunma zorunluluŒu, önceki dönemlerde stratejik plan hazŦrlamŦƔ ve
bunu revize eden belediyeler için son derece makul olabilir ama yeni kurulan ve
ilk defa stratejik plan hazŦrlayan belediyeler için son derece zordur. Bu zaman
KŦsŦtŦ plan dönemimizdeki ikinci kŦsŦtŦmŦzdŦr.

Veri TabanŦ KŦsŦtŦ: Ülkemizde plan hazŦrlŦk sürecini daha güçlü kŦlacak resmi ve
özel veriler son derece kŦsŦtlŦdŦr. Olan verilere de ulaƔma sorunlarŦ vardŦr. ÖrneŒin
ilçeler itibariyle yoksulluk verileri ve yoksulluk haritalarŦnŦn olmayŦƔŦ bu konuda
belirlenen amaç, hedef ve stratejilerin rakamsal ve ölçülebilir olmasŦnŦ
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güçleƔtirmekte buda planŦn uygulama sürecinde performans göstergesinin
gerçekleƔmesine yönelik izleme ve deŒerlendirme maliyetlerini artŦrmaktadŦr.

Bütçe KŦsŦtŦ: Stratejik planlarda en önemli sorunlardan bir tanesi de bütçe
kŦsŦtŦdŦr. Mahalli 7dareler için stratejik planŦn bir diŒer tanŦmŦ da mahalli müƔterek
sŦnŦrsŦz ihtiyaçlara kŦt belediye kaynaklarŦnŦn daŒŦtŦmŦnŦ saŒlayan araçtŦr. Bu
bakŦmdan dünyanŦn en iyi stratejik planŦnŦ hazŦrlamŦƔ olsanŦz dahi kaynak iliƔkisi
kurulmamŦƔ stratejik planlar uygulanmamaya mahkumdur. Bu açŦdan planlarda
bir vaat kapasitesi hesaplanarak buna uygun amaç, hedef ve stratejiler
belirlenmesi gerekiyor. Bu belirlemeler yapŦlŦrken en temel tablolar bütçe ve
kesin hesap tablolarŦdŦr ki bunlar tam bir yŦlŦ gösterir Ɣekilde belediyemizde
mevcut deŒildir. Stratejik planŦn büyüklüŒü ve vaat kapasitesi belediyemiz
açŦsŦndan belirsizdir . Bu nedenle bütçe kŦsŦtŦ olarak burada belirttik. Plan hazŦrlŦk
çalŦƔmalarŦnŦ belediye 2010 bütçe gelirlerinin 150 milyon TL gerçekleƔmesi
üzerine sürdürüyoruz. Bu rakamŦn altŦnda ya da üstünde gerçekleƔmelerde de
alternatif finansman programlarŦ hazŦrlŦyoruz.
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PLANLAMA SÜRECİ

MAYIS AYI SONU

Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile stratejik
plan hazırlık döneminin başlatıldığı duyuruldu.

MAYIS AYI SONU

Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde
“stratejik planlama ekibi" kuruldu.

Ekipte, Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ (Stratejik Planlama Çalışma Lideri), Başkan
Yardımcısı İlhami YILMAZ (Üst Yönetim Temsilcisi), Mali Hizmetler Müdürü Nermin
CANYURT, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül COŞKUN, Plan ve Proje Müdürü Fuat ARZIK,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Dr.Peyzaj Mimarı Çağla TURHAN ve Stratejik
Planlama Büro Sorumlusu Ahmet USTA
MAYIS SONU
Planlama ekibi hazırlık programı oluşturdu
15 HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
25 TEMMUZ

2-5 AĞUSTOS
20 AĞUSTOS
21 AĞUSTOS

Mevcut durumun tespiti ile ilgili analiz çalışmaları
yapıldı.
Muhtarlarla toplantı düzenlendi.
İç paydaşlarla görüşmeler yürütüldü.
Stratejik planda yer alacak faaliyet ve vaat
kapasitenin hesaplanması için bütçe büyüklüğü
çalışması yapıldı.
Stratejik planlama konusunda eğitim alındı.
Sivil Toplum Örgütleriyle toplantı yapıldı.
Dış paydaşlarla arama toplantıları neticelendirildi.
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25 AĞUSTOS

AĞUSTOS SONU
AĞUSTOS SONU

Taslak stratejik plan, 5018 sayılı KMYKK Yönetmelik,
Kılavuz ve DPT’ce yayımlanan stratejik planlamaya
ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlandı.
Üst yönetici stratejik planı onayladı.
Encümen tarafından stratejik planlar incelenerek
meclisin görüşüne bildirildi.
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DURUM ANAL7Z7

TAR7H7 GEL7b7M
AtaƔehir 7lçesi'nin tarihi 7stanbul'dan bile eskilere dayanmaktadŦr. 7stanbul
çevresindeki ilk insan yerleƔimleri ancak M.Ö.5000-3000 yŦllarŦ arasŦnda ortaya
çŦkmŦƔken, 7çerenköy'de taƔ devrine ait ilk el baltalarŦna rastlanmŦƔtŦr. 7çerenköy,
1331 YŦlŦ MayŦsŦnda, Orhan Gazi; Kartal-Cevizli’de Bizans KralŦ III. Andronicus’u
yendi. Üsküdar’a yürüdü. KomutanlarŦndan Konuralp’da; Aydos Kalesini,
KayŦƔdaŒŦnŦn batŦ eteklerindeki Ayazma Köyünün, Ɣimdiki 7çerenköy’ü alarak
Üsküdar’da Orhan Beyle birleƔti. O zaman burada çok geniƔ baŒlar, bir kilise bir
hamam, bir sarnŦç vardŦ. BizanslŦlar ve rahipler buranŦn Türklerin eline geçtiŒine
çok üzüldü. Özellikle kadŦnlar hamam sularŦnŦn kendilerini güzelleƔtirdiŒine
inanŦrlardŦ. GeniƔ ölçüde yapŦlan ƔarapçŦlŦk, sebzecilik, meyvecilik birçok rahibin
geçimini saŒlardŦ. Bu bölgede, OsmanlŦ Türklerine geçince, Anadolu’dan getirilen
halk; baƔta Merdivenköy olmak üzere çeƔitli bölgelere yerleƔtirildi. Geyikli
BabanŦn öŒrencilerinden Gözcü Baba, Eren Baba, Kartal Baba, Ali Gazi, SarŦ Gazi
gibi savaƔçŦ din adamlarŦ ve bunlara baŒlŦ yüzlerce kiƔi HŦristiyan köylerine
yerleƔtirildi. Bu savaƔçŦlar korsan baskŦnlarŦndan korunmak için Rumlarla
birleƔiyorlardŦ. 1335 yŦlŦnda TekkebaŒ Köyü böyle kurulmuƔtu. Köyün tek derdi su
kŦtlŦŒŦydŦ. Bu bölge Eren Baba ile Ali Gazinin yönetimindeydi. 1465 ten sonra
bölge adŦ Erenköy olarak tapuya geçti. 1639 yŦlŦndan sonra, KayŦƔdaŒŦ suyu
künklerle Erenköy’e getirilince, Karaman ÇiftliŒi ve TekkebaŒ halkŦ Erenköye göç
etti . 1640 yŦlŦnda Tersana KahyasŦ Mustafa AŒa camiyi yaptŦrdŦ. 1860 da
KadŦköy’ün yedi mahallesinden biri oldu. 1872 de bölgenin batŦsŦnda tren yolu ve
istasyon yapŦlŦnca Hat komutanŦ, UlaƔtŦrma YüzbaƔŦ Ali Beyin önerisiyle Erenköy
adŦ Ɣimdiki yerine verildi. 7çerenköy Camisi (Mehmet ÇavuƔ Camii) ilk defa 1665
tarihinde yapŦlmŦƔ daha sonra 1924’de yeniden yapŦlmŦƔtŦr. AsŦl Erenköy içeride
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kaldŦŒŦndan ve Erenlerin bir kŦsmŦ daha içerilerde yerleƔtiŒi için semt bu adŦ
alarak 7ÇERENKÖY oldu.
Küçükbakkalköy, 7stanbul ilinin AtaƔehir ilçesine baŒlŦ olan bir mahalledir. 7lk
yerleƔim yerleri 1940’lŦ yŦllarda baƔlamŦƔ olup hŦzla ilerlemiƔtir. Günümüzde yeni
uydu kent projeleri ile hŦzla büyümektedir. Ankara AsfaltŦ'nŦn yukarŦsŦnda kalan
bölge çevre yolu ve minibüs yoluna kolay ulaƔŦmŦ sayesinde tercih edilmektedir.
7lköŒretim kurumlarŦyla, liseleriyle, Metin SabancŦ Spastik ÇocuklarŦ 7yileƔtirme
Merkezi ve Taçspor tesisleriyle sosyal alanda da hŦzla ilerlemektedir.
KayŦƔdaŒŦ, AtaƔehir ilçesine baŒlŦ olan bir mahalledir. AdŦnŦ, 438 metre
yüksekliŒinde, 7stanbul ilinin en yüksek üçüncü noktasŦ olan KayŦƔ DaŒŦ
Tepesi'nden alŦr. KayŦƔdaŒŦ çeƔmesi meƔhur, suyun içimi yumuƔak ve ƔifalŦdŦr. Bir
çok bölgeye künklerle daŒŦtŦlmŦƔ olan su halen kullanŦlmaktadŦr. KayŦƔdaŒŦ
mahallesi, tepenin eteklerinden kuzeydoŒuya doŒru yayŦlmŦƔtŦr. 1971'de kurulan
KayŦƔdaŒŦ Mahallesi'nin, batŦ yamaçta 2000 yŦlŦnda kurulan Yeditepe Üniversitesi,
26 AŒustos YerleƔimi ile KayŦƔdaŒŦ Darülaceze Tesisleri ile büyük ölçüde çehresi
deŒiƔmiƔtir.
BELED7YEM7Z7N YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER7
Belediyemizin yasal yükümlülükleri ve bunlara iliƔkin yapŦlan analiz (Ek-2)’de yer
almaktadŦr.
DURUM ANAL7Z7
7klimi: AtaƔehir’de yaz aylarŦ sŦcak ve az yaŒŦƔlŦ, kŦƔ aylarŦ ŦlŦk ve yaŒmurlu geçer.
7klim, Marmara denizinin etkisi altŦndadŦr. Ocak, Ɣubat ve mart aylarŦnda
Balkanlardan ve kuzeyden gelen soŒuk hava dalgalarŦ etkisini gösterir. Kuzey,
kuzeybatŦ ve batŦ yönlerinden fŦrtŦna Ɣeklinde soŒuk hava rüzgarlarŦ eser. Kar
yaŒŦƔŦ görülür.
Bitki Örtüsü: AtaƔehir’in bitki örtüsü zengin deŒildir. Küçükbakkalköy, 7çerenköy,
Yenisahra yöresi bölgelerindeki mevcut bitki çeƔitliliŒi oldukça azdŦr. Bu
bölgelerde elma, armut, kiraz, dut, erik, ceviz, üzüm gibi meyve aŒaçlarŦ
görüldüŒü gibi, Gazolina, çam, atkestanesi, çŦnar, söŒüt, kavak ve zeytin gibi
baƔka türden aŒaçlar da mevcuttur.
7dari Durum: 7lçemize, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri ile iƔ baƔŦna gelen
yönetimimiz tarafŦndan hizmet verilmektedir. 7lçemize baŒlŦ Bucak ve Köy yoktur.
7lçemiz; KadŦköy, Üsküdar, Ümraniye ve SamandŦra Belediyelerinden alŦnan
mahallelerden oluƔmaktadŦr. Seçimler öncesinde 7lçemiz sŦnŦrlarŦnda 13 Mahalle
mevcut olup, yeni düzenleme ile 17 mahalle olarak bölümlenmiƔtir.
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AtaƔehir’in Tem Otoyolu’nun kuzeyinde kalan kŦsmŦ, 5747 SayŦlŦ BüyükƔehir
Belediyesi SŦnŦrlarŦ 7çerisinde 7lçe KurulmasŦ ve BazŦ Kanunlarda DeŒiƔiklik
YapŦlmasŦ HakkŦnda Kanunun 1. ve 2. Maddelerine göre, Ümraniye 7lçesi’ne
baŒlanŦrken, bu bölgede bulunan KadŦköy Belediyesi Hayvan BarŦnaŒŦ da
Ümraniye sŦnŦrlarŦna katŦldŦ. BoŒaziçi Köprüsü’ne giden O4 baŒlantŦ yolu AtaƔehir
7lçesi’nin kuzey sŦnŦrŦnŦ oluƔtururken; Barbaros Mahallesi sŦnŦrlarŦnda kalan finans
merkezi onaylŦ arazi, bu karayolunun kuzeyinde bŦrakŦlan tek alan oldu. KayŦƔdaŒŦ
ile E80 Otoyolu arasŦnda kalan ve Kartal 7lçesi SamandŦra Belediyesi sŦnŦrlarŦnda
bulunan FerhatpaƔa Mahallesi’nin E80 ve D100 baŒlantŦ yolu güneyinde kalan
kŦsmŦ, AtaƔehir’e baŒlanŦrken; Ümraniye 7lçe Belediyesi sŦnŦrlarŦ içindeki Mustafa
Kemal Mahallesi’nin O4 Karayolu altŦnda kalan kŦsmŦ da (yaklaƔŦk dörtte üçü)
AtaƔehir’e baŒlandŦ. Yine, NamŦk Kemal Mahallesi’nin O4’ün altŦnda küçük bir
kŦsmŦ da AtaƔehir’e baŒlanan bölgeler arasŦnda. Göztepe Libadiye Caddesi,
AtaƔehir’in batŦdan sŦnŦrŦnŦ çizerken; Üsküdar’a baŒlŦ Fetih, Örnek ve EsatpaƔa
mahalleleri de AtaƔehir’e baŒlandŦ.
Nüfusu: 7lçemiz etrafŦnda bulunan 4 ilçe’den ayrŦlan mahallelerden oluƔmuƔtur.
BunlarŦn en büyük parçasŦ KadŦköy ilçesidir. 7lçemizin 2007 yŦlŦ itibariyle nüfusu
357.366 kiƔidir.
Yeni bir düzenleme yapŦlarak, mahalle sayŦsŦ 17’ye çŦkarŦlmŦƔtŦr. Yeni oluƔturulan
mahalleler ƔunlardŦr; AƔŦk Veysel Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Mevlana
Mahallesi ve YeniƔehir Mahallesi.
2008 sonu itibariyle, yaƔ grubu ve cinsiyete göre ilçemizde yaƔayanlarŦn
sŦnŦflandŦrmasŦ aƔaŒŦdaki gibidir.

7lçe, yaƔ grubu ve cinsiyete göre nüfus -

2008
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Erkek

KadŦn

27.314

13.998

13.316

5-9

27.394

14.051

13.343

10-14

28.122

14.409

13.713

15-19

27.048

13.910

13.138

20-24

28.596

13.579

15.017

25-29

37.003

18.381

18.622

30-34
35-39

35.474
32.161

17.676
16.178

17.798
15.983

40-44

26.913

13.817

13.096

45-49

22.615

11.590

11.025

50-54

18.944

9.711

9.233

55-59

13.751

6.962

6.789

60-64

9.595

4.683

4.912

65-69

6.425

3.057

3.368

70-74
75-79

3.991
3.250

1.832
1.370

2.159
1.880

80-84

1.698

576

1.122

85-89

559

150

409

90+

193

33

160

Toplam

351.046

175.963

175.083

7l

7lçe

YaƔ grubu Toplam

7stanbul

AtaƔehir

0-4
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PAYDAb ANAL7Z7
KatŦlŦmcŦlŦk stratejik planlamanŦn temel unsurlarŦndan biridir. Belediyenin
etkileƔim içinde olduŒu taraflarŦn görüƔlerinin alŦnmasŦna dikkat ettik. Bu nedenle
durum analizi kapsamŦnda paydaƔ analizinin yapŦlmasŦ önem arz etmektedir.
7ç ve dŦƔ paydaƔlarŦn görüƔü; mülakat, hazŦrlanan anketlerin cevaplarŦnŦn alŦnmasŦ
ve toplantŦ suretiyle alŦnmŦƔtŦr. GörüƔler alŦnŦrken temelde; Belediyenin yeni
kurulmasŦ nedeniyle, belediyeden beklentilerin neler olduŒu sorusunun cevabŦ
alŦnmaya çalŦƔŦlmŦƔ ve sonuçlar amaç, hedef ve stratejilere yansŦtŦlmŦƔtŦr.
PaydaƔ analizinin sonuçlarŦ ekler içindeki tablolarda yer almaktadŦr.

KALKINMA PLANLARI 7LE D7)ER STRATEJ7 BELGELER7NE UYGUNLUK
Mevcut durum analizini sadece bölgemizdeki durumun analizi olarak algŦlamayŦp
2007-2013 dönemini kapsayan 9. KalkŦnma PlanŦnda, ülkemiz için yapŦlan durum
analizi ve üst hedeflerde dikkate alŦnarak amaç, hedef ve stratejiler belirlenmeye
çalŦƔŦlmŦƔtŦr. Bunun yanŦ sŦra, plana baŒlŦ olarak ortaya konulan strateji
belgelerinden de azami ölçüde yararlanma yoluna gidilmiƔtir.
KalkŦnma planŦ- stratejik plan iliƔkisi ekte bir tablo olarak sunulmuƔtur.
PlanŦn hazŦrlanmasŦnda yararlanŦlan diŒer sektörel ve tematik strateji belgeleri
ƔunlardŦr.
• TarŦm Stratejisi
• Türkiye Sanayi PolitikasŦ
• Ulusal KŦrsal KalkŦnma Stratejisi
• KOB7 Stratejisi ve Eylem PlanŦ
• Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem PlanŦ
• Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve ÖzelleƔtirme Strateji Belgesi
• Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Eylem PlanŦ 2007-2013
• Türkiye’de YaƔlŦlarŦn Durumu ve YaƔlanma Ulusal Eylem PlanŦ
• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
• Türkiye’de YaƔlŦlarŦn Durumu ve YaƔlanma Ulusal Eylem PlanŦ
• Esnaf-Sanatkarlar Stratejisi
• Tekstil, HazŦr Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörlerine Yönelik
Strateji Belgesi
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M7SYONUMUZ

“AtaƔehir ilçe sŦnŦrlarŦ içindeki
mahalli müƔterek ihtiyaçlarŦ
en iyi Ɣekilde karƔŦlayarak,
eƔitlik duygusuyla yaƔam
kalitesini artŦrmak ve özgün
bir kimlik oluƔturarak insan
odaklŦ öncü bir dünya kenti
haline gelmek.”
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V7ZYONUMUZ

“7yi
yetiƔmiƔ
kalifiye
personelle, kurumsal kimliŒi
ve geleneŒi olan, teknolojiyi
kullanan, stratejik yönetimi
esas alan, ƔeffaflŦk ve
katŦlŦmcŦlŦŒŦ ön planda tutan
hizmette dünya standartlarŦnŦ
aƔmŦƔ model bir ilçe ve
markalaƔmŦƔ bir belediyecilik
anlayŦƔŦ içinde insan odaklŦ
öncü ve önder belediye
olmak.”
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TEMEL DE)ERLER7M7Z

KatŦlŦmcŦlŦk: YapŦlacak tüm çalŦƔmalara halkŦn etkin yöntemlerle
katŦlŦmŦnŦn saŒlanmasŦ esas alŦnacaktŦr. Bu çerçevede katŦlŦmcŦ
bütçeye geçilecektir.
HemƔehrilik: AtaƔehirli olmak bilinci oluƔturularak, aidiyet duygusu
geliƔtirilecektir.
SaydamlŦk: Tüm faaliyet, karar ve iƔlemlerimizin kamuoyu denetimine
açŦk olmasŦnŦ saŒlayacak mekanizmalar oluƔturulacaktŦr.
Hesap verebilirlik: Karar ve iƔlemlerden sorumlu olanlarŦn üretilecek
raporlarda gösterilmesi saŒlanacaktŦr.
Sosyal koruma: Tüm kŦrŦlgan gruplarŦ uluslararasŦ standartlara uygun
bir Ɣekilde kavrayan amaç ve hedefler belirlenecektir.
UlaƔŦlabilirlik: HalkŦn gerek elektronik gerekse fiziksel olarak karar
vericilere sürekli ulaƔmasŦ mümkün olacaktŦr. Belediyemizde açŦk kapŦ
modeli uygulanacaktŦr.
KiƔisel geliƔim: Kurum çalŦƔanlarŦ ve ilçe halkŦnŦn kiƔisel geliƔimini
saŒlayacak alt yapŦ oluƔturulacaktŦr.
Sürdürülebilirlik: Belediye faaliyetlerinde dönemsel ve kŦsa vadeli
düƔüncelerden uzak durularak, gelecek yönelimli bir düƔünce yapŦsŦ
oluƔturulacaktŦr.
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Kentsel yenileƔme: Bütüncül ve modern altyapŦ sistemini saŒlayarak,
bölge halkŦna yarar getirecek ülkemizde örnek yenileƔme projesi
gerçekleƔtirilecektir.
TarafsŦzlŦk: Hiçbir ayrŦm gözetmeksizin tüm
planlanarak ihtiyaca göre eƔit Ɣekilde sunulacaktŦr.

faaliyetlerimiz

Sorumluluk: Evrensel deŒerlere baŒlŦ kalarak halka ve kanunlara karƔŦ
sorumluluk duygusuyla hareket edilecektir.
Bilimsellik: Bütün hizmet ve uygulamalarŦmŦzda temel dayanaŒŦmŦz ve
rehberimiz bilimsel veriler olacaktŦr.
Güvenilirlik ve saygŦnlŦk: VatandaƔŦna saygŦ duyan ve bunu esas alan
yaptŦŒŦ uygulamalarla güvenilirliŒi saŒlayan bir belediye
oluƔturulacaktŦr.
EƔit paylaƔŦm: Elde edinilen toplumsal kazanŦmlar tüm toplum
kesimleriyle ihtiyaç, beklenti ve öncelik sŦralamasŦna göre beraberce
paylaƔŦlacak böylece kanunlar ve olanaklarŦ vatandaƔ lehine
yorumlayan bir anlayŦƔ egemen kŦlŦnacaktŦr.
Verimlilik ve etkinlik: Üretilen tüm hizmetlerin amacŦna uygun ve
minimum kaynak kullanŦmŦ gerçekleƔtirilmesi saŒlanŦlacaktŦr.
VatandaƔ memnuniyeti: Tüm faaliyet ve kararlarŦmŦzda vatandaƔ
memnuniyetinin saŒlanmasŦ esas alŦnacaktŦr.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER
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AMAÇ
KENTSEL YEN7LEbME

YaƔam
kalitesini
sürdürülebilir
Ɣekilde
yükseltecek, engellilere ve diŒer kŦrŦlgan
gruplara uygun çevre ƔartlarŦnŦ saŒlayacak,
bütüncül ve modern altyapŦ sistemini
saŒlayarak akŦllŦ kentleri yaratan ileri
teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve
hemƔerilik bilincinin oluƔumunu saŒlayacak ve
toplumsal katŦlŦmŦ öngören bölge halkŦna yarar
getirecek bir kentsel yenileƔme projesini
gerçekleƔtirmek.

Seçim bildirgemizde de belirtildiŒi üzere
AtaƔehirli hemƔehrilerimizin önemli bir
bölümünün yaƔadŦŒŦ tapu ve imar sorununu
çözmek öncelikli amacŦmŦzdŦr. Arsa sahiplerini
bir araya getirmek sureti ile yeni bir Kentsel
YenileƔme
modeli
oluƔturacaŒŦz.
7mar
planlarŦndaki dengesizlik ve eƔitsizliŒi giderecek
olan bu model Kentsel DönüƔüm adŦ altŦnda
sunulan rant paylaƔŦm sistemine alternatif bir
model olacaktŦr.

1
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A1 Hedef 1.1

Daha ÇaŒdaƔ ve SaŒlŦklŦ Mekânlarda
YaƔanŦlmasŦnŦ SaŒlamak 7çin; PlanlŦ ve
Sürdürülebilir Kentsel GeliƔim 7lkelerini
Uygulamak Suretiyle, Kent 7çi UlaƔŦm
SorunlarŦnŦ
Çözmek,
Mevcut
TaƔŦnmazlarŦn Envanterini ÇŦkararak;
AtaƔehir’de Alt YapŦ, Üst YapŦ, Bina
BakŦm OnarŦm 7Ɣlerini Etkin ve Verimli Bir
bekilde Yapmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belediye mülkiyetindeki taƔŦnmazlarŦn tespitini yaparak, mevcut
durumu raporlamak.
7lçe sŦnŦrlarŦnda, diŒer çalŦƔmalara temel oluƔturacak numarataj
çalŦƔmasŦnŦ tamamlamak.
BeƔ yŦllŦk kamulaƔtŦrma programŦnŦ oluƔturmak.
Belediye gayrimenkullerinin deŒer tespitlerini yaparak en uygun
Ɣekilde deŒerlendirmek.
Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikalarŦ ile
uyumlu; sürdürülebilir ve diŒer idarelerle bütünleƔmiƔ geniƔ
kapsamlŦ bir kent içi ulaƔŦm stratejisi oluƔturmak.
Kentin özgün yapŦsŦ, dinamikleri ve potansiyeli dikkate alŦnarak
ulaƔŦmda çeƔitliliŒi saŒlamak.
AB’ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaƔŦm sistemi
oluƔturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaƔŦmŦna iliƔkin
imkanlar yaratmak.
SorumluluŒumuzdaki alanlarda; gerekli alt yapŦ, üst yapŦ, bina
bakŦm-onarŦm ve tadilat iƔlerini yaparak fiziksel sorunlarŦ
gidermek ve kentsel konforu saŒlamak.
Sorumluluk alanŦmŦzda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama,
yama, parke yol, yaya kaldŦrŦmŦ, yaŒmur kanalŦ, baca, Ŧzgara,
istinat duvarŦ, taƔ duvar yapŦp, ayrŦca bir yandan da mevcut
olanlarŦn bakŦm-onarŦmlarŦ gerçekleƔtirmek.
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•
•
•
•
•
•

Mevcut sabit pazarlarŦ rehabilite etmek.
7çerenköy - Yeniyol Sabit PazarŦ yerine 7çerenköy Mahallesi AydŦn
Sokak, 203 Pafta, 3366 Ada‘ya modern bir alŦƔveriƔ merkezi
yapmak.
7lçemiz sŦnŦrlarŦ içinde buz pisti yapmak.
7lçemiz sŦnŦrlarŦ içindeki muhtarlŦk binalarŦnŦ günün gereken
koƔullarŦna uygun olarak modernize etmek ve teknolojik alt
yapŦya kavuƔturmak.
Model taksi duraŒŦ projesini gerçekleƔtirmek.
Taksi duraklarŦnŦ, günün ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlayacak Ɣekilde
modernize etmek ve standart hale getirmek.

Performans Göstergeleri
•

•

•

2010 yŦlŦ sonuna kadar yaklaƔŦk 10 km. yaŒmur suyu kanalŦ tesisi,
2.000 adet baca, 5.000 adet Ŧzgara, 500 km. asfalt, 400 m. istinat
duvarŦ, 100 m. taƔ duvar yapŦmŦ düƔünülmekte olup; 2014 yŦlŦ
sonuna kadar bu deŒerler her yŦl yaklaƔŦk %5 arttŦrŦlarak
sözkonusu hizmetlerin devam ettirilmesini saŒlamak.
Bu doŒrultuda; 2010 yŦlŦ sonuna kadar, yaklaƔŦk 30 tane okulun
talep edilen fiziksel ihtiyaçlarŦnŦ(cam, çerçeve, kapŦ, baca, su
gideri vb. tamirleri ve gerektiŒinde temin edilmesi) gidermek ve
2014 yŦlŦ sonuna kadar bu sayŦyŦ her yŦl arttŦrarak çalŦƔmalara
devam etmek.
Plan dönemi sonunda, rehabilite edilmeyen sabit pazar
kalmayacaktŦr.
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A1 Hedef 1.2

RuhsatsŦz ve Ruhsata AykŦrŦ YapŦlaƔmayŦ
Engellemek.

Stratejiler
•
•
•
•

RuhsatsŦz ve ruhsata aykŦrŦ yapŦlarŦn tespitini yapmak.
YŦkŦm kararŦ alŦnmŦƔ yapŦlarŦn tespitini yapmak.
YŦkŦm kararŦ alŦnmŦƔ yapŦlarŦ yŦkmak ya da yŦktŦrmak.
RuhsatsŦz ve ruhsata aykŦrŦ yapŦlaƔmaya izin vermemek.

Performans Göstergeleri
•

Plan dönemi sonunda; ruhsatsŦz ve ruhsata aykŦrŦ yapŦlarŦn
oranŦnŦn, toplam yapŦlarŦn % 1’inin altŦna gerilemesi.
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A1 Hedef 1.3

Gecekonduda YaƔayanlarŦ Gecekondu
Önleme Bölgelerinde YapŦlacak Toplu
Konutlara YerleƔtirerek, Gecekonduda
YaƔayanlarŦn SayŦsŦnŦ % 20 Azaltarak
Kentsel YenileƔmeyi SaŒlamak.

Stratejiler
•
•
•

Gecekondu önleme bölgeleri oluƔturmak.
Gecekonduda
yaƔayanlarŦn,
toplu
konut
alanlarŦna
yerleƔtirilmesini saŒlamak.
Arsa sahiplerinin bir araya getirilmesi saŒlanarak, yeni bir kentsel
yenileƔme modeli geliƔtirip, arsa ve imar sorunlarŦnŦ çözmek.
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A1 Hedef 1.4

OlasŦ
DoŒal
Afetlerin
Etkilerini
Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.

Stratejiler
• DoŒal afetlerde faaliyet göstermek üzere afet kriz merkezini yapŦlandŦrmak.
• DoŒal afetlere anŦnda müdahale edilebilmesi için acil eylem birimi
oluƔturmak.
• Her yŦl bir kez deprem tatbikatŦ yapmak.
• Kritik alanlarŦn ve yapŦlarŦn tespitini yapmak.
• Zemin haritalarŦnŦn güncellenmesini saŒlamak.
• Bölgelere göre bina stokunu incelemek.
• Pilot bölge seçerek, bu bölge için yenilenmesi gereken binalarŦn
depremsellik raporlarŦnŦ hazŦrlamak.
• Kriz yönetim planŦnŦ oluƔturmak.

Performans Göstergeleri
•
•
•
•

2010 yŦlŦnda envanter çalŦƔmalarŦnŦ tamamlamak.
2010 yŦlŦnda afet kriz merkezi ve acil eylem birimini kurmak.
2011 yŦlŦnda pilot bölge seçimi ve depremsellik raporlarŦnŦ hazŦrlamak.
2012-2014 Döneminde ise bu alanlarda, kentsel yenileƔme çalŦƔmalarŦnŦ
% 20 oranŦnda tamamlamak.
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A1 Hedef 1.5

7lçemizdeki Tüm PlanlarŦ, Kentsel
YenileƔme Hedefine Uygun Olarak
Revize Etmek.

Stratejiler
• Planlama hizmetiyle ilgili uzman teknik bir kadro oluƔturmak.
• AtaƔehir ilçesinin kentsel kimliŒini belirleyecek planlama politikalarŦnŦ
belirlemek ve kamuoyuna duyurmak.
• 7lçenini eski idari yapŦlanmalarŦndan gelen farklŦ planlarŦ bir bütün olarak
yeniden deŒerlendirmek.
• 7lçedeki mevcut yapŦ yoŒunluklarŦnŦ ve nüfus daŒŦlŦmlarŦnŦ analiz etmek.
• AtaƔehir ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak.
• FarklŦ mahallelerden gelen plan ve parsel bazŦndaki verileri Kent Bilgi
Sistemi içinde güncel hale getirmek.
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A1 Hedef 1.6

Engellilere ve DiŒer KŦrŦlgan Gruplara
Uygun Çevre bartlarŦnŦ ve DiŒer
OlanaklarŦ SaŒlamak.

AnayasamŦzŦn 90. Maddesine göre,
Türkiye Cumhuriyeti adŦna yabancŦ
devletlerle ve milletlerarasŦ kuruluƔlarla
yapŦlacak antlaƔmalarŦn onaylanmasŦ,
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisinin
onaylamayŦ bir kanunla uygun bulmasŦna
baŒlŦdŦr. Usulüne göre yürürlüŒe
konulmuƔ MilletlerarasŦ antlaƔmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkŦnda
Anayasaya aykŦrŦlŦk iddiasŦ ile Anayasa
Mahkemesine baƔvurulamaz. Usulüne
göre yürürlüŒe konulmuƔ temel hak ve
özgürlüklere
iliƔkin
milletlerarasŦ
antlaƔmalarla kanunlarŦn aynŦ konuda
farklŦ hükümler içermesi nedeniyle
çŦkabilecek uyuƔmazlŦklarda milletlerarasŦ
antlaƔma hükümleri esas alŦnŦr.
13 AralŦk 2006 tarihinde BirleƔmiƔ
Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen,
30 Mart 2007 tarihinde imzaya açŦlan ve
Ülkemiz tarafŦndan aynŦ tarihte 80 ülke ile
birlikte imzalanan “Engellilerin HaklarŦna

7liƔkin
SözleƔme”nin
onaylanmasŦ,
3/12/2008 tarihli ve 5825 sayŦlŦ Kanunla
uygun bulunmuƔtur. 5825 sayŦlŦ Kanun, 18
AralŦk 2008 tarih ve 27084 sayŦlŦ Resmi
Gazete’de
yayŦmlanarak
yürürlüŒe
girmiƔtir.
Engellilerin HaklarŦna 7liƔkin SözleƔme’de
belediye stratejik planlarŦnda yer almasŦ
gereken
birçok
düzenleme
bulunmaktadŦr.
Bu çerçeve’de SözleƔmenin “Genel
Yükümlülükler” BaƔlŦŒŦnŦ taƔŦyan 4.
maddesinde,
“1. Taraf Devletler engelliliŒe dayalŦ
herhangi bir ayrŦmcŦlŦŒa izin vermeksizin
tüm engellilerin insan hak ve temel
özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaƔama
geçirilmesini saŒlamak ve engellilerin hak
ve
özgürlüklerini
güçlendirmekle
yükümlüdür. Bu amaç doŒrultusunda
Taraf Devletler;
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(a) Bu SözleƔme’de tanŦnan haklarŦn
uygulanmasŦ için gerekli tüm yasal, idari
ve diŒer tedbirleri almayŦ;
(b) Yürürlükte, engelliler aleyhinde
ayrŦmcŦlŦk
teƔkil
eden
yasalar,
düzenlemeler, gelenekler ve uygulamalarŦ
deŒiƔtirmek veya ortadan kaldŦrmak için
gerekli olan, yasama dahil uygun tüm
tedbirleri almayŦ;
(c) Tüm politika ve programlarda
engellilerin insan haklarŦnŦn korunmasŦnŦ
ve güçlendirilmesini dikkate almayŦ;
(d) Bu SözleƔme’yle baŒdaƔmayan
eylemler veya uygulamalardan kaçŦnmayŦ
ve kamu kurum ve kuruluƔlarŦnŦn bu
SözleƔme’ye
uygun
davranmalarŦnŦ
saŒlamayŦ;
(e)
KiƔiler,
örgütler
veya
özel
teƔebbüslerin engelliliŒe dayalŦ ayrŦmcŦ
uygulamalarŦnŦ önlemek için gerekli tüm
uygun tedbirleri almayŦ;
(f) Standartlar ve rehber ilkelerin
geliƔtirilmesinde
SözleƔme’nin
ikinci
maddesinde tanŦmlandŦŒŦ gibi evrensel
tasarŦmdan yararlanŦlmasŦ ve engellilerin
özel ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlamak üzere
evrensel olarak tasarlanmŦƔ ve mümkün
olduŒunca az deŒiƔikliŒi ve düƔük maliyeti
gerektiren ürünler, hizmetler, ekipman ve
tesislerin araƔtŦrŦlmasŦ, geliƔtirilmesi,
temini ve kullanŦlabilirliŒini saŒlamayŦ
veya desteklemeyi;
(g) Maliyeti karƔŦlanabilir bilgi ve iletiƔim
teknolojilerine öncelik vererek, hareket
kolaylaƔtŦrŦcŦ araçlar, yardŦmcŦ teknolojiler

gibi engellilere yönelik yeni teknolojilerin
araƔtŦrŦlmasŦ, geliƔtirilmesi, temini ve
kullanŦlabilirliŒini
saŒlamayŦ
veya
desteklemeyi;
(h) Engellilere yeni teknolojiler dahil
hareket kolaylaƔtŦrŦcŦ araçlara, yardŦmcŦ
teknolojilere ve bunlarŦn beraberindeki
diŒer yardŦmcŦ ve destekleyici hizmetler
ile tesislere iliƔkin eriƔim bilgilerinin
saŒlanmasŦnŦ,
(i) Engellilerle çalŦƔan meslek sahipleri ve
iƔyeri personelinin bu sözleƔmede tanŦnan
haklara iliƔkin eŒitiminin geliƔtirilmesi ve
böylece bu haklarla güvence altŦna alŦnan
destek ve hizmetlerin iyileƔtirilmesini
taahhüt eder.
2. Taraf Devletler ekonomik, sosyal ve
kültürel haklarla ilgili olarak kaynaklarŦ
ölçüsünde azami tedbirleri almayŦ ve
gerektiŒinde
uluslararasŦ
iƔbirliŒi
çerçevesinde engellilerin bu haklardan
tam olarak yararlanmasŦnŦ aƔamalŦ olarak
saŒlamak için iƔbu SözleƔme’de yer alan
ve uluslararasŦ hukuka göre derhal
uygulanmasŦ gereken yükümlülükleri
yerine getirmeyi taahhüt eder.
3. Taraf Devletler iƔbu SözleƔme’nin
uygulanmasŦnŦ saŒlayacak yasalar ve
politikalarŦn geliƔtirilmesi ve yaƔama
geçirilmesi ile engellilere iliƔkin diŒer
karar alma süreçlerinde engelli çocuklar
da dahil olmak üzere engellilere onlarŦ
temsil eden örgütler aracŦlŦŒŦyla sürekli
danŦƔacak ve etkin bir Ɣekilde bu sürece
dahil edeceklerdir.
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4. Bu SözleƔme’deki hiçbir hüküm engelli
kiƔilerin haklarŦnŦn saŒlanmasŦ bakŦmŦndan
daha elveriƔli nitelikte olan ve Taraf
Devlet’in yasalarŦnda veya Taraf Devlet’in
uymayŦ taahhüt ettiŒi uluslararasŦ hukuk
kurallarŦnda mevcut bulunan hükümleri
etkilemeyecektir. Taraf Devletler’den
herhangi birinin hukuka, sözleƔmelere,
hukuki düzenlemelere, geleneŒe göre
yürürlükte
bulunan
temel
insan
haklarŦndan
herhangi
birini
iƔbu
SözleƔme’nin bu haklarŦ öngörmediŒi veya

daha dar kapsamlŦ olarak öngördüŒü
gerekçesiyle kŦsŦtlamasŦ veya kŦsmen
deŒiƔtirmesi mümkün deŒildir.
5. Bu SözleƔme’nin hükümleri herhangi
bir sŦnŦrlama veya istisnaya tabi
olmaksŦzŦn federal devletlerin bütün
bölgelerinde uygulanŦr.” denilmektedir.
Bu çerçevede AtaƔehir Belediyesi olarak
Engelsiz YaƔam Projesini hayata geçirmek
için aƔaŒŦdaki stratejiler geliƔtirilmiƔtir.

Stratejiler
• BakŦma muhtaç yaƔlŦ nüfusu ve diŒer kŦrŦlgan gruplarŦ tespit etmek. Bu
konuda bir rapor hazŦrlamak.
• YaƔam alanlarŦnŦ ve alt yapŦyŦ engelli vatandaƔlarŦmŦzŦn günlük yaƔamlarŦnŦ
aksatmayacak Ɣekilde planlamak.
• Daha önce planlanan yerleri rahatlŦkla kullanŦlabilecek Ɣekilde revize etmek.
• Aile içi Ɣiddet ve istismara uŒrayan çocuk ve kadŦnlar için Türkiye’nin en
modern sŦŒŦnma evini kurmak.
• 7lçede, sokakta yaƔayan vatandaƔ kalmamasŦnŦ saŒlayacak barŦnma evi
sistemini kurmak.
• Engellilerin istihdamŦna yönelik projeler geliƔtirmek.
• Engellilere yönelik kiƔisel geliƔim eŒitimleri düzenlemek.
• Engellilerin saŒlŦk ve eŒitim tesislerine rahat ulaƔmasŦnŦ saŒlamak.
• Engellilerin belediyemizde istihdamŦna iliƔkin özel kontenjan belirlemek.
• Engelli ve diŒer kŦrŦlgan gruplarŦn alŦm garantili ürünler üretebilecekleri,
korumalŦ iƔ atölyelerinde çalŦƔmalarŦnŦ saŒlamak.
• Emekliler ve diŒer yaƔlŦlar için dinlenme ve barŦnma merkezi olarak “7kinci
Bahar Evleri” projesini hayata geçirmek.
• YaƔlŦlara yönelik evde bakŦm hizmetlerini desteklemek.
• Engellilere ücretsiz olarak psikolojik danŦƔmanlŦk desteŒi sunmak.
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• ÇocuŒun bakŦmŦndan sorumlu olan kimselere çocuk yetiƔtirme konusunda
ücretsiz eŒitimler vermek, bu konuda 24 saat danŦƔmanlŦk hizmeti verecek
projeyi hayata geçirmek.
• Çocuklara eŒitim ve geliƔimleri ile ilgili sorunlarŦn çözümünde yol
göstermeye yönelik ücretsiz eŒitim ve danŦƔmanlŦk hizmetleri sunmak.

5395 sayŦlŦ Çocuk Koruma Kanunu’nun 45.
Maddesine göre yerel yönetimler, çocuŒun
öncelikle kendi aile ortamŦnda korunmasŦnŦ
saŒlamaya yönelik, Koruyucu ve destekleyici
tedbirlerden danŦƔmanlŦk ve barŦnma tedbirlerini
almaktan sorumludur. DanŦƔmanlŦk tedbiri,
çocuŒun bakŦmŦndan sorumlu olan kimselere
çocuk yetiƔtirme konusunda; çocuklara da eŒitim
ve geliƔimleri ile ilgili sorunlarŦnŦn çözümünde yol
göstermeye yönelik tedbirlerdir. BarŦnma tedbiri
ise, barŦnma yeri olmayan çocuklu kimselere veya
hayatŦ tehlikede olan hamile kadŦnlara uygun
barŦnma yeri saŒlamaya, yönelik tedbirlerdir. Yerel
yönetim stratejik planlarŦnda bu sorumluluŒun
gereŒi stratejiler yer almalŦdŦr.

Performans Göstergeleri
• Engelli ve diŒer kŦrŦlgan gruplarŦn memnuniyet oranŦnŦ bir önceki yŦla göre
yüzde yirmi artŦrmak.
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AMAÇ
MARKA VE ÖNDER KENT OLMAK

HalkŦmŦza koruyucu hekimlik ve diŒer saŒlŦk
hizmetleri sunan, eŒitim düzeyi ve eŒitim
kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor
yapŦlabilecek alanlar ortaya çŦkartarak amatör ve
bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle
uluslararasŦ alanda baƔarŦlŦ sporcular yetiƔtiren,
sosyal ve kültürel açŦdan zengin bir kentsel yaƔam
ortamŦnŦ hayata geçiren, iyi yönetiƔim için gerekli
Türkiye BelediyeciliŒi’ne örnek eylem planlarŦnŦ
hazŦrlayŦp hayata geçiren, belediye mevzuatŦnŦ
iyileƔtiren raporlar sunan ve yayŦnlarŦyla gündemi
belirleyen, AtaƔehir’in küresel alanda ticaret,
finans ve kültür merkezi olma potansiyelini ortaya
çŦkaran bu amaçla yabancŦ kentlerle ve
uluslararasŦ kuruluƔlarla iƔbirliŒi yapan, hizmette
dünya standartlarŦnŦ aƔmŦƔ model bir ilçe ve
markalaƔmŦƔ bir belediyecilik anlayŦƔŦ içinde insan
odaklŦ öncü ve önder belediye olmak.

2
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A2 Hedef 2.1

HalkŦmŦza Koruyucu Hekimlik ve DiŒer SaŒlŦk
Hizmetleri Vermek Suretiyle SaŒlŦk Konusunda Örnek
Belediye Olmak.

Koruyucu hekimlik, bireysel ya da
toplum olarak hastalŦklarŦn ortaya
çŦkmasŦnŦ
ya
da
aŒŦrlaƔmasŦnŦ
engelleyici önlemler üzerinde çalŦƔan
hekimlik dalŦdŦr.
Günümüzde
hükümetlerin
çoŒu,
hastalŦklarŦ önlemenin tedaviden daha
akŦlcŦ bir yol olduŒunu ve devlete daha
az parasal yük getirdiŒini kabul etmiƔ
durumdadŦr. Bu da, etkili halk saŒlŦŒŦ
programlarŦnŦ uygulamakla yürütülebilir.
Halk ya da kamu saŒlŦŒŦ uygulamalarŦ,
temiz
su
gereksiniminin
karƔŦlanmasŦndan dükkânlarda satŦlan
yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine
kadar çok geniƔ bir alanŦ kapsar.
Lokanta, otel, hastane, okul ve benzeri
yerlerde mutfaklarŦn, pastane ve
fŦrŦnlarŦn, mezbahalarŦn temiz ve saŒlŦk
koƔullarŦna uygun olmasŦ, hava, su ve
topraŒŦn sanayi atŦklarŦyla kirlenmesini

engelleyici önlemler alarak çevre
saŒlŦŒŦnŦn korunmasŦ, genel tuvaletlerin temizliŒi, konutlar, fabrikalar,
sinema ve tiyatro salonlarŦ ile otobüs,
tren, uçak, gemi gibi toplu taƔŦma
araçlarŦndaki saŒlŦk ve güvenlik
önlemlerinin denetlenmesi, saŒlŦŒa
zararlŦ ilaç üretimini engellemek
amacŦyla ilaç firmalarŦnŦn sŦkŦ gözetim
altŦnda tutulmasŦ bu uygulamalarŦn
yalnŦzca bir bölümüdür. Halk saŒlŦŒŦ
çalŦƔmalarŦ hemen her ülkede devlet
eliyle yürütülür. Devlet teƔkilatŦ içinde
halk saŒlŦŒŦnŦ saŒlayŦcŦ iƔlerin önemli
bir kŦsmŦ belediyelerin görevidir. Bu
alanda en büyük uluslararasŦ kuruluƔ
olan Dünya SaŒlŦk Örgütü de ülkeler
arasŦnda yardŦmlaƔmayŦ, bilgi alŦƔveriƔini
ve
ortak
kampanyalarŦn
yürütülmesini saŒlar.
Halk saŒlŦŒŦ programlarŦnŦn temel
direklerinden biri, bireylerin ve
toplumun hastalŦklardan korunmasŦnŦ,
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hastalŦklarla savaƔarak ve çevre
koƔullarŦnŦ iyileƔtirerek yaƔam süresinin uzatŦlmasŦnŦ amaçlayan koruyucu
hekimliktir.
Bu
alanda
çalŦƔan
uzmanlar, toplumda yaygŦn olan
bulaƔŦcŦ ve salgŦn hastalŦklarŦn neden
kaynaklandŦŒŦnŦ, nasŦl yayŦldŦŒŦnŦ ve bu
hastalŦklarŦn önünü almak için ne
yapŦlmasŦ
gerektiŒini
saptarlar.
Temizlik
koƔullarŦna
özen
göstermemenin ya da aƔŦrŦ alkol ve
sigara içmek gibi belirli alŦƔkanlŦklarŦn
doŒuracaŒŦ saŒlŦk sorunlarŦ konusunda
halkŦ uyarmak için eŒitim programlan
hazŦrlarlar. AyrŦca, düzenli saŒlŦk

taramasŦ yaparak, kanser gibi bazŦ
hastalŦklarŦ iyileƔme ƔansŦnŦn çok daha
yüksek
olduŒu
baƔlangŦç
evresindeyken saptamak ve bulaƔŦcŦ
hastalŦklara
karƔŦ
aƔŦlama
kampanyalarŦ
düzenlemek
de
koruyucu hekimlerin görevidir.
Belediyemizde marka ve önder kent
olma amacŦnŦn ilk hedefi olarak
koruyucu
hekimlik
faaliyetleri
benimsenmiƔ ve aƔaŒŦdaki stratejileri
5
yŦllŦk
plan
döneminde
gerçekleƔtirerek hedefe ulaƔmak
amaçlanmŦƔtŦr.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poliklinik hizmeti verecek saŒlŦk merkezleri açmak.
Semt polikliniŒi açmak.
Acil ambulans hizmeti sunmak.
Cenaze nakil aracŦ hizmeti sunmak.
Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz saŒlŦk
taramasŦ ve tedavisi hizmeti sunmak.
ÖŒrencilere sŦnav öncesi psikolojik danŦƔmanlŦk hizmeti sunmak.
Gezici araçla evden kan alma hizmeti sunmak.
KullanŦlmayan ilaçlarŦ toplayarak bunlarŦ ihtiyaç sahiplerine
ücretsiz daŒŦtmak.
ÇaŒrŦ merkezi aracŦlŦŒŦyla ücretsiz saŒlŦk danŦƔmanlŦŒŦ yapmak.
Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamŦnda bilgilendirme
faaliyetleri yapmak.
KaynaklarŦn tahsisinde, baƔta bulaƔŦcŦ hastalŦklar ve anne-çocuk
saŒlŦŒŦ olmak üzere önlenebilir hastalŦklar, gŦda, tüketici ve çevre
saŒlŦŒŦ alanlarŦna yönelik koruyucu saŒlŦk hizmetleri sunmak.

Performans Göstergeleri
•

VatandaƔ memnuniyetini bir önceki yŦla göre yüzde yirmi
artŦrmak.
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A2 Hedef 2.2

HalkŦmŦzŦn EŒitim Düzeyi ve EŒitim
Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata
Geçirerek Örnek Belediye Olmak.

ÇaŒŦmŦzda hŦzla geliƔen bilim ve teknoloji
toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal
kurumlarŦn yapŦ ve fonksiyonlarŦnŦ
deŒiƔime zorlamaktadŦr. 7letiƔim araçlarŦ,
bilgisayar teknolojisi, uluslar arasŦ iliƔkiler,
yeni buluƔlar, fen ve teknik alanlarŦndaki
geliƔimlerle karƔŦ karƔŦya kalan bireyler
meslek yaƔantŦlarŦ veya sonrasŦnda elde
ettikleri bilgileri sürekli güncellemek ve
yeniden
öŒrenmek
durumunda
kalmaktadŦrlar. DeŒiƔen çaŒa ayak
uydurmanŦn, çaŒŦ takip etmenin en etkin
ve en temel aracŦ “eŒitim”dir. Ülkeler,
belediyeler ve bireylerin bu geliƔmeleri
yakŦndan takip etmeleri ve yeniliklerden
haberdar olmalarŦ için sistemli eŒitim
çalŦƔmalarŦna önem verilmelidir.
UygarlŦŒŦn her 10 yŦlda binlerce yŦllŦk
geçmiƔinde aldŦŒŦ, geliƔim düzeyinin bir
katŦna eriƔtiŒini ele alŦrsak, örneŒin doŒal
bilimlerle ilgilenen bir uzmanŦn sadece
kendi alanŦndaki geliƔmeleri takip etmesi
için her yarŦm saatte bir kitap okumasŦ
gerekmektedir ki bu hŦza eriƔmesi
imkansŦzdŦr.

Bilgiye ulaƔabilen, ulaƔtŦŒŦ bilgiyi kendi
amaçlarŦna, iƔine uyarlayabilen, bilgi
üreten ve bu bilgiyi yayan toplum veya
kiƔiler güçlü olarak kabul edilmektedir.
Dünyada eŒitim amacŦyla birçok kurumda
kiƔi baƔŦna yaklaƔŦk 600 dolar civarŦnda
harcama yapŦlmaktadŦr. EŒitime, yatŦrŦm
olarak bakŦlmakta, geri dönüƔ süresi
hesaplanmakta ve yapŦlan fayda maliyet
analizleri ile eŒitime yapŦlan harcamalarŦn
artŦrŦlmasŦ gerektiŒi vurgulanmaktadŦr.
Ülkemizde ise eŒitime yeterince önem
verilmemekte ve eŒitime yönelik olarak
ayrŦlan harcamalarŦn miktarŦ da oldukça
düƔük kalmaktadŦr.
9. KalkŦnma PlanŦnda da ifade edildiŒi
üzere Toplumsal geliƔmenin saŒlanmasŦ
amacŦyla; düƔünme, algŦlama ve sorun
çözme yeteneŒi geliƔmiƔ, Atatürk
ilkelerine baŒlŦ, demokratik, özgürlükçü,
milli ve manevi deŒerleri özümsemiƔ, yeni
fikirlere
açŦk,
kiƔisel
sorumluluk
duygusuna sahip, çaŒdaƔ uygarlŦŒa
katkŦda bulunabilen, bilim ve teknoloji
kullanŦmŦna ve üretimine yatkŦn, sanata
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deŒer veren, beceri düzeyi yüksek,
üretken ve yaratŦcŦ, bilgi çaŒŦ insanŦ
yetiƔtirilecektir. Bu çerçevede, AtaƔehir
Belediye BaƔkanlŦŒŦ Stratejik PlanŦnda
marka ve önder kent amacŦnŦn altŦnda
eŒitim özel bir hedef olarak yer almŦƔtŦr.

Bu hedefe iliƔkin geliƔtirilen stratejiler
aƔaŒŦda yer almaktadŦr.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÖŒrencilerimizin yararlanacaŒŦ, Küçükbakkalköy Mahallesi’nde
ÖŒrenci Yurdu projesini hayata geçirmek.
AtaƔehir’de derslik baƔŦna düƔen öŒrenci sayŦsŦnŦ 25’e düƔürmek.
Okul yapŦlmasŦ için arazi üretmek.
Her ailenin çocuŒunu kendi mahallesindeki okula göndermesini
saŒlayarak trafiŒe çŦkan servis aracŦ sayŦsŦnŦ azaltmak.
7lköŒretim çocuklarŦ için de “Etüt Merkezleri” oluƔturmak.
OkullarŦn bilgi ve iletiƔim teknolojileri altyapŦsŦnŦ; eŒitim
yazŦlŦmlarŦna öncelik vererek güçlendirmek.
Üniversiteye hazŦrlanmak isteyen ancak maddi durumu buna
elveriƔli olmayan gençlerimize ücretsiz “Üniversiteye hazŦrlŦk
kurslarŦ” düzenlemek.
Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini eŒitim alanŦndaki danŦƔma
kurulumuz gibi görüp onlardan alacaŒŦmŦz bilgiler doŒrultusunda
sorun ve ihtiyaçlarŦ çözmek.
Ev hanŦmlarŦna meslek edindirmeye yönelik çeƔitli kurslarŦn
düzenleneceŒi eŒitim salonlarŦ açmak.
Gençlere yönelik resim, müzik, tiyatro ve halk oyunlarŦ kurslarŦ
düzenlemek.
Konservatuar sŦnavlarŦna hazŦrlanan öŒrencilere yönelik ücretsiz
eŒitimler vermek.
AtaƔehir’de 4-6 yaƔ arasŦ ve okul öncesi çocuklarŦn geliƔimlerine
katkŦ saŒlayacak kreƔ, anaokulu ve oyun gruplarŦnŦn hizmete
geçirilmesini desteklemek.
Kütüphane ve Elektronik Kütüphane kurmak.

Performans Göstergeleri
•

VatandaƔ memnuniyetini bir önceki yŦla göre yüzde yirmi
artŦrmak.
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A2 Hedef 2.3

HalkŦmŦzŦn Spor YapabileceŒi Alanlar
Ortaya ÇŦkartarak, Amatör ve
Bireysel
Spor
Faaliyetlerini
Desteklemek Suretiyle, Belirlenen
Alanlarda Dünya ve Olimpiyat
bampiyonlarŦ
YetiƔtiren
Örnek
Belediye Olmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülkenin saygŦn sporcularŦndan oluƔan bir spor danŦƔma
kurulunun koordinatörlüŒünde, 7lçenin sportif alanlardaki
ihtiyaçlarŦnŦ tespit etmek.
Buz pistinin tamamlanmasŦndan sonra buz sporu alanŦndaki
yeteneklerini yetiƔtirecek bir vizyon projesini gerçekleƔtirmek.
AtaƔehir’deki tüm amatör spor kulüpleri destekleyerek amatör
sporlarda sporcu yetiƔtirecek altyapŦya yatŦrŦm yapmak.
Belirlenen alanlarda Dünya ve Olimpiyat bampiyonalarŦna
katŦlacak sporcular yetiƔtirmek.
Her mahalleye açŦk ve kapalŦ spor sahalarŦ, mahallelerde koƔu
alanlarŦ ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanlar
kazandŦrmak.
BaƔta çocuk oyun alanlarŦ olmak üzere kapalŦ yüzme havuzu ve
tenis kortlarŦ inƔa etmek.
Her yaƔtan insanŦn farklŦ spor branƔlarŦnŦ yapabilecekleri aktivite
alanlarŦ oluƔturmak.
AtaƔehir’e bir su sporlarŦ merkezi kazandŦrmak.
7lçemizde çeƔitli spor dallarŦna yönelik olarak mahalli turnuva ve
yarŦƔmalar düzenlemek.
7lçemizde ilköŒretim okullarŦnŦn spor tesisi olanaklarŦnŦ
iyileƔtirmek.
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Performans Göstergeleri
•
•

Spor alanlarŦnŦ plan dönemi sonunda ikiye katlamak.
Ulusal ve uluslar arasŦ alanda kazanŦlan madalya sayŦsŦnŦ her yŦl
artŦrmak.
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A2 Hedef 2.4

7lçemize Yeni Kültür SahalarŦ
KazandŦrarak; Kültürel, Sosyal
ve Sanatsal Etkinlikler
Düzenlemek.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

244 pafta 1890 ada da çok amaçlŦ “Kültür, Sanat ve Kongre
Merkezi” yapmak.
Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek SabancŦ Caddesi 232 pafta 1902
ada da yeni ve çok amaçlŦ bir evlendirme binasŦ oluƔturmak.
Kültür merkezleri bünyesinde, tiyatro, resim, dans gibi sanat
dallarŦna yönelik kurslar vermek.
7lçemizde, tiyatro, modern dans, folklor, müzik ve diŒer sanat
dallarŦna yönelik olarak ulusal ve uluslar arasŦ nitelikte yarŦƔmalar
ve festivaller düzenlemek.
Görsel, iƔitsel ve sahne sanatlarŦnŦn geliƔimi ve desteklenmesi için
uygun ortamlar hazŦrlamak.
BaƔta geleneksel el sanatlarŦmŦz olmak üzere, maddi kültür
ürünlerimiz ihraç ürünlerine dönüƔtürmek.
Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teƔvik
edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payŦnŦ
artŦrmak.
YoŒun göç ve çarpŦk kentleƔme neticesinde ortaya çŦkan sosyokültürel uyum sorunlarŦnŦ azaltŦcŦ önlemler almak.
Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletiƔimlerini daha saŒlŦklŦ hale
getirecek, özgüvenlerini geliƔtirecek, yaƔadŦklarŦ topluma aidiyet
duygusu ve duyarlŦlŦklarŦnŦ artŦracak, karar alma süreçlerine
katŦlŦmlarŦnŦ saŒlayacak tedbirler almak.
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•
•
•
•
•

Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için kutlama etkinlikleri
düzenlemek.
Yaz aylarŦnda yazlŦk sinema günleri düzenlemek.
Gençlik merkezi ve AB Bilgi Evlerini açmak.
Çok amaçlŦ okuma salonu oluƔturmak.
AtaƔehir Belediye Tiyatrosu’nu AtaƔehir Kültür Sanat Merkezi
bünyesinde hayata geçirmek.

Performans Göstergeleri
•

Kültür-sanat merkezi ile evlendirme binasŦ açŦlmasŦ dŦƔŦndaki
stratejileri önceki yŦla oranla her yŦl % 20 daha fazla
gerçekleƔtirmek.
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ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I
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A2 Hedef 2.5

Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat
AlanlarŦnda
Örnek
7Ɣbirlikleri
OluƔturarak UluslararasŦ Alanda
Marka Belediye Olmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•

Uluslar arasŦ kuruluƔlarla ortak yerel kalkŦnma projeleri
gerçekleƔtirmek.
AB destekli istihdam projelerini hayata geçirmek.
Verimli yatŦrŦmlar için uzun vadeli düƔük faizli uluslar arasŦ
kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliƔtirmek.
Belirlenen bir alanda uluslararasŦ geçerliliŒi ve prestiji olan bir
ödül sunmak üzere organizasyon gerçekleƔtirmek.
KardeƔ kent uygulamalarŦnŦ hayata geçirmek ve plan dönemi
sonunda en az 3 kardeƔ kent uygulamasŦnŦ gerçekleƔtirmek.
Ticaret, finans ve kültür merkezi olmak için tanŦtŦm faaliyetleri
organize etmek.

Performans Göstergeleri
•

Uluslar arasŦ alanda tanŦnmŦƔlŦŒŦ her yŦl artŦrmak.
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A2 Hedef 2.6

Kaliteli YönetiƔim 7çin Gerekli,
Türkiye BelediyeciliŒine Örnek Eylem
PlanlarŦ OluƔturmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgi sistemleri eylem planŦnŦ oluƔturmak.
Yönetim bilgi sistemleri eylem planŦnŦ oluƔturmak.
Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik eylem planŦnŦ
oluƔturmak.
7ç kontrol deŒerlendirme eylem planŦnŦ oluƔturmak.
Üst yönetimce alŦnmasŦ gereken önlemler eylem planŦnŦ
oluƔturmak.
Kurumsal kalite sistemi eylem planŦnŦ oluƔturmak.
Tüm belediyelere örnek kurumsal kalite standartlarŦ geliƔtirmek.
Kurumsal kimlik geliƔtirme eylem planŦnŦ oluƔturmak.

Performans Göstergeleri
• 2011 yŦlŦ haziran ayŦ sonuna kadar eylem planlarŦnŦ hazŦrlamak ve
üst yönetim onayŦ ile yürürlüŒe koymak.
• Plan dönemi sonuna kadar eylemlerin gereŒini yapmak.
• GeliƔtirilen eylemlerden yararlanan belediye sayŦsŦnŦ artŦrmak.
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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Belediye Mevzuatını İyileştirecek
Öneriler İçeren Raporlar Sunmak
ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz
Ettiren Öncü ve Önder Bir
Belediye Olmak.

A2 Hedef 2.7
Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm
önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlemek ve
bu konuda Raporlar hazırlatarak yayınlamak.
Ataşehir Belediyesi yayınları şeklinde çalışmalar yapmak için
yayınevi yetkisi almak.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler
Müdürlüğünün ortaklaşa bir alt birimi olarak yayın servisi
oluşturmak.
Yayın yönergesi hazırlamak.
Yayınlar için resmi bir telif yönetmeliği hazırlamak.
Yayın kurulu oluşturmak.
Belediye dergisi ve gazetesi çıkarmak.
Tüm kamu sektörünü düzenleyen kalitede yayınlar hazırlatmak
ve bunları yayınlamak.

Performans Göstergeleri
• Her üç ayda bir Rapor düzenlemek ve yayımlamak.
• Belirlenen kriterlere uygun yılda 10 adet yayın yapmak ve plan
dönemi sonunda Ataşehir Belediyesi Yayınlarına 50 sayı
numarasını vermek.
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A2 Hedef 2.8

Marka ve Önder Bir Kent Olacak
Prestij Projelerini GerçekleƔtirmek.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahalle meclislerini oluƔturmak.
Düzenli bir Ɣekilde mahalle meclislerini toplamak.
7lçe halkŦna önemli avantajlar, ücretsiz yararlanma hakkŦ ve
indirimler getirecek olan AtaƔehir’li olmanŦn farkŦ olacak
ATAKART projesini hayata geçirmek.
AtaƔehir internet TV ve AtaƔehir Radyosunu kurmak.
Belediye hizmet binasŦnŦn yapŦmŦnŦ tamamlamak.
Sivil Toplum KuruluƔlarŦna birer çalŦƔma odasŦ tahsis etmek.
Bir ilçe kütüphanesini kurmak.
Sergi salonu açmak.
KadŦn GeliƔim Merkezi kurmak.

Performans Göstergeleri
• Marka ve önder kent olunduŒuna yönelik vatandaƔ görüƔünü her
yŦl bir önceki yŦla oranla % 20 artŦrmak.
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AMAÇ
YOKSULLUKLA MÜCADELE

YoksulluŒun bir kader olmadŦŒŦ bilinciyle, sosyal
yardŦmlarŦ hak temelinde ele alarak, AtaƔehir’de
yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluŒu
ortadan tamamen kaldŦrŦcŦ projelerle istihdam
saŒlayarak; vatandaƔlarŦn ekonomik, kültürel ve
sosyal seviyelerini yükseltmek.

3
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A3 Hedef 3.1

7nsan
OdaklŦ
Sosyal
Belediyecilik
AnlayŦƔŦmŦzŦn GereŒi Olarak 7lçe SŦnŦrlarŦ
7çindeki YoksulluŒu, Plan Dönemi
Sonunda % 20 OranŦnda Azaltmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

7lçemizde faaliyet gösteren iƔyerlerinin ihtiyaç duyduŒu vasŦflŦ,
vasŦfsŦz, teknik ve ara eleman ihtiyacŦnŦ tespit etmek.
7stihdama yönelik eŒitim programlarŦ düzenlemek.
7stihdamŦ artŦracak projeler geliƔtirmek.
7stihdam yaratacak özel sektör yatŦrŦmlarŦnŦ teƔvik etmek.
7stihdam amaçlŦ sivil toplum giriƔimlerini desteklemek.
Kentsel hizmetlere ulaƔŦlmasŦnda zorluk yaƔanan bölgelerde
Toplum Merkezleri açmak.
YatŦrŦmlarŦn altyapŦsŦ uygun orta kademe merkezlere
yönelmesi teƔvik edilerek, yeni sanayi odaklarŦnŦn
oluƔturulmasŦnŦ saŒlamak.
7Ɣsizlerin, iƔgücü piyasasŦ açŦsŦndan dezavantajlŦ kesimlerin ve
tarŦm sektöründen açŦŒa çŦkan iƔgücü nitelikleri ve beceri
düzeyleri; iƔgücü piyasasŦnŦn ihtiyaçlarŦ doŒrultusunda, aktif
iƔgücü programlarŦnŦ uygulayarak geliƔtirmek.
AltyapŦsŦ tamamlanmŦƔ arsa ve arazi temin imkanlarŦnŦ
artŦrmak.
Uluslar arasŦ alanda bölgenin tanŦtŦmŦnŦ yapmak.
KadŦnlarŦn ekonomik ve sosyal hayata katŦlŦmlarŦnŦ artŦrmak
için; bu kesime yönelik mesleki eŒitim imkanlarŦnŦ geliƔtirmek.
KadŦna yönelik Ɣiddetin önlenmesi amacŦyla, bu konudaki
toplumsal bilinci artŦrmak.
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A3 Hedef 3.2

7lçe SŦnŦrlarŦ Dahilinde, Mutlak Yoksulluk
SŦnŦrŦnŦn AltŦnda Geliri Olan Hane
KalmamasŦnŦ SaŒlamak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•

Mutlak yoksulluk sŦnŦrŦnŦn altŦndaki hanelere ayni ve nakdi
yardŦm yapmak.
Mutlak yoksulluk sŦnŦrŦnŦn altŦnda yer alan vatandaƔlarŦmŦz için
mahallelerde aƔevi açmak.
Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan aƔevini rehabilite
etmek.
Sosyal DayanŦƔma ve YardŦmlaƔma Merkezi kurmak.
Mutlak yoksulluk sŦnŦrŦnŦn altŦndaki vatandaƔlarŦmŦz için
ücretsiz çamaƔŦrhane ve ikincil eƔya temin edilecek birimler
kurmak.
Temizlik ve BakŦm Merkezi kurmak.
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AMAÇ
KURUMSAL KAPAS7TEN7N ARTIRILMASI

Belirlenen misyonun en iyi Ɣekilde yerine
getirilebilmesi için Belediye birimlerini mevzuata
ve dünya gereklerine uygun bir Ɣekilde organize
ederek; insan kaynaklarŦnŦ, iƔ süreçlerini
geliƔtirmek, ortak vizyonu paylaƔan çalŦƔanlarŦn,
kapasitesini, verimliliŒini ve motivasyonunu
yükseltmek suretiyle, vatandaƔ memnuniyetini en
üst seviyede saŒlamak.

4

58

ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I
STRATEJGK PLAN 2010 - 2014

A4 Hedef 4.1

Belediye Hizmetlerinin Daha 7yi
Yürütebilmesi 7çin Karar Verme ve
7Ɣ Süreçlerini GeliƔtirerek; 7ki YŦl
7çinde Birimleri Mevzuata ve
Dünya Gereklerine Uygun Bir
bekilde Organize Etmek.

Karar alma süreçlerinin tanŦmlanmasŦ
ve bu süreçlere iliƔkin risklerin
belirlenmesi iç kontrol sisteminin
temelini
oluƔturmaktadŦr.
Etkin,
önleyici, tespit edici ve düzeltici
kontrol faaliyetleri sayesinde riskler
kontrol altŦna alŦnabilecek; kurumun
hedefleri doŒrultusunda faaliyetlerini
sürdürmesi saŒlanabilecektir.
Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar
alma süreçlerinin etkinliŒi için,
yöneticiler ve çalŦƔanlarda olumlu
bakŦƔ açŦlarŦ saŒlanacak, yöneticilerin
iƔ yapma tarzŦ, birimlerin görev, yetki
ve sorumluluklarŦnŦn açŦk bir Ɣekilde
belirlendiŒi organizasyon yapŦsŦna
kavuƔturulacaktŦr. Amaç ve hedeflere

ulaƔmayŦ engelleyebilecek içerden ve
dŦƔarŦdan kaynaklanan riskler ile
gereken
önlemler
tanŦmlanarak;
önleyici, tespit edici ve düzeltici
kontrol faaliyetleri belirlenecektir. Bu
doŒrultuda uygulamaya yönelik bilgi
ve iletiƔim teknolojilerinin etkin
kullanŦmŦ için iç kontrol sistemi
kurularak, standartlar belirlenip;
sürecinde
izlenecek
ve
iƔleyiƔ
deŒerlendirilecektir.
Esnek ve yatay organizasyona sahip,
proje
bazŦnda,
ihtiyaçlar
doŒrultusunda, matris örgütlenme ve
esnek çalŦƔma gruplarŦ yoluyla çalŦƔan
ve öŒrenen belediye olma yolunda
çaba sarfedilecektir.
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Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Birimlerin ve çalŦƔanlarŦn görev tanŦmlarŦnŦ belirlemek.
7Ɣ süreçlerini analiz ederek, iƔ akŦƔ ƔemalarŦ hazŦrlamak.
Bütçe hazŦrlŦk sürecinin etkinliŒini artŦrmak.
7ç kontrol, iç denetim, performans esaslŦ bütçeleme,
raporlama gibi mali ve yönetim araçlarŦnŦn kurumsallaƔmasŦnŦ
saŒlamak.
Karar alma süreçlerini ƔeffaflaƔtŦrmak.
Performans deŒerlendirme bilgi sistemi kurmak.
UygulayacaŒŦmŦz politikalarŦn maliyeti, etkilediŒi kesimler;
fŦrsat maliyeti de göz önünde bulundurularak bütçenin ve
uygulanacak politikalarŦn maliyeti ile performansŦnŦ gösterecek
bir yapŦya kavuƔmasŦnŦ saŒlamak.
KaynaklarŦn performans programŦna uygun olarak tahsisini
saŒlamak
Belediyemizde
performans
kültürünün
oluƔturulmasŦ
çerçevesinde; ölçme, izleme ve deŒerlendirme süreçlerini
geliƔtirmek.
Mevcut idari ve beƔeri kapasiteyi, nitelik ve nicelik olarak
stratejik yönetim anlayŦƔŦ doŒrultusunda geliƔtirmek.
Ortaya çŦkacak kurumsal yapŦlanma ihtiyaçlarŦnŦ gidermek.
Bu çerçevede yeni yapŦlar ve yeni birimler oluƔturmak.

12-

3456789-

KURULACAK B7R7M VE EK7PLER
Mali Hizmetler MüdürlüŒü bünyesinde 7ç Kontrol
Birimi oluƔturulacaktŦr.
7ç Kontrol birimi; 7ç kontrol, ön mali kontrol ve
izleme deŒerlendirme Ɣeklinde alt birimlere
ayrŦlacaktŦr.
Kalite Birimi kurulacaktŦr.
Yönetim Bilgi Sistemi Ekibi kurulacaktŦr.
Kurumsal Kimlik GeliƔtirme Ekibi oluƔturulacaktŦr.
7nsan KaynaklarŦ ve EŒitim MüdürlüŒü’nün altŦndaki
EŒitim Servisi yeniden yapŦlandŦrŦlacaktŦr.
Bilgi Edinme Birimi kurulacaktŦr.
Etik Kurulu kurulacaktŦr.
Risk Belirleme Ekibi oluƔturulacaktŦr.
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A4 Hedef 4.2

ÇalŦƔanlarŦn
Kapasitesini,
VerimliliŒini ve Motivasyonunu
Yükseltmek
Suretiyle
7nsan
KaynaklarŦ Yönetimini, Misyonu
GerçekleƔtirmeye
Yönelik
GeliƔtirmek.

Strateji
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tüm çalŦƔanlarŦn yetkin bir seviyeye ulaƔtŦrŦlmasŦ ve deŒiƔen
koƔullara uyum saŒlamasŦ için etkili bir insan kaynaklarŦ
planlamasŦ yapmak.
HazŦrlanacak programlar ile çalŦƔanlarŦ sürekli bir Ɣekilde
eŒitim, öŒretim ve geliƔtirme süreçlerinden geçirerek, iƔlerini
verimli bir Ɣekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye
kavuƔturmak.
Personelin, ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli
daŒŦlŦmŦnŦ saŒlamak.
Birimlerin görev yetki ve sorumluluklarŦna iliƔkin yönergeler
çŦkarmak.
Belediyenin görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan
teƔkilat yapŦsŦnŦ yeniden ele alarak güncel ve etkin hale
getirmek.
Süreç kontrol modeli kurmak ve bunu elektronik veri tabanŦna
iƔleyerek, bu veri tabanŦ üzerinden faaliyetleri sürdürmek.
Birimlerin eŒitim ihtiyaç analizlerini yapmak.
EŒitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazŦnda alŦnmasŦ
gereken eŒitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu
eŒitimlerin alŦnmasŦnŦ saŒlamak.
ÇalŦƔanlarŦn bilgi, tecrübe ve becerilerini artŦrmak amacŦyla iç
kontrol eylem planŦnda belirlenen konularda ve diŒer ilgili
konularda hizmet içi eŒitimler düzenlemek.
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•
•
•

Kurulacak ödül sistemi ile lisansüstü eŒitim almŦƔ personel
sayŦsŦnŦ artŦrmak.
AtaƔehir Belediyesi çalŦƔanŦ ortak vizyonunu oluƔturarak
çalŦƔanlarŦn kaynaƔmasŦnŦ, motivasyonunu ve birbirini
geliƔtirmesini saŒlamak.
Personelin yurt içinde ve yurt dŦƔŦnda gerçekleƔtirilen kongre,
seminer, çalŦƔtay vb. faaliyetlere katŦlmalarŦnŦ ve akademik
yayŦn yapmalarŦnŦ teƔvik etmek.

Performans Göstergeleri
• Hizmetiçi eŒitim programlarŦna katŦlan çalŦƔan sayŦsŦnŦ, önceki yŦl
katŦlanlarŦn üzerine çŦkarmak.
• Bir yŦlda kiƔi baƔŦ hizmetiçi eŒitim saatini önceki yŦla oranla
artŦrmak.
• YŦlda en az bir, plan dönemi sonunda ise en az 10 kiƔinin
lisansüstü eŒitim yapmasŦnŦ saŒlamak.
• Kurum içi memnuniyet anketinde önceki yŦl memnuniyet
oranŦnŦn % 20 üzerinde memnuniyet oranŦ yakalamak.
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A4 Hedef 4.3

Kurumsal ArƔiv Sistemini Kurmak,
Destek Hizmetleri ve Sosyal
7mkânlarŦ GeliƔtirmek.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sosyal imkanlardan yararlandŦrŦlmada ƔeffaflŦk saŒlamak.
Personelin fiziki çalŦƔma ortamŦna iliƔkin ihtiyaçlarŦnŦn
zamanŦnda, istenilen miktar ve kalitede temin edilmesini
saŒlamak.
Destek hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletiƔim
teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak.
ÇalŦƔanlar arasŦndaki sosyal iliƔkileri pekiƔtirmek amacŦ ile,
personele yönelik sosyal aktiviteleri desteklemek.
Belediye ArƔiv Yönergesini düzenlemek.
KayŦt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapŦlmasŦnŦ
zorunlu hale getirmek.
KayŦt ve dosyalama sistemini Standart Dosya PlanŦ'na uygun
olarak yapmak.
Tüm belge ve dokümanlarŦ elektronik ortama aktarmak.
KayŦt ve dosyalama sisteminde, kiƔilerin gizlilik içeren bilgi ve
belgelerinin güvenliŒini saŒlayacak Ɣekilde gerekli önlemleri
alacak mekanizmalarŦ geliƔtirmek.
Evrak biriminde çalŦƔan personele; evrakŦn kaydedilmesi,
standartlara uygun bir Ɣekilde sŦnŦflandŦrŦlmasŦ, arƔiv sistemine
uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme
faaliyetleri ve eŒitimin verilmesini saŒlamak.
Gelen ve giden tüm evrakŦn kayŦt ve kontrolünü yapmak.
Yemekhane oluƔturmak.

ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I

STRATEJGK PLAN 2010 - 2014

Performans Göstergeleri
• ArƔiv hizmetlerinde iƔlem süreçlerini kŦsaltmak.
• Destek hizmetlerinden çalŦƔanlarŦn memnuniyet oranŦnŦ, her yŦl
bir önceki yŦla oranla % 10 artŦrmak.
• Personele yönelik sosyal aktivite sayŦsŦnŦ her yŦl önceki yŦla oranla
% 20 artŦrmak.
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SA)LIKLI, TEM7Z VE SÜRDÜRÜLEB7L7R
KENTSEL ÇEVREN7N OLUbTURULMASI,
KORUNMASI VE GEL7bT7R7LMES7

SaŒlŦklŦ ve sürdürülebilir kentsel çevrenin
oluƔturulmasŦndan yola çŦkarak; ilçemizdeki
mevcut park, bahçe ve yeƔil alanlarŦn nicelik ve
niteliŒini zenginleƔtirip, saŒlŦklŦ yaƔam ilkesi
doŒrultusunda fiziksel aktivitelere iliƔkin talepleri
de karƔŦlayacak Ɣekilde yeƔile ve doŒaya olan ilgi
ve sevginin arttŦrŦlmasŦnŦ saŒlamak, yeniden
yapŦlandŦrmak
ve
kültürel
faaliyetlerle
bütünleƔtirmek, çevreyi koruma altŦna almak,
görsel ve çevresel kirliliŒi azaltmak, hayvanlarŦ
korumak ve hayvan sevgisini aƔŦlamak bunun yanŦ
sŦra kent yaƔamŦnda hayvanlardan kaynaklanan
olumsuzlarŦ gidermek.

AMAÇ

5
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A5 Hedef 5.1

Çevrenin KorunmasŦ ve Çevre
KirliliŒinin Asgari Düzeye 7ndirilmesi
AmacŦna Yönelik, Uygun Bir “Çevre
Koruma PlanŦ” HazŦrlamak ve
Uygulamak.

Ekonomik ve teknolojik geliƔmeler, nüfus
artŦƔŦ, hŦzlŦ kentleƔme ve doŒal
kaynaklarŦn kontrolsüz tüketimi çevre
üzerindeki olumsuz etkileri artŦrmaktadŦr.
Bu problemleri azaltmak için son yŦllarda
bir
takŦm
önlemler
uygulamaya
konulmuƔtur. AB Çevre MüktesebatŦna
uyum sürecinde özellikle kentsel atŦksu
yönetimi, atŦk yönetimi, doŒa koruma,
gürültü ve çevresel etki deŒerlendirme
konularŦnda kayda deŒer ilerlemeler
gerçekleƔtirilmiƔtir.
Ülkemizde AB Entegre Çevre Uyum
Stratejisi hazŦrlanmŦƔtŦr. Bu stratejinin
ana amacŦ, ülkenin ekonomik ve sosyal
durumunu göz önünde bulundurarak
saŒlŦklŦ
yaƔanŦlabilir
bir
çevreyi
oluƔturmak ve Türk çevre mevzuatŦnŦ AB
Çevre
MüktesebatŦna
uyumunu
saŒlamaktŦr. Bu stratejide yer alan ana

ilkeler; saŒlŦklŦ ve dengeli bir çevrede
yaƔama hakkŦ, doŒal kaynaklarŦn
korunmasŦ, çevreyi korumaya yönelik
önlemlerin alŦnmasŦ, kullanan ve kirleten
öder prensipleri, sektörel entegrasyon,
sürdürülebilir
kalkŦnma,
halkŦn
bilinçlendirilmesi, halkŦn katŦlŦmŦ ve
kamu-özel iƔbirliŒidir.
TÜ7K’in 2004 yŦlŦ verilerine göre; belediye
nüfusunun yüzde
85,6’sŦ ve yüzde
45,2’si sŦrasŦyla kanalizasyon sistemi ve
atŦksu arŦtma tesisi hizmetlerinden
yararlanmaktadŦr. Kanalizasyon sistemine
ve atŦksu arŦtma tesisine baŒlanma oranŦ
kuzey-batŦ Avrupa’da yüzde 90’Ŧn
üzerindedir. Bu oran yeni 10 üye ülke için
ise yüzde 60 civarŦndadŦr (Avrupa'da
Çevre Durum ve BakŦƔ 2005, EEA, The
European Environment State and
Outlook 2005, EEA).
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Stratejiler
•
•
•

Çevre Koruma PlanŦnŦ hazŦrlamak.
7lçenin kirlilik haritasŦnŦ oluƔturmak.
Gelecek kuƔaklarŦn ihtiyaçlarŦnŦ gözeterek, doŒal kaynaklarŦn
koruma ve kullanma koƔullarŦ belirlenerek bu kaynaklardan
herkesin adil biçimde yararlanmasŦnŦ saŒlayacak Ɣekilde çevre
yönetim sistemleri oluƔturmak.
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A5 Hedef 5.2

Çevre Konusunda 7lçe HalkŦnŦn
DuyarlŦlŦŒŦnŦ
ArttŦrarak,
PlanŦn
Uygulama Sürecine KatŦlŦmŦ SaŒlamak
Suretiyle Belediyenin Kapasitesini
Yükseltmek.

Stratejiler
•
•
•
•
•

2011 yŦlŦndan itibaren, çevre koruma konusunda halka açŦk, her
yŦl bir tane konferans düzenlemek.
Hava kirliliŒi ile ölçüm deŒerlerini en yakŦn istasyondan sürekli
olarak takip edip internet ortamŦnda halkŦn bilgisine sunmak.
7lçemiz sŦnŦrlarŦ içerisindeki okullarda, çevre bilincinin
geliƔtirilmesi için her yŦl bir kez eŒitim vermek.
Çevre konusunda broƔürler düzenlemek.
Çevresel altyapŦ hizmetlerinin planlanmasŦ, projelendirilmesi,
uygulanmasŦ ve iƔletilmesine iliƔkin belediyenin kapasitesini
geliƔtirmek.

Performans Göstergeleri
•

Çevre bilinci konulu bir anket hazŦrlayarak anket sonuçlarŦna
göre, her yŦl bir önceki yŦla oranla % 20 bilinç artŦƔŦ saŒlamak.
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A5 Hedef 5.3

7lçemizde Çevre KirliliŒi OluƔturan
Tüm Faktörlerin Tespiti YapŦlarak
(Hava, su, gürültü, katŦ atŦk,
endüstriyel atŦk vb) Bu Tespit
DeŒerlerini
Etkin
Yöntem
ve
Denetimlerle Her YŦl % 20 OranŦnda
Azaltmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tüm sektörlerde yatŦrŦm, üretim ve tüketim aƔamalarŦnda
kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçlarŦ etkili bir
biçimde kullanmak.
Çevre kirliliŒi yapacak tüm faktörleri tespit etmek.
7lçedeki çevre kirliliŒi faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin
olarak denetime tabi tutmak.
Evsel nitelikli katŦ atŦk yönetiminde kaynakta ayrŦƔtŦrma, toplama,
taƔŦma, geri kazanŦm ve bertaraf safhalarŦ teknik ve mali yönden
bir bütün olarak deŒerlendirmek
YatŦrŦm ve iƔletme maliyetleri düƔük ve ülke ƔartlarŦna en uygun
katŦ atŦk bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemlerini
tercih etmek.
Evsel nitelikli olmayan atŦklarŦn üretimi azaltŦlarak, atŦk türüne ve
ülke koƔullarŦna uygun toplama, taƔŦma, geri kazanŦm ve bertaraf
sistemlerini oluƔturmak.
7lçemizde endüstriyel atŦk sularŦnŦ doŒrudan kanala veren iƔyeri
kalmamasŦnŦ saŒlamak.
7lçemizdeki gürültü kirliliŒi deŒerini dünya standartlarŦnŦn altŦna
çekmek.
7lçemizde görüntü kirliliŒi yaratacak öŒeleri ortadan kaldŦrmak.
Hava kalitesini saŒlamak amacŦyla tüm iƔyerlerini yŦlda bir kez
emisyon bakŦmŦndan denetlemek.
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•
•
•
•

7lçemizdeki birinci sŦnŦf gayri sŦhhi müesseselerin emisyon
raporlarŦnŦ her yŦl düzenli olarak kontrol etmek.
7lçeye denetimsiz kömür giriƔini engelleyecek önlemleri almak ve
baca temizliŒi yapan firmalarŦ internet ortamŦnda ilan etmek.
Gürültü kontrol izin belgesi almasŦ gereken iƔyerlerinin bu belgeyi
almasŦnŦ saŒlamak.
7lçe genelinde sŦvasŦz, boyasŦz ve badanasŦz binalarŦ her yŦl
düzenli bir Ɣekilde tespit etmek ve bu binalarda gerekli
iyileƔtirmeleri yaptŦrmak.
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A5 Hedef 5.4

Geri DönüƔüm Projesini Hayata
Geçirmek Suretiyle Ülkemizin KŦt
KaynaklarŦnŦ
Etkin
Kullanarak
Belediyeye Gelir Elde Etmek.

Belediyelerden toplanan 25 milyon
ton katŦ atŦŒŦn; yüzde 65,6'sŦ belediye
çöplüŒünde, yüzde 28’i düzenli
depolama sahalarŦnda, yüzde 1,7'si
gömülerek, yüzde 1,4'ü kompost
tesislerinde, yüzde 0,6'sŦ dereye ve
göle dökülerek, yüzde 0,4'ü açŦkta
yakŦlarak bertaraf edilmiƔtir. KatŦ
atŦklarŦ düzenli depolama sahasŦnda
bertaraf edilen belediyeli nüfus oranŦ
yüzde 25’tir. AB-25 ülkelerinde
düzenli
depolama
ve
yakma
tesislerinde bertaraf edilen katŦ atŦk
oranlarŦ sŦrasŦyla yüzde 46 ve yüzde
17,5’dir.
(EUROSTAT,
2004).
7statistiklerden de görüleceŒi üzere,
AB ile karƔŦlaƔtŦrŦldŦŒŦnda Türkiye’de
katŦ atŦk yönetimi hizmetlerinin düzeyi
düƔüktür. TÜ7K’in Belediye KatŦ AtŦk
7statistikleri Anketi sonuçlarŦna göre
kiƔi baƔŦ günlük ortalama katŦ atŦk
miktarŦ; yaz mevsimi için 1,30 kg/gün,
kŦƔ mevsimi için 1,29 kg/gün olarak
hesaplanmŦƔtŦr. KiƔi baƔŦ günlük
ortalama katŦ atŦk miktarŦ AB-15

ülkeleri için 1,55 kg/gün, AB-25
ülkeleri için ise 1,43 kg/gün’dür
(EUROSTAT).
Ancak, daha önce inƔa edilmiƔ olan
içme suyu, atŦksu ve katŦ atŦk bertaraf
tesisleri AB standartlarŦnŦ kŦsmen
karƔŦlamakta ve bu tesislerin birçoŒu
verimli iƔletilememektedir.
Evsel atŦklarŦn bertarafŦndan sorumlu
olan belediyeler; finansman, nitelikli
personel ve teknik altyapŦ eksikliŒi
nedeniyle bu konuda gereken önemi
gösterememektedirler.
Özellikle
bertaraf
için
yaptŦklarŦ
“vahƔi
depolama”
yöntemi
ve
depo
sahalarŦnŦn yer seçiminde yapŦlan
hatalar ile iƔletme koƔullarŦndaki
olumsuzluklar çevresel problemlere
sebep olmaktadŦr.
TŦbbi atŦklar, evsel atŦk depolama
sahalarŦnda herhangi bir önlem
alŦnmadan
birlikte
bertaraf
edilmektedir. 2004 yŦlŦ itibarŦyla 578
belediyece ayrŦ toplanan tŦbbi atŦk
miktarŦ 62 bin tondur. Toplanan tŦbbi
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atŦklarŦn
yüzde 20,4’ü düzenli
depolama sahalarŦnda, yüzde 13,4’ü
yakma tesislerinde bertaraf edilmiƔtir.
KatŦ atŦk yönetimindeki etkinsizlik 3
temel sorundan kaynaklanmaktadŦr.
Bunlar; uygulamaya yönelik politika
eksikliŒi, katŦ atŦk miktar ve niteliŒine
iliƔkin verilerin yetersizliŒi, üretilen
çöp miktarŦnŦn azaltŦlmasŦ ve kaynakta
ayrŦƔtŦrŦlmasŦ
konusunda
hane
halklarŦnŦn bilinçsizliŒidir.
Kentsel altyapŦnŦn mali sorunlarŦnŦ
çözmek ve ölçek ekonomisinden

faydalanmak için belediyeler ortak bir
çözüm yolunu dikkate almaktadŦrlar.
5355 sayŦlŦ Mahalli 7dare Birlikleri
Kanunu uyarŦnca yerel idareler, su
atŦksu ve katŦ atŦk hizmetlerinin yanŦ
sŦra çevrenin korunmasŦ ve ekolojik
denge ile ilgili projeleri iƔbirliŒi
içerisinde
gerçekleƔtirmektedirler.
Kentsel çevre altyapŦsŦna öncelik
verilirken, DABLAS ÇalŦƔma Grubu ve
Barselona
Konvansiyonu
gibi
uluslararasŦ
anlaƔmalar
dikkate
alŦnmaktadŦr.

Stratejiler
•
•
•
•
•

Geri dönüƔüm birimi oluƔturmak.
Geri dönüƔüm konusunda halkŦ bilinçlendirmek.
Okullarda geri dönüƔüm konulu eŒitimler düzenlemek.
AtŦk toplama iƔlemlerini geri dönüƔüme uygun hale getirmek.
Plan dönemi sonunda geri dönüƔüm projesi hazŦrlayarak hayata
geçirmek.

Performans Göstergeleri
•

Her yŦl geri dönüƔümden kazanŦlan atŦk miktarŦnŦ, önceki yŦl
kazanŦlan atŦk miktarŦnŦn % 20 si üzerinde gerçekleƔtirmek.
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A5 Hedef 5.5

YapŦlacak
Yeni
Planlama,
Revizyon,
Uygulama ve Önlemlerle YeƔil AlanlarŦn
Kalitesini ArttŦrarak; Her YaƔ Grubuna Hitap
Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel AçŦdan
Daha ÇaŒdaƔ Alanlar OluƔturarak, Mevcut
Park ve YeƔil AlanlarŦn % 20 Revize Etmek ve
Mevcut Park ve YeƔil AlanŦ % 10 OranŦnda
ArtŦrarak, YeƔil AlanlarŦn Etkili ve Rasyonel
KullanŦlabilmesini SaŒlamak.

Mevcut durum analizinde AtaƔehir
7lçesi sŦnŦrlarŦnda 163 adet park ve
koruma
altŦndaki
yeƔil
alan
bulunmaktadŦr. Stratejik planŦmŦzdaki
bu hedefi gerçekleƔtirmek için yeni
planlamalar, revizyonlar, uygulamalar
ve önlemlerle; yeƔil alanlarŦn kalitesini
artŦrarak her yaƔ grubuna hitap
edebilecek görsel ve fonksiyonel

açŦdan
daha
çaŒdaƔ
alanlar
oluƔturulacaktŦr.
Plan dönemi sonunda Performans
Göstergeleri metninde belirtildiŒi gibi
mevcut park ve koruma altŦndaki yeƔil
alanlarŦn yüzde 20 si revize edilecek ve
bu mevcut alanlara % 10 ilave
edilecektir.

Stratejiler
•
•
•

•

•

Terkin alanlarŦnŦn tespitini yapmak.
7Ɣgalli alanlarŦn tespittin yapŦlarak iƔgalden arŦndŦrmak.
Yenilenmesi düƔünülen yeƔil alanlar ile kamu eline geçmiƔ yeƔil
alanlarŦn tespitini yapmak, bitkisel ve yapŦsal röleveleri
hazŦrlamak projelendirmek, eldeki veriler ve prosedürler
doŒrultusunda uygulamalarŦ hayata geçirmek.
YapŦlacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede yaƔayanlar ve
parkŦ yoŒun kullanacak olanlarla anket yapŦlarak; bu doŒrultuda
çŦkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de deŒerlendirilmesini
saŒlamak.
Günlük ziyaretçi sayŦsŦnŦ her yŦl arttŦrarak aktif yeƔil alan
fonksiyonlarŦndan daha çok insanŦn faydalanmasŦnŦ saŒlamak ve
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•
•
•

•

•

belediyemiz sosyal etkinliklerini (kurs, eŒitim, kermes, toplu spor
aktiviteleri vb.) yeƔil bir platformda halka sunmak.
7lçe sŦnŦrlarŦ içerisinde yer alan aŒaçlarŦn budanarak kök, gövde,
dal geliƔimlerini hŦzlandŦrŦp aŒacŦ saŒlŦklŦ kŦlmak ve kalitesini
yükseltmek, çevresel uyumunu arttŦrmak.
AtaƔehir’in dokusuna ve yeƔil kimliŒine uygun olan cins/türde
bitkinin (aŒaç fidesi) plan dönemi sonuna kadar 10.000 adet
bedelsiz olarak daŒŦtŦmŦ ve dikimini yapmak.
YaptŦŒŦmŦz peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirerek, kent
peyzajŦnŦ AtaƔehir 7lçesin’de bir bütün haline getirmek ve
düzenlemelerimizi renklendirmek; bu çerçevede plan dönemi
sonuna kadar 5 milyon adet mevsimlik çiçek dikimini yapmak.
AtaƔehir 7lçesi’nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarŦnda yer
alan her türlü aŒaç ve aŒaççŦk türünden bitkinin ilaçlanmasŦnŦ
saŒlayŦp, oluƔan hastalŦk-zararlŦlarla mücadele ederek bitkilerin
saŒlŦŒŦnŦ korumak.
KayŦƔdaŒŦ su havzasŦ korunarak halkŦn kullanŦmŦna açŦk mesire
alanŦnŦ yapmak.
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A5 Hedef 5.6

7lçemizde Görsel ve Çevresel KirliliŒi
Azaltarak SaŒlŦklŦ Bir Kent OluƔturmak.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7lçe sŦnŦrlarŦ içerisindeki yerlerin; atŦklarŦnŦ toplamak, temizlemek
ve yŦkamak.
AtŦklarŦ toplamak için standart 0.8 m3 ve yeraltŦ konteynŦrlarŦnŦ
kullanmak
YeraltŦ konteynŦr sayŦsŦnŦ 50 adete çŦkartmak.
7lçe sŦnŦrlarŦ içerisinde belirlenen yerlere 500 adet standart
konteynŦr koymak ve bunlarŦn bakŦmŦ için 2000 adet küçük, 50
adet büyük tekerlek almak.
Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 200 adet küçük metal
çöp kutusu almak.
AtaƔehir 7lçe sŦnŦrlarŦ içerisinde çeƔitli yerlere konulmak üzere
100 adet metal sigara söndürücü almak.
Trafik sirkülasyonu ve araçlarŦn park etmesinin müsait olduŒu
cadde ve sokaklarda; süpürge hizmetini, modern araç ve
gereçlerle sunmak.
Vakumlu süpürge aracŦ almak ve tamirini yaptŦrmak.
7lçemizde bulunan 20 yatak kapasitesinin altŦndaki hastaneler,
muayenehaneler, laboratuar vb. saŒlŦk kuruluƔlarŦnŦn tŦbbi
atŦklarŦnŦ; çevre ve insan saŒlŦŒŦna zarar vermeden toplamak ve
bertaraf tesisine taƔŦmak.
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•

Çevresel altyapŦ yatŦrŦmlarŦnŦn yapŦlmasŦnda ve iƔletilmesinde
ölçek ekonomisinin faydalarŦndan yararlanmak için, mahalli idare
birliklerinin proje üretmesini saŒlamak.

Performans Göstergeleri
•

VatandaƔ memnuniyet oranŦnŦ, her yŦl bir önceki yŦla oranla % 20
artŦrmak.
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A5 Hedef 5.7

HayvanlarŦ Korumak ve Hayvan Sevgisini
AƔŦlamak, Bunun YanŦ SŦra Kent YaƔamŦnda
Hayvanlardan Kaynaklanan OlumsuzlarŦ
Gidermek.

Stratejiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AtaƔehir Hayvan BarŦnaŒŦ ve Rehabilitasyon Merkezi”ni kurmak.
Hayvan barŦnma merkezimizde; sokak hayvanlarŦnŦ tedavi etmek,
aƔŦlamak ve kŦsŦrlaƔtŦrmak.
AyrŦca evcil hayvanlar için, veterinerlik ve pansiyon hizmetleri
gerçekleƔtirmek.
Sahipli hayvanlara, düƔük bir ücret tarifesi üzerinden 100 adet
hayvan kapasiteli otel hizmeti vermek.
Bölgemiz sŦnŦrlarŦ içindeki sahipli hayvanlarŦ kayŦt altŦna almak.
Sokakta bulunan hayvanlarŦ beslemek ve sahiplendirmek.
Vektörle mücadele konusunda; halkŦ bilgilendirip bilinçlendirmek
için çalŦƔmalarda bulunmak, yazŦlŦ ve görsel materyaller
hazŦrlamak.
Vektörlerle ilgili etkin mücadele çalŦƔmasŦ yürütmek.
2.000 noktada, derelerin durgunlaƔan kŦsŦmlarŦna yönelik
periyodik larva ilaçlamasŦ yapmak.
Vektör kaynaklarŦnŦ düzenli olarak ilaçlamak.
Hayvansal gŦdalarla ilgili hijyen semineri vermek ve bu konuda
broƔür daŒŦtmak.
Güncel zoonoz hastalŦklarŦ konusunda halkŦ bilgilendirmek bu
konuda yazŦlŦ ve görsel materyaller hazŦrlamak.
Hayvan sevgisini geliƔtirmek için seminerler düzenlemek.
KurbanlŦk ve adaklŦk hayvan kesim merkezleri düzenleyerek;
kesimin hijyenik ve sŦhhi ortamlarda gerçekleƔmesini saŒlamak.
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•
•

Hayvansal kökenli gŦdalarŦn üretildiŒi, depolandŦŒŦ ve satŦldŦŒŦ
yerleri; en az senede bir kez YönetmeliŒe göre denetlemek.
7lçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak
kullanŦm alanlarŦnŦn dezenfeksiyonunu yapmak.

Performans Göstergeleri
•
•
•
•
•

Vektör canlŦlardan kaynaklŦ gelen Ɣikâyetleri, % 95 oranŦnda
karƔŦlamak.
YŦlda 300 sahipli hayvana otel ücreti vermek.
GŦda sektöründe çalŦƔanlara yŦlda iki kez seminer vermek ve
baƔarŦlŦ olanlara sertifika vermek.
Sokak hayvanlarŦndan kaynaklŦ Ɣikayetleri, her yŦl bir önceki yŦla
oranla % 20 azaltmak.
Plan dönemi sonunda, 1.000 adet sokak hayvanŦnŦ
sahiplendirmek.
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AMAÇ
e-BELED7YE

6

Etkin ve Türk BelediyeciliŒi için örnek
e.belediyecilik uygulamalarŦ ile bilgi alt yapŦsŦnŦ
geliƔtirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapŦya
kavuƔmak.
Bilgi Toplumu Stratejisi
Bilgi ve iletiƔim teknolojileri; ekonomik ve sosyal
geliƔmenin ve sürdürülebilir kalkŦnmanŦn temel
unsurlarŦndan biri haline gelmiƔ, kamu yönetimi
anlayŦƔŦnda önemli bir deŒiƔime yol açmŦƔ ve kamu
hizmetlerinin elektronik ortamlarda sunumu önem
kazanmŦƔtŦr. Bu deŒiƔimin Türkiye’de de yansŦmalarŦ
olmuƔtur. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu; eTürkiye GiriƔimi ve nihayet e-DönüƔüm Türkiye Projesi
kapsamŦnda iki eylem planŦ uygulamasŦ ile devam eden
sürecin sonunda, 2006 yŦlŦnda Bilgi Toplumu Stratejisi
2006/38 sayŦlŦ Yüksek Planlama Kurulu KararŦ ile hayata
geçirilmiƔtir. 2003’den 2007 yŦlŦna kadar geçen dönemde;
internet kullanŦm, geniƔbant kullanŦm ve mobil telefon
kullanŦm oranlarŦnda önemli geliƔmeler olmuƔtur. EŒitim,
vergi, sosyal güvenlik, yargŦ gibi alanlarda sunulan edevlet hizmetlerinde önemli geliƔmeler saŒlanmŦƔ, bilgi
toplumunun yasal altyapŦsŦnŦn oluƔturulmasŦ için gerekli
mevzuat
düzenlemelerinin
büyük
bir
kŦsmŦ
gerçekleƔtirilmiƔtir. 2006-2010 yŦllarŦnŦ kapsayan Bilgi
Toplumu Stratejisi hedeflerini hayata geçirmeye yönelik
çalŦƔmalar kararlŦlŦkla sürdürülmektedir.
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A6 Hedef 6.1

Etkin ve Türk BelediyeciliŒi
7çin Örnek e.belediyecilik
UygulamalarŦ GeliƔtirmek.

Stratejiler
• Belediye binamŦzŦ; bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar

ortamŦna taƔŦyacak, saŒlŦklŦ bir bilgisayar aŒŦ ile donatmak.
• Bilgi haritasŦ oluƔturmak.
• Bilgi ve karar destek sistemleri geliƔtirmek.
• Bilgi teknolojileri altyapŦsŦnŦn geliƔtirilmesi ve etkin iƔletilmesini
saŒlamak.
• ÇalŦƔanlarŦn, biliƔim yetkinliklerini artŦrmak.
• AltyapŦ ve sunulan hizmetleri paydaƔ beklentileri yönünde
geliƔtirmek.
• Emlak servislerinde; bankalarda olduŒu gibi, otomasyona
geçilerek vergi ödeme konusunda çaŒdaƔ bir yöntem izlemek.
• 7nteraktif çözümler sunan, örnek alŦnabilecek bir web sayfasŦ
hazŦrlamak.
• 7nternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi
borcu ödeme iƔlemlerinin yapŦlmasŦnŦ saŒlamak.
• 7nternet üzerinden; evlilik baƔvurusu gibi, tüm belediyecilik
iƔlemlerini online olarak yapŦlabilecek sistemi saŒlamak.

Performans Göstergeleri
•
•

e.belediye çözümlerinin kullanŦlma oranŦnŦ, her yŦl önceki yŦl
kullanŦmlarŦnŦn üzerine çŦkarmak.
Plan dönemi sonunda, vergi tahsilatlarŦnŦn % 65’ini internet
üzerinden tahsil etmek.
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A6 Hedef 6.2

SaŒlŦklŦ ÇalŦƔan Bir
Sistemi OluƔturmak.

Bilgi

Stratejiler
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri çŦkartŦlarak; sistemin
sürekliliŒini ve güvenirliliŒini saŒlayacak kontrol mekanizmalarŦnŦ
yazŦlŦ olarak belirlemek.
Bilgi sistemini, gizliliŒi bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum
personelinin ulaƔabilmelerini saŒlayacak Ɣekilde geliƔtirmek.
Belediyede kullanŦlan yazŦlŦm sistemlerine, kimlerin hangi
yetkilerle girebileceŒini belirlemek.
5651 SayŦlŦ “7nternet OrtamŦnda YapŦlan YayŦnlarŦn Düzenlenmesi
ve Bu YayŦnlar Yoluyla 7Ɣlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
HakkŦnda Kanun" gereŒince; bilgi güvenliŒi standardŦ kapsamŦnda
bilgi güvenliŒini saŒlayacak tüm sistemleri kurmak.
Veri, bilgi giriƔi ve bunlara eriƔim konusunda yetkilendirme
iƔlemlerini; hata ve usulsüzlükleri önleyecek Ɣekilde yapmak.
YazŦlŦm sistemlerine yapŦlan giriƔlerin, sorgulamalarŦn ve alŦnan
çŦktŦlarŦn raporlanmasŦnŦ saŒlamak.
ÇŦkarŦlacak olan bilgi sistemleri envanteri doŒrultusunda;
Kurumumuzun, biliƔim yönetimini saŒlayacak mekanizmalar
geliƔtirmek.
Veri ve bilgi giriƔi yazŦlŦm programlarŦnŦn; gerekli olan bilgi ve
raporlarŦ üretecek bir analiz yapma imkanŦ sunacak Ɣekilde
tasarlanmasŦnŦ saŒlamak.
Mali Hizmetler Birimindeki “Ön Mali Kontrol” iƔlemlerini yazŦlŦm
üzerinden yapmak.
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•
•
•

•

Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaƔŦm
saŒlanmasŦ amacŦyla, içselleƔtirilmiƔ bir mevzuat portalŦ
oluƔturmak.
YazŦlŦ kâŒŦt ortamŦnda bulunan dokümanlarŦ, elektronik belge
haline dönüƔtürme.
Belgelerin, tanŦmlanan iƔ akŦƔlarŦ ile dolaƔŦmŦ yönetilerek; bu
belgeleri doküman ambarlarŦ içerisinde güvenli bir Ɣekilde
saklanmasŦ ile, belge ve bilgi kaynaklarŦna hŦzlŦ ve etkin ulaƔŦmŦnŦ
saŒlamak.
Çevre ve kalkŦnma ile ilgili saŒlŦklŦ ve bütünleƔmiƔ bilgi sistemleri
oluƔturmak.

Performans Göstergeleri
•

Bilgi sistemleri etkinliŒini yaptŦrŦlacak bir denetimle
puanlattŦrmak ve çŦkan sonucu her yŦl % 10 oranŦnda artŦrmak.
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MALİYET TABLOSU (2010 – 2014)

Cari Fiyatlarla Bin TL

AMAÇ

A1

A2

A3

A4

HEDEF

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

H 1.1

7.000

7.550

8.230

9.200

10.300

H 1.2

500

530

577

650

715

H 1.3

2.000

5.500

6.000

6.800

7.500

H 1.4

1.850

5.500

6.000

6.800

7.500

H 1.5

1.000

1.150

1.260

1.500

1.650

H 1.6

1.996

3.300

3.600

4.200

4.650

14.346

23.530

25.667

29.150

32.315

H 2.1

2.630

830

905

995

1.100

H 2.2

2.290

5.400

5.900

6.600

7.300

H 2.3

2.010

4.300

4.700

5.300

6.000

H 2.4

1.990

7.350

8.000

9.000

9.900

H 2.5

500

545

595

655

750

H 2.6

75

85

0

0

0

H 2.7

150

165

180

230

275

H 2.8

1.400

12.260

13.500

15.550

17.500

11.045

30.935

33.730

38.330

42.825

H 3.1

3.000

3.250

3.550

3.900

1.250

H 3.2

3.000

2.800

3.050

3.350

2.000

6.000

6.050

6.600

7.250

3.250

H 4.1

257

45

0

0

0

H 4.2

320

336

367

400

600

H 4.3

400

110

120

135

180

977

491

487

535

780
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A5

A6

TOPLAM
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
DİĞER İDARELERE YAPILACAK
TRANSFERLER
GENEL TOPLAM

H 5.1

300

110

50

0

0

H 5.2

105

85

95

125

150

H 5.3

229

961

1.050

1.310

1600

H 5.4

200

900

990

1.250

1.800

H 5.5

2.500

3.300

3.600

4.100

5.000

H 5.6

14.165

7.350

8.100

9.150

12.000

H 5.7

3.720

1.288

1.500

1.900

2.600

21.219

13.994

15.385

17.835

23.150

H 6.1

1.400

3.200

3.500

3.900

4.680

H 6.2

995

3.300

2.500

0

0

2.395

6.500

7.200

3.900

4.680

55.982

81.500

89.000

97.000

107.000

55.982

81.500

89.000

97.000

107.000

75.118

65.000

71.000

79.000

86.500

8.900

6.100

6.600

7.600

8.100

140.000

152.600

166.600

183.600

201.600
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7ZLEME

DE)ERLEND7RME

Stratejik PlanŦn izlenmesi ve deŒerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek
faaliyetler aƔaŒŦdadŦr.
1. Genel Olarak 7zleme ve DeŒerlendirme
Fiziki ilerlemeye iliƔkin veri/bilgi toplanmasŦ ve analizi: SP’de ortaya konulan
hedefler ile bunlarŦn gerçekleƔme durumu kŦyaslanacaktŦr. Hedefler ve gerçekleƔme
arasŦnda fark oluƔmasŦ durumunda, sapmanŦn nedenleri deŒerlendirilecek ve
düzeltici önlemlere iliƔkin öneriler sunulacaktŦr.
Mali ilerlemeye iliƔkin veri/bilgi toplanmasŦ ve analizi: Performans ProgramŦ’nda
(PP) yŦllŦk olarak hedefler için ayrŦlan bütçe ile nakdi gerçekleƔme kŦyaslanacaktŦr.
OluƔabilecek farkŦn nedenleri deŒerlendirilecektir.
SP uygulama süreç ve sonuçlarŦnŦn kalite unsurlarŦnŦn izlenmesi: SP uygulama ve
sonuçlarŦ, kalite unsurlarŦ açŦsŦndan (katŦlŦmcŦlŦk, kurum içi/kurumlar arasŦ iƔbirliŒi ve
koordinasyon, iç/dŦƔ paydaƔlarda sahiplenme, elde edilen sonuçlarŦn
sürdürülebilirliŒi ve temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) deŒerlendirilecektir.
Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (geliƔen fŦrsat ve tehditler, paydaƔ
beklentilerindeki deŒiƔim, kamu yönetimindeki olasŦ yeni yapŦlanma ve dönüƔümler,
mevzuat deŒiƔiklikleri, vb.) izlenerek SP’nin güncelliŒine iliƔkin deŒerlendirme
yapŦlacak, SP’de yer almakla birlikte önemini/güncelliŒini yitirmiƔ hedefler tespit
edilecek ve gerektiŒinde yeni amaç ve hedefler belirlenecektir.
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Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” yaklaƔŦmŦ
çerçevesinde ele alŦnacaktŦr. Bu kapsamda; olasŦ riskler, risklerin potansiyel etkisi,
risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir.

2. 7zleme ve DeŒerlendirme El KitabŦ
Stratejik planŦn izlenmesine yönelik bir el kitabŦ hazŦrlanacak ve izleme
deŒerlendirme bu el kitabŦnda ilan edildiŒi üzere, buradaki kriterlere uygun bir
Ɣekilde yürütülecektir.

3. 7zleme ve DeŒerlendirme Birimi
AtaƔehir Belediyesi’nde, Mali Hizmetler MüdürlüŒü’nün alt birimi olarak “7zleme ve
DeŒerlendirme” alt birimi kurulacaktŦr.

4. Raporlama
7zleme ve deŒerlendirme sistemi çerçevesinde beƔ temel raporlama yapŦlacaktŦr. Bu
raporlar; ilgili dönemler itibarŦyla “7zleme ve DeŒerlendirme” baƔlŦŒŦ altŦnda verilen
ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere iliƔkin öneriler, çevresel
faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlarŦnŦn kalite unsurlarŦna iliƔkin
deŒerlendirmeleri kapsayacaktŦr.
1. YŦllŦk 7lerleme RaporlarŦ: Kurum içi kullanŦma yönelik yŦllŦk ilerleme raporlarŦ, takip
eden dönem için hazŦrlanacak PP’nin oluƔturulmasŦna ve faaliyet raporunun
hazŦrlanmasŦna temel teƔkil edecektir.
2. Faaliyet Raporu: Üçer aylŦk ve yŦllŦk olarak harcama birimi bazŦnda ve belediye
bazŦnda hazŦrlanacak ve yŦllŦk belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaƔŦlacaktŦr.
3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yŦl ortasŦ itibarŦyla; SP uygulama sürecinde
kaydedilen ilerlemelere yönelik genel deŒerlendirmeyi içerecektir.
4. Tamamlanma Raporu: SP’nin uygulama sürecinin tamamlanmasŦnŦ takip eden yŦl
içinde hazŦrlanacaktŦr. Uygulama sürecinde elde edilen baƔarŦlar, çŦkarŦlan dersler ve
sonuçlarŦn sürdürülebilirliŒi gibi hususlara iliƔkin deŒerlendirmeleri içerecektir.
5. Özel Raporlar: 7htiyaç duyulmasŦ halinde belirli bir amaca, hedefe ya da SP’nin
diŒer unsurlarŦna yönelik ayrŦntŦlŦ deŒerlendirme raporlarŦ hazŦrlanacaktŦr.
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5. 7zleme ve DeŒerlendirme SorumluluŒu
7zleme deŒerlendirme sisteminin iƔlerliŒini saŒlayabilmek için, yetki ve
sorumluluklarŦn tanŦmlanmasŦ gerekmektedir. Bu çerçevede, birimlerin hedeflere
katkŦsŦ ekte belirlenmiƔtir. Hedeflerle ilgili birimler, uygulama sorumluluŒunun yanŦ
sŦra izleme ve deŒerlendirmeye iliƔkin temel verilerin saŒlanmasŦndan da
sorumludur. 7zleme ve deŒerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, Mali Hizmetler
MüdürlüŒü tarafŦndan yapŦlacaktŦr.

6. Veri Toplama stratejisi
SP hazŦrlŦk sürecinde karƔŦlaƔŦlan en önemli problemlerden biri, doŒru ve uygun
verilerin elde edilememesi olmuƔtur. Bu durum SP’nŦn izlenmesinde de önemli bir
problem oluƔturacaktŦr. Bu nedenle; SP çerçevesinde yapŦlmasŦ gereken en öncelikli
faaliyet verilerin eksizsiz elde edilmesidir.
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EKLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÇalŦƔma Takvimi ve AƔamalarŦ
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
PaydaƔ Anketi Özet SonuçlarŦ
Hedeflerden Sorumlu Birimler
Organizasyon bemasŦ
7nsan KaynaklarŦ
KalkŦnma PlanŦ ile SaŒlanan Koordinasyon
7ç Kontrol Eylem PlanŦnda Belirlenen Eylemler
GZFT Analizi
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EK-1
ÇALIbMA TAKV7M7 VE AbAMALARI
MAYIS AYI SONU

Üst yönetici tarafŦndan bir iç genelge ile stratejik
plan hazŦrlŦk döneminin baƔlatŦldŦŒŦ duyuruldu.

MAYIS AYI SONU

Mali Hizmetler MüdürlüŒünün koordinatörlüŒünde
“stratejik planlama ekibi" kuruldu.

Ekipte;
Dan man Erkan KARAARSLAN,
Mali Hizmetler Müdürü Nermin CANYURT,
mar ve ehircilik Müdürü Gül CO KUN,
Plan ve Proje Müdürü Fuat ARZIK,
Peysaj Mimarı Dr. Çağla Turhan,
Memur Ahmet USTA,
Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ,
Belediye Başkan Yardımcısı İlhami YILMAZ

yer ald .

MAYIS SONU

Planlama ekibi hazŦrlŦk programŦ oluƔturdu

15 HAZ7RAN

Mevcut durumun tespiti ile ilgili analiz çalŦƔmalarŦ
yapŦldŦ.

HAZ7RAN

Muhtarlarla toplantŦ düzenlendi.

TEMMUZ

7ç paydaƔlarla görüƔmeler yürütüldü.

25 TEMMUZ

Stratejik planda yer alacak faaliyet ve vaat
kapasitenin hesaplanmasŦ için bütçe büyüklüŒü
çalŦƔmasŦ yapŦldŦ.

2-5 A)USTOS

Stratejik planlama konusunda eŒitim alŦndŦ.

20 A)USTOS

Sivil Toplum Örgütleriyle toplantŦ yapŦldŦ.

21 A)USTOS

DŦƔ paydaƔlarla arama toplantŦlarŦ neticelendirildi.

25 A)USTOS

Taslak stratejik plan, 5018 sayŦlŦ KMYKK Yönetmelik,
KŦlavuz ve DPT’ce yayŦmlanan stratejik planlamaya
iliƔkin diŒer rehberlere uygun olarak hazŦrlandŦ.

A)USTOSUN SONUNDA

Üst yönetici stratejik planŦ onayladŦ.

A)USTOS SONU

Encümen tarafŦndan stratejik plânlarŦn incelenerek
meclisin görüƔüne bildirildi.
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Stratejik Planlama Süreci
•
•
•
•

Plan ve Programlar
GZFT Analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/úlgili
Taraflar×n Belirlenmesi

• Kuruluüun varoluü
gerekçesi
• Temel úlkeler

• Arzu edilen gelecek

• Orta vadede ulaü×lacak
amaçlar
• Spesifik, somut ve
ölçülebilir hedefler

• Amaç ve hedeflere
ulaüma yöntemleri
• Detayl× iü planlar×
• Maliyetlendirme

• Raporlama
• Karü×laüt×rma

• Geri besleme
• Ölçme yöntemlerinin
belirlenmesi
• Performans göstergeleri
• Performans Yönetimi

DURUM ANALúZú

NEREDEYúZ?

MúSYON VE úLKELER

VúZYON
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EK-2
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANAL7Z7

1-

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve 7mtiyazlarŦ

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayŦlŦ Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri
ve 7mtiyazlarŦ” BaƔlŦklŦ 15. maddesinde aƔaŒŦdaki Ɣekilde sŦralanmŦƔtŦr.
a) Belde sakinlerinin mahallî müƔterek nitelikteki ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlamak
amacŦyla her türlü faaliyet ve giriƔimde bulunmak.
b) KanunlarŦn belediyeye verdiŒi yetki çerçevesinde yönetmelik çŦkarmak,
belediye yasaklarŦ koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarŦ vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiƔilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatŦ vermek.
d) Özel kanunlarŦ gereŒince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkŦ ve katŦlma
paylarŦnŦn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dŦƔŦndaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doŒal gaz, su, atŦk su ve hizmet karƔŦlŦŒŦ
alacaklarŦn tahsilini yapmak veya yaptŦrmak.
e) Müktesep haklar saklŦ kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
saŒlamak; atŦk su ve yaŒmur suyunun uzaklaƔtŦrŦlmasŦnŦ saŒlamak; bunlar için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, iƔletmek ve iƔlettirmek; kaynak sularŦnŦ iƔletmek veya
iƔlettirmek.
f) Toplu taƔŦma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaƔŦm araçlarŦ, tünel,
raylŦ sistem dâhil her türlü toplu taƔŦma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iƔletmek ve
iƔlettirmek.
g) KatŦ atŦklarŦn toplanmasŦ, taƔŦnmasŦ, ayrŦƔtŦrŦlmasŦ, geri kazanŦmŦ, ortadan
kaldŦrŦlmasŦ ve depolanmasŦ ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptŦrmak.
h) Mahallî müƔterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacŦyla,
belediye ve mücavir alan sŦnŦrlarŦ içerisinde taƔŦnmaz almak, kamulaƔtŦrmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sŦnŦrlŦ
aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, baŒŦƔ kabul etmek.
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j) ToptancŦ ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanŦ, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanŦ ve iskele kurmak, kurdurmak, iƔletmek, iƔlettirmek veya
bu yerlerin gerçek ve tüzel kiƔilerce açŦlmasŦna izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dŦƔŦnda kalan dava konusu uyuƔmazlŦklarŦn
anlaƔmayla tasfiyesine karar vermek.
l) GayrisŦhhî müesseseler ile umuma açŦk istirahat ve eŒlence yerlerini
ruhsatlandŦrmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliƔtirilmesi ve kayŦt altŦna alŦnmasŦ amacŦyla
izinsiz satŦƔ yapan seyyar satŦcŦlarŦ faaliyetten men etmek, izinsiz satŦƔ yapan seyyar
satŦcŦlarŦn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasŦ ödenmeyerek iki gün içinde geri
alŦnmayan gŦda maddelerini gŦda bankalarŦna, cezasŦ ödenmeyerek otuz gün içinde
geri alŦnmayan gŦda dŦƔŦ mallarŦ yoksullara vermek.
n) Reklam panolarŦ ve tanŦtŦcŦ tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) GayrisŦhhî iƔyerlerini, eŒlence yerlerini, halk saŒlŦŒŦna ve çevreye etkisi olan
diŒer iƔyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraŒŦ ve moloz döküm
alanlarŦnŦ; sŦvŦlaƔtŦrŦlmŦƔ petrol gazŦ (LPG) depolama sahalarŦnŦ; inƔaat malzemeleri,
odun, kömür ve hurda depolama alanlarŦ ve satŦƔ yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taƔŦmalarda çevre kirliliŒi oluƔmamasŦ için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iƔletilen her türlü servis ve toplu
taƔŦma araçlarŦ ile taksi sayŦlarŦnŦ, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarŦnŦ
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iƔletmek, iƔlettirmek veya kiraya
vermek; kanunlarŦn belediyelere verdiŒi trafik düzenlemesinin gerektirdiŒi bütün
iƔleri yürütmek.
2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve SorumluluklarŦ ile
7lgili DiŒer Hükümler
 1. Bölümün (l) bendinde belirtilen gayrisŦhhî müesseselerden birinci sŦnŦf
olanlarŦn ruhsatlandŦrŦlmasŦ ve denetlenmesi, büyükƔehir ve il merkez
belediyeleri dŦƔŦndaki yerlerde il özel idaresi tarafŦndan yapŦlŦr.
 Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri
DanŦƔtayŦn görüƔü ve 7çiƔleri BakanlŦŒŦnŦn kararŦyla süresi kŦrkdokuz yŦlŦ
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
 Belediye, toplu taƔŦma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluƔturmayacak
Ɣekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceŒi gibi toplu taƔŦma
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hatlarŦnŦ kiraya verme veya Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesindeki
esaslara göre hizmet satŦn alma yoluyla yerine getirebilir.
7l sŦnŦrlarŦ içinde büyükƔehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sŦnŦrlarŦ
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararŦyla;
turizm, saŒlŦk, sanayi ve ticaret yatŦrŦmlarŦnŦn ve eŒitim kurumlarŦnŦn su,
termal su, kanalizasyon, doŒal gaz, yol ve aydŦnlatma gibi alt yapŦ
çalŦƔmalarŦnŦ faiz almaksŦzŦn on yŦla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptŦrabilir, bunun karƔŦlŦŒŦnda yapŦlan tesislere ortak olabilir.
7l sŦnŦrlarŦ içinde büyükƔehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sŦnŦrlarŦ
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararŦyla;
saŒlŦk, eŒitim, sosyal hizmet ve turizmi geliƔtirecek projelere 7çiƔleri
BakanlŦŒŦnŦn onayŦ ile ücretsiz veya düƔük bir bedelle amacŦ dŦƔŦnda
kullanŦlmamak kaydŦyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüƔ ve
düƔüncelerini tespit etmek amacŦyla kamuoyu yoklamasŦ ve araƔtŦrmasŦ
yapabilir.
Belediye mallarŦna karƔŦ suç iƔleyenler Devlet malŦna karƔŦ suç iƔlemiƔ sayŦlŦr.
2886 sayŦlŦ Devlet 7hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taƔŦnmazlarŦ hakkŦnda da uygulanŦr.
Belediyenin proje karƔŦlŦŒŦ borçlanma yoluyla elde ettiŒi gelirleri, ƔartlŦ
baŒŦƔlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanŦlan mallarŦ ile belediye
tarafŦndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve SorumluluklarŦ
Belediyenin görev ve sorumluluklarŦ ise 5393 sayŦlŦ Kanunun 14. maddesinde
sŦralanmŦƔtŦr. Buna göre;
Belediye, mahallî müƔterek nitelikte olmak ƔartŦyla;
a) 7mar, su ve kanalizasyon, ulaƔŦm gibi kentsel alt yapŦ; coŒrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre saŒlŦŒŦ, temizlik ve katŦ atŦk; zabŦta, itfaiye, acil yardŦm,
kurtarma ve ambulans; Ɣehir içi trafik; defin ve mezarlŦklar; aŒaçlandŦrma, park ve
yeƔil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanŦtŦm, gençlik ve spor; sosyal hizmet
ve yardŦm, nikâh, meslek ve beceri kazandŦrma; ekonomi ve ticaretin geliƔtirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptŦrŦr. BüyükƔehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadŦnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
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b) Devlete ait her derecedeki okul binalarŦnŦn inƔaatŦ ile bakŦm ve onarŦmŦnŦ
yapabilir veya yaptŦrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarŦnŦ
karƔŦlayabilir; saŒlŦkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iƔletebilir; kültür ve tabiat
varlŦklarŦ ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakŦmŦndan önem taƔŦyan mekânlarŦn ve
iƔlevlerinin korunmasŦnŦ saŒlayabilir; bu amaçla bakŦm ve onarŦmŦnŦ yapabilir,
korunmasŦ mümkün olmayanlarŦ aslŦna uygun olarak yeniden inƔa edebilir.
GerektiŒinde, öŒrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteŒi
saŒlar, her türlü amatör spor karƔŦlaƔmalarŦ düzenler, yurt içi ve yurt dŦƔŦ
müsabakalarda üstün baƔarŦ gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi
kararŦyla ödül verebilir. GŦda bankacŦlŦŒŦ yapabilir.
4- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve SorumluluklarŦ 7le 7lgili
DiŒer Hükümler
 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sŦrasŦ, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliŒi dikkate alŦnarak belirlenir.
 Belediye hizmetleri, vatandaƔlara en yakŦn yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur.
 Hizmet sunumunda özürlü, yaƔlŦ, düƔkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanŦr.
 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanŦ belediye sŦnŦrlarŦnŦ kapsar.
 Belediye meclisinin kararŦ ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
 4562 sayŦlŦ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklŦdŦr.
 Sivil hava ulaƔŦmŦna açŦk havaalanlarŦ ile bu havaalanlarŦ bünyesinde yer alan
tüm tesisler bu Kanunun kapsamŦ dŦƔŦndadŦr.
5- Belediyelere Görev Veren DiŒer Kanunlar
Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayŦlan görev ve yetkiler
haricinde diŒer mevzuatŦn belediyeler tevdi ettiŒi görevler de vardŦr.
Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha
çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiƔtir. Örnek vermek
gerekirse;
5199 sayŦlŦ HayvanlarŦ koruma Kanunu, 1593 sayŦlŦ Umumi HŦfzŦssŦhha
Kanunu, 3194 sayŦlŦ 7mar Kanunu, 2872 sayŦlŦ Çevre Kanunu, 775 sayŦlŦ Gecekondu
Kanunu, 3621 sayŦlŦ KŦyŦ Kanunu, 2863 sayŦlŦ Kültür ve Tabiat VarlŦklarŦnŦ Koruma
Kanunu, 4077 sayŦlŦ Tüketicinin korunmasŦ HakkŦnda Kanun, 4982 sayŦlŦ Bilgi Edinme
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HakkŦ Kanunu, 5018 sayŦlŦ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayŦlŦ 7Ɣ yeri
Açma ve ÇalŦƔma RuhsatlarŦna dair Kanun Hükmüne Kararnamenin DeŒiƔtirilerek
Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayŦlŦ MezarlŦklarŦn KorunmasŦ HakkŦnda Kanun gibi
birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmiƔtir.
6- Belediye Yönetiminin OrganlarŦ
5393 sayŦlŦ Kanuna göre belediye idaresinin organlarŦ; belediye meclisi,
belediye encümeni ve belediye baƔkanŦndan oluƔmaktadŦr.
a. Belediye Meclisi
5393 sayŦlŦ Kanuna göre belediye idaresinin organlarŦ; belediye meclisi,
belediye encümeni ve belediye baƔkanŦndan oluƔmaktadŦr. Belediye meclisi,
belediyenin karar organŦdŦr ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiƔ
üyelerden oluƔmaktadŦr. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda Ɣu
Ɣekilde sayŦlmŦƔtŦr:
¾ Stratejik plân ile yatŦrŦm ve çalŦƔma programlarŦnŦ, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüƔmek ve kabul etmek.
¾ Bütçe ve kesinhesabŦ kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapŦlan
birimler ile fonksiyonel sŦnŦflandŦrmanŦn birinci düzeyleri arasŦnda aktarma
yapmak.
¾ Belediyenin imar plânlarŦnŦ görüƔmek ve onaylamak, büyükƔehir ve il
belediyelerinde il çevre düzeni plânŦnŦ kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/20065538/29 md.) Belediye sŦnŦrlarŦ il sŦnŦrŦ olan BüyükƔehir Belediyelerinde il
çevre düzeni planŦ ilgili BüyükƔehir Belediyeleri tarafŦndan yapŦlŦr veya
yaptŦrŦlŦr ve doŒrudan Belediye Meclisi tarafŦndan onaylanŦr.
¾ Borçlanmaya karar vermek.
¾ TaƔŦnmaz mal alŦmŦna, satŦmŦna, takasŦna, tahsisine, tahsis Ɣeklinin
deŒiƔtirilmesine veya tahsisli bir taƔŦnmazŦn kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmamasŦ hâlinde tahsisin kaldŦrŦlmasŦna; üç yŦldan fazla kiralanmasŦna ve
süresi otuz yŦlŦ geçmemek kaydŦyla bunlar üzerinde sŦnŦrlŦ aynî hak tesisine
karar vermek.
¾ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katŦlma payŦ konusu yapŦlmayan ve ilgililerin
isteŒine baŒlŦ hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
¾ bartlŦ baŒŦƔlarŦ kabul etmek.
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¾ Vergi, resim ve harçlar dŦƔŦnda kalan ve miktarŦ beƔbin YTL'den fazla dava
konusu olan belediye uyuƔmazlŦklarŦnŦ sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate
karar vermek.
¾ Bütçe içi iƔletme ile 6762 sayŦlŦ Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklŦklar
kurulmasŦna veya bu ortaklŦklardan ayrŦlmaya, sermaye artŦƔŦna ve
gayrimenkul yatŦrŦm ortaklŦŒŦ kurulmasŦna karar vermek.
¾ Belediye adŦna imtiyaz verilmesine ve belediye yatŦrŦmlarŦnŦn yap-iƔlet veya
yap-iƔlet-devret modeli ile yapŦlmasŦna; belediyeye ait Ɣirket, iƔletme ve
iƔtiraklerin özelleƔtirilmesine karar vermek.
¾ Meclis baƔkanlŦk divanŦnŦ ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarŦ
üyelerini seçmek.
¾ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve baŒlŦ kuruluƔlarŦnŦn kadrolarŦnŦn
ihdas, iptal ve deŒiƔtirilmesine karar vermek.
¾ Belediye tarafŦndan çŦkarŦlacak yönetmelikleri kabul etmek.
¾ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle
kurulmasŦ, kaldŦrŦlmasŦ, birleƔtirilmesi, adlarŦyla sŦnŦrlarŦnŦn tespiti ve
deŒiƔtirilmesine karar vermek; beldeyi tanŦtŦcŦ amblem, flama ve benzerlerini
kabul etmek.
¾ DiŒer mahallî idarelerle birlik kurulmasŦna, kurulmuƔ birliklere katŦlmaya
veya ayrŦlmaya karar vermek.
¾ Yurt içindeki ve 7çiƔleri BakanlŦŒŦnŦn izniyle yurt dŦƔŦndaki belediyeler ve
mahallî idare birlikleriyle karƔŦlŦklŦ iƔ birliŒi yapŦlmasŦna; kardeƔ kent iliƔkileri
kurulmasŦna; ekonomik ve sosyal iliƔkileri geliƔtirmek amacŦyla kültür, sanat
ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleƔtirilmesine; bu çerçevede
arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptŦrma, kiralama veya tahsis etmeye
karar vermek.
¾ Fahrî hemƔehrilik payesi ve beratŦ vermek.
¾ Belediye baƔkanŦyla encümen arasŦndaki anlaƔmazlŦklarŦ karara baŒlamak.
¾ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
¾ 7mar plânlarŦna uygun Ɣekilde hazŦrlanmŦƔ belediye imar programlarŦnŦ
görüƔerek kabul etmek.
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b. Belediye Encümeni
Encümen, belediye baƔkanŦnŦn baƔkanlŦŒŦnda; il belediyelerinde ve nüfusu
100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yŦl kendi üyeleri
arasŦndan bir yŦl için gizli oyla seçeceŒi üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye
baƔkanŦnŦn birim amirleri arasŦndan bir yŦl için seçeceŒi iki üye olmak üzere yedi
kiƔiden; diŒer belediyelerde, belediye meclisinin her yŦl kendi üyeleri arasŦndan bir
yŦl için gizli oyla seçeceŒi iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baƔkanŦnŦn
birim amirleri arasŦndan bir yŦl için seçeceŒi bir üye olmak üzere beƔ kiƔiden oluƔur.
Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluƔumu
amaçlanmŦƔtŦr.
c. Belediye BaƔkanŦ
Belediye baƔkanŦ, belediye idaresinin baƔŦ ve belediye tüzel kiƔiliŒinin
temsilcisidir. Belediye baƔkanŦ, görevinin devamŦ süresince siyasî partilerin yönetim
ve denetim organlarŦnda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baƔkanlŦŒŦnŦ
yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. BaƔkan, genel olarak belediye teƔkilâtŦnŦn en
üst amiri sŦfatŦyla, belediye teƔkilâtŦnŦ sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve
menfaatlerini korumakla görevlidir.
7- Belediyelerin Mali YapŦlarŦ
Belediye gelirlerini 4 ana grupta mütalaa edebiliriz. Bunlar:
a. Öz gelirler
b. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden AyrŦlan Paylar
c. Devlet yardŦmlarŦ
d. Borçlanmalar, cezalar ve diŒer gelirler.
a. Öz Gelirler
Belediyelerin öz gelirleri münhasŦran, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayŦlŦ Belediye
Gelirleri Kanununda sayŦlan gelirler ve 1319 sayŦlŦ Emlak Vergisi Kanununa
dayanmaktadŦr. 2464 sayŦlŦ Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de
kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katŦlma paylarŦ, diŒer paylar ve ücrete
tabi iƔlerden elde edilen gelirler olarak ayŦrabiliriz.
a.1. Belediye Vergileri
Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduŒu vergiler
ƔunlardŦr:
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1. 7lan ve Reklam Vergisi
2. EŒlence Vergisi
3. ÇeƔitli Vergiler (HaberleƔme Vergisi, Elektrik ve HavagazŦ Tüketim
Vergisi, YangŦn SigortasŦ Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)
a.2. Belediye HarçlarŦ
Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduŒu harçlar
ƔunlardŦr:
1. 7Ɣgal HarcŦ
2. Tatil Günlerinde ÇalŦƔma RuhsatŦ HarcŦ
3. Kay SularŦ HarcŦ
4. TellallŦk HarcŦ
5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme HarcŦ
6. Ölçü ve TartŦ Aletleri Muayene HarcŦ
7. Bina 7nƔaat HarcŦ
8. ÇeƔitli Harçlar (KayŦt ve suret harcŦ, 7mar ile ilgili harçlar, 7Ɣyeri açma
izni harcŦ, Muayene, ruhsat ve rapor harcŦ, SaŒlŦk belgesi harcŦ)
a.3. Harcamalara KatŦlma PayŦ
Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduŒu
harcamalara katŦlma paylarŦ Ɣunlardan oluƔmaktadŦr:
1. Yol harcamalarŦna katŦlma payŦ
2. Kanalizasyon harcamalarŦna katŦlma payŦ
3. Su tesisleri harcamalarŦna katŦlma payŦ
a.4. Ücrete Tabi 7Ɣler
2464 sayŦlŦ Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katŦlma payŦ
konusu yapŦlmayan ve ilgililerin isteŒine baŒlŦ olarak ifa edecekleri her türlü hizmet
için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
a.5. DiŒer Paylar
2464 sayŦlŦ Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet
Meclisine baŒlŦ milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sŦnŦrlarŦ içinde gerçek ve

ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I

STRATEJGK PLAN 2010 - 2014

tüzelkiƔilerce iƔletilen her türlü müzelerin giriƔ ücretlerinin % 5'i belediye payŦ olarak
ayrŦlŦr. Belediye sŦnŦrlarŦ ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden
iƔletmelerince, 3213 sayŦlŦ Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara
ilaveten yŦllŦk satŦƔ tutarŦnŦn % 0,2'si nispetinde belediye payŦ ayrŦlŦr.
b. Devlet Gelirlerinden AyrŦlan Paylar
1981 yŦlŦnda çŦkarŦlan 2380 sayŦlŦ Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatŦnŦn belli
bir yüzdesi belediyelere ayrŦlmaktadŦr.
c. Devlet YardŦmlarŦ
Hem Maliye BakanlŦŒŦ bütçesine hem de diŒer bakanlŦklarŦn bütçesine mahalli
idarelere yardŦm amacŦyla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi söz
konusudur.
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EK-3
PAYDAb ANKET7 ÖZET SONUÇLARI
DÕú paydaúlarÕmÕzla (Kamu KurumlarÕ, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler,
Odalar, MuhtarlÕklar, Sendikalar, Yerel Yönetim temsilcileri..vb.) yapmÕú oldu÷umuz
toplantÕ, görüúme ve anketler neticesinde bir durum de÷erlendirmesi yapÕlmÕútÕr. Bu
çalÕúmadan çÕkan sonuçlar ve di÷er paydaú görüúleri, stratejik amaçlar, hedefler,
eylemler ve vizyonlarÕmÕz belirlenirken dikkate alÕnmÕútÕr. AyrÕca bu do÷rultuda dÕú
paydaúlarÕmÕzca tarafÕmÕzdan beklenen hizmetler öncelik sÕralamasÕna göre
hazÕrlanmÕú olan bir tabloda(sf.104) özetlenmiútir.
Mevcut durum de÷erlendirmesine göre dÕú paydaúlarÕmÕzca Belediyemizden
beklenen konular ve düzeltilmesi istenen eksiklikleri kÕsaca úu úekilde
özetleyebiliriz;
(*) ømar planlarÕ ve revizyonlarÕyla, kaçak yapÕlaúmanÕn önüne geçilmesi,
çarpÕk kentleúmenin önlenmesi ve yeúili koruyan bir anlayÕúla hareket edilmesi
istenmiútir. PlanlÕ büyümenin kontrol edilememesi halinde ilçenin düzensiz
yapÕlaúma sürecine do÷ru kayabilece÷inden duyulan endiúe dile getirilmiútir.
(*) Yeúil alan kimli÷imizin imar planlarÕyla garanti altÕna alÕnmasÕ ve süratle
yapÕlacak uygulamalarla hayata geçirilmesi istenmektedir. Bu sayede, spor alanÕ,
piknik alanÕ, yürüme ve koúu bantlarÕ ..vb. aktif ve pasif rekreasyon alanlarÕ
yaratÕldÕ÷Õ için ileride yeúil alanlar aleyhine olabilecek revizyon ve de÷iúikliklerden
etkilenilmeyecek veya bu etkilenim minimuma indirilebilecektir. Planlamalarda
kentsel esteti÷e de önem verilmesi gereklili÷i belirtilerek, Belediye olarak
yapaca÷ÕmÕz pek çok faaliyette gönüllü bir katÕlÕm ve destek sunulabilece÷i
belirtilmiútir.
(*) ølçemiz genelinde sosyal, kültürel ve e÷itsel hizmetlerin sunulmasÕna
imkan tanÕyacak, bu do÷rultuda içerisinde sineme, tiyatro, sergi, kongre, konferans
salonlarÕnÕ barÕndÕracak kültür merkezlerinin açÕlmasÕ yo÷un bir úekilde talep
edilmiútir.
(*) ølçemiz genelinde yer alan, özellikle de gecekondu tipi yapÕlaúmanÕn
yo÷un oldu÷u mahallelerde altyapÕ, kanalizasyon, yol yapÕmÕ, tretuvar yapÕmÕ..vb.
hizmetlerin etkin ve kalÕcÕ metodlarla, ivmeli bir úekilde gerçekleútirilmesini, ayrÕca
ilgili olabilecek di÷er kamu birimleriyle de irtibat kurularak aynÕ iúlemin tekrar tekrar
yapÕlmasÕndan kaçÕnÕlmasÕ gerekti÷i ifade edilmiútir.
(*) Çevre sa÷lÕ÷Õ konusunda yaúam alanlarÕmÕzÕ kirletecek her türlü faktörün
rasyonel bir úekilde tespit edilmesi ve kontrol altÕna alÕnmasÕ beklenmektedir. HalkÕn
çevre bilinci düzeyinin arttÕrÕlmasÕ için sivil toplum kuruluúlarÕyla iúbirli÷i
yapÕlabilece÷i belirtilmiútir.
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(*) Kurulacak sa÷lÕk oca÷Õ ve polikliniklerle özellikle düúük gelir grubundaki
inasanlara hizmet sunulmasÕ, sa÷lÕksÕz yaúam koúullarÕna sahip sÕnÕflarÕ tehdit
edebilecek hastalÕk ve faktörlerle mücadele edilebilmesi yönünde talepler olmuútur.
(*) Büyük ve kompleks spor tesisleri kurularak, özellikle genç kesimin spora
yönlendirilerek hem kötü alÕúkanlÕklardan uzaklaútÕrÕlmasÕ, yetenekli olanlarÕn tespit
edilerek dünya standartalarÕnda sporcular yetiútirilmesi konusuna önem vermemiz
istenmiútir.
(*)Sokak hayvanlarÕnÕn yeteri kadar korunma altÕna alÕnmadÕ÷Õndan bahisle,
bu konuda bir koruma, tedavi etme ve barÕndÕrma yönünde adÕmlar atÕlmasÕ
istenmektedir.
(*) Mevcut okullarÕmÕza elimizden gelen her türlü fiziksel yardÕmÕn yapÕlmasÕ
ve özellikle okul çevreleri baúta olmak üzere gerekli yönlendirme ve sinyalizasyon
tespit ve çalÕúmalarÕnÕn bir an önce yapÕlmasÕ istenmiútir.
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PAYDAù LøSTESø

PaydaúÕn AdÕ
Belediye BaúkanÕ
Meclis
Encümen
Baúkan YardÕmcÕlarÕ
Meclis øhtisas KomisyonlarÕ
øç Denetçi
Birim amir ve personeli
Adli ve ødari YargÕ, Mahkemeler
BasÕn YayÕn KuruluúlarÕ
Belediye BaúkanlÕklarÕ
Di÷er Sivil Toplum Örgütleri ( STK’lar )
Esnaf ve Sanatkârlar OdasÕ
HayÕrsever Yurttaúlar
øçiúleri BakanlÕ÷Õ
BayÕndÕrlÕk ve øskân Müdürlü÷ü
Çevre ve Orman Müdürlü÷ü
Emniyet Müdürlü÷ü
Gençlik Spor Müdürlü÷ü
Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar
Kültür Turizm Müdürlü÷ü
Mahalli ødareler Müdürlü÷ü
Milli E÷itim Müdürlü÷ü
Sa÷lÕk Müdürlü÷ü
Sosyal Hizmetler Müdürlü÷ü
TarÕm Müdürlü÷ü
Kamuoyu
KaymakamlÕklar
KiracÕlar
Büyükúehir Belediyesi
Sanayi OdasÕ
Ticaret OdasÕ
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ Koruma Kurulu
Mal ve Hizmet AlÕnan Kiúi ve Kuruluúlar
(Müteahhitler ve Di÷er Tedarikçer)
MuhtarlÕklar
Organize Sanayi / øhtisas Bölgeleri
Orman Bölge Müdürlü÷ü
Ö÷renciler
Proje FinansÕ Sa÷layan Kuruluúlar

øç Paydaú

DÕú Paydaú

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PAYDAù LøSTESø

PaydaúÕn AdÕ
(AB, TÜBøTAK, vb)
Üniversiteler
Sendikalar ve Sendika øúyeri Temsilcileri
Sosyal YardÕmlaúma ve DayanÕúma Fonu VakÕf
Müdürlü÷ü
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü÷ü
TarÕm Kredi Kooperatifi ve Birlikleri
Temel AltyapÕ KurumlarÕ
(TEDAù,Telekom, Medaú, HavayollarÕ vb.)
Ticaret BorsasÕ
TMMOB
Turizm/ Seyahat Acenteleri
Üretici Birlikleri
VakÕflar ( 5018 sayÕlÕ kanuna göre )
VakÕflar Bölge Müdürlü÷ü

øç Paydaú

DÕú Paydaú

X
X
X

X
X
X
X

x
X
X
X
X

103

104

ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I
STRATEJGK PLAN 2010 - 2014

ATAfEHGR BELEDGYE BAfKANLI;I

STRATEJGK PLAN 2010 - 2014

EK-5
ATAùEHøR BELEDøYESø ORGANøZASYON ùEMASI
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EK-6
ATAbEH7R BELED7YES7 7NSAN KAYNAKLARI
ønsan KaynaklarÕ ve E÷itim Müdürlü÷ü mevcut durumu yazsÕn….
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EK-6
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EK-7

KALKINMA PLANI 7LE SA)LANAN KOORD7NASYON
7yi bir stratejik planda, mutlak suretle 2007-2013 dönemi 9. KalkŦnma PlanŦna
uygunluŒun saŒlanmasŦ gerekir. KalkŦnma planŦ dikkate alŦnmadan stratejik plan
hazŦrlanmasŦ hem mevzuata uygun deŒildir hem de mümkün deŒildir. KalkŦnma
planŦnda yer alan mevcut durum analizlerinin yanŦ sŦra temel amaçlarŦn ve
hedeflerin mutlak surette dikkate alŦnmasŦ ve kalkŦnma planŦnda yer alan
hedeflerden hangilerinin stratejik planda nasŦl yer aldŦŒŦnŦn bir tablo olarak stratejik
planŦn ekinde “KalkŦnma PlanŦ 7le SaŒlanan Koordinasyon” baƔlŦŒŦ altŦnda yer almasŦ
gerekmektedir.
AƔaŒŦda Dokuzuncu KalkŦnma PlanŦ Stratejisi yer almaktadŦr. Bu stratejilerden
belediyemizle ilgili olanlara stratejik planda hedef ve çok detaylŦ stratejiler Ɣeklinde
yer verdik. Yer verdiŒimiz ekonomik ve sosyal geliƔme eksenleri aƔaŒŦda kŦrmŦzŦ
renklerle ifade edilmiƔtir.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJ7S7 (2007-2013)

Vizyon
7stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaƔan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,
bilgi toplumuna dönüƔen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamŦƔ bir Türkiye
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EKONOM7K VE SOSYAL GEL7bME EKSENLER7

Rekabet Gücünün
ArtŦrŦlmasŦ

7stihdamŦn
ArtŦrŦlmasŦ

BeƔeri GeliƔme ve
Sosyal
DayanŦƔmanŦn
Güçlendirilmesi

1. Makroekonomik 7stikrarŦn
KalŦcŦ Hale Getirilmesi

1. 7Ɣgücü piyasasŦnŦn
GeliƔtirilmesi

1. EŒitim Sisteminin
GeliƔtirilmesi

2. 7Ɣ OrtamŦnŦn 7yileƔtirilmesi

2. EŒitimin 7Ɣgücü
Talebine
DuyarlŦlŦŒŦnŦn
ArtŦrŦlmasŦ

2. SaŒlŦk Sisteminin
EtkinleƔtirilmesi

3. Ekonomide KayŦtdŦƔŦlŦŒŦn
AzaltŦlmasŦ
4. Finansal Sistemin
GeliƔtirilmesi
5. Enerji ve UlaƔtŦrma
AltyapŦsŦnŦn GeliƔtirilmesi
6. Çevrenin KorunmasŦ ve
Kentsel AltyapŦnŦn
GeliƔtirilmesi
7. Ar-Ge ve YenilikçiliŒin
GeliƔtirilmesi
8. Bilgi ve 7letiƔim
Teknolojilerinin
YaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ
9. TarŦmsal YapŦnŦn
EtkinleƔtirilmesi
10. Sanayi ve Hizmetlerde
Yüksek Katma DeŒerli
Üretim YapŦsŦna GeçiƔin
SaŒlanmasŦ

3. Aktif 7Ɣgücü
PolitikalarŦnŦn
GeliƔtirilmesi

3. Gelir DaŒŦlŦmŦnŦn
7yileƔtirilmesi, Sosyal
7çerme ve Yoksullukla
Mücadele
4. Sosyal Güvenlik
Sisteminin
EtkinliŒinin ArtŦrŦlmasŦ
5. Kültürün KorunmasŦ,
GeliƔtirilmesi ve
Toplumsal
DiyaloŒun
Güçlendirilmesi

Bölgesel
GeliƔmenin
SaŒlanmasŦ

Kamu Hizmetlerinde
Kalite ve EtkinliŒin
ArtŦrŦlmasŦ

1. Bölgesel GeliƔme
PolitikasŦnŦn Merkezi
Düzeyde
EtkinleƔtirilmesi

1. Kurumlar ArasŦ Yetki ve
SorumluluklarŦn
RasyonelleƔtirilmesi

2. Yerel Dinamiklere
ve 7çsel
Potansiyele DayalŦ
GeliƔmenin
SaŒlanmasŦ
3. Yerel Düzeyde
Kurumsal
Kapasitenin
ArtŦrŦlmasŦ
4. KŦrsal Kesimde
KalkŦnmanŦn
SaŒlanmasŦ

2. Politika OluƔturma ve
Uygulama Kapasitesinin
ArtŦrŦlmasŦ
3. Kamu Kesiminde 7nsan
KaynaklarŦnŦn
GeliƔtirilmesi
4. e-Devlet UygulamalarŦnŦn
YaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ ve
EtkinleƔtirilmesi
5. Adalet Sisteminin
7yileƔtirilmesi
6. Güvenlik Hizmetlerinin
EtkinleƔtirilme
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GEL7bME EKSENLER7
Dokuzuncu KalkŦnma PlanŦ vizyonunun gerçekleƔtirilmesi için aƔaŒŦdaki
stratejik amaçlar geliƔme eksenleri olarak belirlenmiƔtir:
- Rekabet Gücünün ArtŦrŦlmasŦ
- 7stihdamŦn ArtŦrŦlmasŦ
- BeƔeri GeliƔme ve Sosyal DayanŦƔmanŦn Güçlendirilmesi
- Bölgesel GeliƔmenin SaŒlanmasŦ
- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve EtkinliŒin ArtŦrŦlmasŦ
Bu amaçlara ulaƔŦlmasŦyla, AB’ye yasal ve kurumsal uyum saŒlamanŦn yanŦnda,
sosyal ve ekonomik göstergeler itibarŦyla AB ortalamalarŦna yakŦnsama da
gerçekleƔtirilecektir.

1. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
Makroekonomik 7stikrarŦn KalŦcŦ Hale Getirilmesi
Ekonominin rekabet gücünün artŦrŦlmasŦ ve yüksek büyümenin sürdürülebilir
kŦlŦnmasŦ için makroekonomik istikrar ortamŦnŦn devamŦ saŒlanacaktŦr.
Maliye, para ve gelirler politikalarŦnŦn uyumlu ve birbirlerini destekler Ɣekilde
uygulanmasŦna devam edilecektir.
Plan döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oranŦnŦ düƔürme sürecini
devam ettirecek Ɣekilde mali disipline uyulacaktŦr. Bu amaçla, vergi tabanŦnŦn
geniƔletilmesi ve kayŦt dŦƔŦ ekonominin kayŦt altŦna alŦnmasŦ yoluyla vergi gelirleri
artŦrŦlacak ve kamu harcamalarŦnda etkinlik saŒlanacaktŦr.
Gelirler politikasŦ enflasyonla uyumlu bir Ɣekilde uygulanacaktŦr.
Fiyat istikrarŦnŦn saŒlanmasŦna yönelik olarak açŦk enflasyon hedeflemesi
politikasŦna devam edilecektir.
DalgalŦ kur rejimi uygulamasŦ çerçevesinde, döviz kuru piyasada arz ve talebe
göre belirlenmeye devam edecektir.
Makroekonomik istikrarŦ sürekli kŦlacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli
bir yapŦya kavuƔmasŦnŦ saŒlayacak olan yapŦsal reformlar sürdürülecektir.
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Sürdürülebilir ve saŒlam kaynaklarla finanse edilen bir cari açŦk için, yapŦsal
reformlarŦn devam ettirilmesi, ihracat içinde katma deŒeri yüksek ürünlerin payŦnŦn
artŦrŦlmasŦ ve ihracat artŦƔŦnŦn sürekli kŦlŦnmasŦ saŒlanacaktŦr.
7Ɣ OrtamŦnŦn 7yileƔtirilmesi
7Ɣ ortamŦnŦ iyileƔtirmek için çalŦƔmayŦ ve iƔ yapmayŦ özendiren bir
vergilendirme, finansal kaynaklara kolay eriƔim, ürün ve girdi piyasalarŦnda etkinlik,
geliƔmiƔ fiziki altyapŦ ve etkin yargŦ ve kamu hizmeti sunumu saŒlanacaktŦr.
7Ɣletmelerin kazanç ve iƔlemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve yükler rekabet
gücünü olumsuz etkilemeyen bir yapŦya kavuƔturulacaktŦr.
BaƔta KOB7’ler olmak üzere iƔletmelerde kurumsal yönetiƔimin geliƔtirilmesi
desteklenecektir.
KOB7’lerin uygun koƔullarla çeƔitlendirilmiƔ finansman imkanlarŦna eriƔimi
kolaylaƔtŦrŦlacaktŦr.
Ürün ve girdi piyasalarŦnŦn etkinliŒinin artŦrŦlmasŦ amacŦyla; haksŦz rekabetin
önlenmesine, fikri ve sŦnai mülkiyet haklarŦnŦn korunmasŦna, iƔ gücü eŒitim
seviyesinin yükseltilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin geliƔtirilmesine ve girdi
maliyetlerinin düƔürülmesine önem verilecektir.
7Ɣletmeler için enerji, ulaƔtŦrma, bilgi ve iletiƔim teknolojileri gibi fiziki altyapŦ
imkanlarŦ iyileƔtirilecek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri baƔta
olmak üzere uygun yatŦrŦm yeri imkanŦ saŒlanacaktŦr.
YatŦrŦmcŦlara ve iƔletmelere yönelik kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik
saŒlamak üzere; saydam ve objektif kurallar getirilecek, iyi iƔleyen bir yargŦ sistemi
oluƔturulacak, izin, onay ve iƔlemlerle ilgili bürokrasi azaltŦlacak, AB kurallarŦ ile
uyumlu bir devlet yardŦmlarŦ politikasŦ uygulanacak, bilgi ve iletiƔim
teknolojilerinden azami ölçüde faydalanŦlacak, ulusal ve bölgesel düzeyde mevcut
potansiyellerin etkin tanŦtŦmŦ ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleƔtirilecektir.
Ekonomide KayŦtdŦƔŦlŦŒŦn AzaltŦlmasŦ
Tüm kesimlerin katŦlŦmŦyla hazŦrlanacak kapsamlŦ bir strateji çerçevesinde,
ekonomide kayŦtdŦƔŦlŦŒŦn azaltŦlmasŦ için, güçlü toplumsal ve siyasi iradeyle, iƔ ve
çalŦƔma hayatŦna iliƔkin mali yüklerin azaltŦlmasŦ, mevzuat ve iƔlemlerin
basitleƔtirilmesi, kamuya olan mali yükümlülüklerin affŦna yönelik düzenlemelere
gidilmemesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geliƔtirilmesi, idarelerin teknoloji
altyapŦsŦnŦn güçlendirilmesi ve kayŦtdŦƔŦlŦŒŦn zararlarŦ konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi saŒlanacaktŦr.
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Finansal Sistemin GeliƔtirilmesi
Rekabetçi ölçeŒe ulaƔmŦƔ, kaynaklarŦ yatŦrŦma yönlendirecek araç çeƔitliliŒine
ve mali derinliŒe sahip, uluslararasŦ standartlarda düzenlenen, denetlenen ve
aracŦlŦk maliyetlerinin asgariye indirildiŒi bir mali sektörün geliƔtirilmesi
saŒlanacaktŦr.
Finansal piyasalarda ve bu piyasalardan kaynak temin eden reel sektörde
kurumsal yönetiƔim ilkelerinin uygulanmasŦ saŒlanacaktŦr.
Reel sektörün, özellikle KOB7’lerin, finansman ihtiyacŦnŦ karƔŦlamak amacŦyla
mali sistemden daha fazla yararlanmasŦ saŒlanacaktŦr.
Risk yönetiminin tüm finansal kurumlarda uygulanmasŦnŦ saŒlayacak
düzenlemeler yapŦlacaktŦr.
Finansal sistemimizde farklŦ kuruluƔ ve enstrümanlar arasŦnda rekabeti bozucu
unsurlar ortadan kaldŦrŦlacaktŦr.
Düzenleme ve denetimin finansal sistemdeki tüm alanlarŦ kapsamasŦ
saŒlanacaktŦr.
Enerji ve UlaƔtŦrma AltyapŦsŦnŦn GeliƔtirilmesi
Enerji ve ulaƔtŦrma yatŦrŦmlarŦ öncelikli olmak üzere mal ve hizmet üretimine
yönelik altyapŦnŦn kalitesi iyileƔtirilecek, eriƔim imkanlarŦ artŦrŦlacak ve altyapŦ
hizmetlerinin üretim maliyeti içindeki payŦ düƔürülecektir. Bu çerçevede, altyapŦ
yatŦrŦmlarŦnŦn yapŦlmasŦ ve iƔletilmesinin öncelikle özel sektör tarafŦndan
gerçekleƔtirilmesi esas olacaktŦr.
Enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini esastŦr. Nükleer enerji dahil
alternatif enerji kaynaklarŦ da dikkate alŦnarak arz güvenliŒinin saŒlanmasŦ, çevresel
etkilerin en düƔük düzeyde tutulmasŦ, enerji endüstrisinin rekabetçi bir yapŦ içinde
sanayinin uluslararasŦ rekabet edebilirliŒine katkŦ saŒlamasŦ ile üretici ve tüketici
ülkeler arasŦnda transit konumun geliƔtirilmesi enerji politikasŦnŦn ana unsurlarŦdŦr.
Enerji arz güvenliŒinin saŒlanmasŦ hususunda birincil enerji kaynaklarŦna
eriƔimin garanti edilmesi, ithal kaynaklara olan baŒŦmlŦlŦŒŦn asgari düzeyde
tutulmasŦ, elektrik üretim, iletim ve daŒŦtŦm yatŦrŦmlarŦnŦn zamanŦnda yapŦlmasŦ;
rafineriler ile petrol ve doŒalgaz depolama tesislerinin yeterli hale getirilmesi
amaçlanmaktadŦr.
Enerji sektörünün rekabete açŦlmasŦ, gerekli yatŦrŦmlarŦn kamu finansmanŦ
üzerinde ek yük yaratmaksŦzŦn özel sektör tarafŦndan yapŦlmasŦ, kamunun gözetim
ve denetim faaliyetlerini etkin bir Ɣekilde yerine getirerek arz güvenliŒini gözetmesi
ve kamu mülkiyetindeki tesislerin özelleƔtirilmesi saŒlanacaktŦr.
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UlaƔtŦrma hizmetinin ekonomik ve sosyal hayatŦn gereksinimlerine cevap
veren, trafik güvenliŒinin en üst düzeye çŦkarŦldŦŒŦ, taƔŦma türleri arasŦnda dengenin
ve tamamlayŦcŦlŦŒŦn saŒlandŦŒŦ, çaŒdaƔ teknoloji ve uluslararasŦ kurallarla uyumlu ve
sürdürülebilir bir rekabet ortamŦnda sunulmasŦ temel amaçtŦr.
KarayollarŦnda aŒŦr taƔŦt trafiŒinin yoŒun olduŒu arterlerde kapasite ve kalite
artŦrŦcŦ bölünmüƔ yol yapŦmlarŦna devam edilirken, yük taƔŦmacŦlŦŒŦnŦn demiryoluna
kaydŦrŦlmasŦ, limanlarŦn ise kombine taƔŦmacŦlŦk yapŦlabilen birer lojistik merkezi
haline getirilmesi saŒlanacaktŦr.
Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli katkŦ oranŦ ile üretilmesi ortamŦnŦn
yaratŦlmasŦ ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster filosunun, yenilenmesi
hedefleri doŒrultusunda, Türkiye Tersaneler Master PlanŦnŦn sonuçlarŦ göz önüne
alŦnarak yeni tersane alanlarŦ tesis edilecektir.
Kentlerimizde arazi kullanŦm ve ulaƔŦm planlarŦna uygun, insana öncelik veren,
kentin özgün yapŦsŦnŦ ve farklŦ ulaƔŦm türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve
ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaƔŦm yapŦsŦ oluƔturulacaktŦr.
Türkiye’nin AB, Kafkas, Orta Asya ve OrtadoŒu ülkeleri ile baŒlantŦsŦnŦ saŒlayan
arterler güçlendirilecektir.
Çevrenin KorunmasŦ ve Kentsel AltyapŦnŦn GeliƔtirilmesi
Çevrenin korunmasŦ kŦsa vadede maliyet unsuru olarak görülmekle birlikte
uzun vadede rekabet gücünü artŦrmakta ve sürdürülebilir kŦlmaktadŦr. Bu kapsamda
baƔta AB olmak üzere uluslararasŦ standartlara uyum sürecinin bir gereŒi olarak
çevre altyapŦsŦnŦn iyi planlanmŦƔ bir sürede ve maliyet etkin bir Ɣekilde
tamamlanmasŦ saŒlanacaktŦr.
Çevresel altyapŦ baƔta olmak üzere, kentsel altyapŦnŦn iƔ ve yaƔam kalitesini
yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici Ɣekilde bütüncül olarak tamamlanmasŦ
saŒlanacaktŦr.
AB uyum süreci içinde oluƔacak ek yatŦrŦmlarŦn etkin bir Ɣekilde
gerçekleƔtirilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesi artŦrŦlacak, mali
imkanlarŦ güçlendirilecektir.
Tüketici tercihlerinin çevreye duyarlŦ mal ve hizmetlere yönelmesi
çerçevesinde, rekabet gücümüzün artŦrŦlmasŦ ve sürdürülebilir kalkŦnmanŦn
saŒlanmasŦ amacŦyla, verimliliŒi artŦran, çevreye duyarlŦ üretim süreç ve
teknolojilerinin geliƔtirilmesi ve yaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ esastŦr.
Ar-Ge ve YenilikçiliŒin GeliƔtirilmesi
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Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek Ɣekilde ve pazara yönelik olarak
tasarlanmasŦ saŒlanacaktŦr. Bu kapsamda, Ar-Ge harcamalarŦnŦn GSMH içindeki payŦ
ve bu payŦn içinde özel sektörün aŒŦrlŦŒŦnŦ artŦrmaya yönelik tedbirler alŦnacaktŦr.
Toplumda bilim ve teknoloji bilinci, nitelikli araƔtŦrmacŦ sayŦsŦ artŦrŦlacak ve
araƔtŦrma altyapŦsŦ geliƔtirilecektir.
Ar-Ge faaliyetlerinin yeniliŒe ve ürüne dönüƔtürülmesinde risk sermayesi ve
benzeri araçlardan yararlanŦlacaktŦr.
Üniversitelerin, araƔtŦrma enstitülerinin ve diŒer kurum ve kuruluƔlarŦn
araƔtŦrma altyapŦsŦ öncelikli alanlar temel alŦnarak geliƔtirilecektir.

Bilgi ve 7letiƔim Teknolojilerinin YaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ
Elektronik haberleƔme sektöründe rekabet artŦrŦlacak, alternatif altyapŦ ve
hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hŦzlŦ, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygŦn
eriƔim saŒlanacaktŦr. Bilgi teknolojileri sektörü, yazŦlŦm ve hizmetler alanŦnda
bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak konumlandŦrŦlacaktŦr. Ekonomide verimliliŒi
artŦrmak üzere bilgi ve iletiƔim teknolojilerinin iƔletmelerde yaygŦn kullanŦmŦ
saŒlanacaktŦr. Bilgiye eriƔimde yaygŦn olarak kullanŦlan görsel ve iƔitsel yayŦncŦlŦk
altyapŦsŦ geliƔtirilecektir.
Elektronik haberleƔme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna
dönüƔüm sürecini hŦzlandŦrmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecek, geniƔ
bant eriƔim altyapŦsŦ yaygŦnlaƔtŦrŦlacaktŦr.
Bilgi teknolojileri sektöründe rekabet gücünün artŦrŦlmasŦ amacŦyla, doŒrudan
yabancŦ yatŦrŦmlar için uygun ortam oluƔturulacak ve bu yolla teknoloji transferi
saŒlanacaktŦr. TeknoparklarŦn yazŦlŦm ve hizmetler alanŦnda bölgesel ve öncelikli
endüstrileri destekleyecek Ɣekilde ihtisaslaƔmasŦ saŒlanacaktŦr.
TarŦmsal YapŦnŦn EtkinleƔtirilmesi
GŦda güvencesi ve güvenliŒinin saŒlanmasŦ ve doŒal kaynaklarŦn sürdürülebilir
kullanŦmŦ gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarŦmsal yapŦ
oluƔturulacaktŦr.
VerimliliŒin istikrarlŦ bir biçimde artŦrŦlmasŦ, üretici gelir düzeyinin
yükseltilmesi, kamu ve üretici kesiminde örgütlenmenin etkinleƔtirilmesi ve orman,
toprak ve su kaynaklarŦnŦn geliƔtirilmesi ile bunlarŦn nitelik ve nicelik olarak
korunarak etkin kullanŦlmasŦna yönelik uygulamalara yoŒunlaƔŦlacaktŦr. AyrŦca, kŦrsal
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kalkŦnma politikalarŦyla tarŦmsal yapŦdaki dönüƔümün ortaya çŦkardŦŒŦ göç ve
istihdam baskŦsŦnŦn azaltŦlmasŦ saŒlanacaktŦr.
AB’ye uyum süreci de dikkate alŦnarak, tarŦmsal iƔletmelerde ölçek
büyüklüŒünün artŦrŦlmasŦ ile modern tarŦm iƔletmeciliŒinin yaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ
desteklenecek ve tarŦmŦn çevre ve kŦrsal alanda gelir getirici faaliyetler ile bütünlük
içinde geliƔtirilmesi saŒlanacaktŦr.
Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma DeŒerli Üretim YapŦsŦna GeçiƔin SaŒlanmasŦ
UluslararasŦ ticaretin giderek serbestleƔmesi, bilgi ve teknoloji yoŒun
ürünlerde dünya ticaretinin hŦzla artmasŦ, emek yoŒun ürünlerde rekabet
üstünlüŒünün belli ülkelere geçmesi, ülkemizin dünya sŦnai mamulleri imalatŦ deŒer
zincirinde daha üst ve katma deŒeri yüksek alanlarda konumlanmasŦnŦ ve bu
nedenle sanayi üretiminin yapŦsŦnda bir dönüƔümü gerekli kŦlmaktadŦr. Bu çerçevede
ekonominin rekabet gücünü artŦrmak ve dünya ihracatŦndan daha fazla pay almak
üzere yüksek katma deŒerli mal üretiminin artŦrŦlmasŦ amaçlanmaktadŦr.
7malat sanayii, AB kriterleriyle uyumlu teknik standartlarŦ karƔŦlayan, verimlilik
artŦƔŦ saŒlayan, ileri teknolojiye dayalŦ ve yüksek katma deŒerli ürün üreten, rekabet
gücü yüksek ve dŦƔa dönük bir yapŦ içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel
sektör olacaktŦr.
7malat sanayiinde; firmalarŦn yüksek giriƔimcilik gücüne sahip, özgün tasarŦm
ve marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve kurumsallaƔmŦƔ bir yapŦya
dönüƔmesi özendirilecektir.
Tekstil, hazŦr giyim, deri gibi emek yoŒun geleneksel sektörlerde katma deŒeri
yüksek ürün ve faaliyetlere aŒŦrlŦk verilerek uluslararasŦ rekabete uyum saŒlayacak
yapŦya dönüƔüm desteklenecektir. Türkiye’nin orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki
otomotiv, beyaz eƔya, makina ve elektronik sektörlerinde önemli üretim
merkezlerinden biri olmasŦ ve dünyadaki aŒŦrlŦŒŦnŦ artŦrmasŦ amaçlanmaktadŦr. 7leri
teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimini geliƔtirmek üzere Ar-Ge altyapŦsŦna, Ar-Ge
ve yenilikçilik faaliyetlerine önem verilecektir.
Madencilik ürünlerinin yurt içinde iƔlenerek ihraç edilmesi hedef alŦnacaktŦr.
Yüksek katma deŒerli üretim yapŦsŦna geçiƔin gerektirdiŒi nitelikli insan gücünü
yetiƔtirmek üzere gerekli tedbirler alŦnacaktŦr.
Sanayide verimlilik artŦƔŦnŦ sürdürebilmek için firmalar arasŦ birleƔmeler
suretiyle ölçek büyütülmesi desteklenecek ve teknoloji yoŒun bir yapŦya geçiƔ için
doŒrudan yabancŦ yatŦrŦmlardan yararlanŦlacaktŦr.
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Hizmetler sektöründe katma deŒeri yüksek alanlara geçiƔin desteklenmesi,
kalite ve etkinliŒin artŦrŦlmasŦ hedeflenmektedir. Bu baŒlamda turizm, yurt dŦƔŦ
müteahhitlik ve teknik müƔavirlik hizmetlerinin ekonomiye katkŦsŦnŦn artŦrŦlmasŦ,
yüksek öŒretim, tedarik merkezleri, finans ve bilgi ve iletiƔim teknolojisi
hizmetlerinde yeni alanlarŦn geliƔtirilmesi saŒlanacaktŦr.
Turizm sektörü; yeni kapasite yaratmayŦ ve hizmet kalitesini artŦrmayŦ
amaçlayan, pazarlama kanallarŦnŦ çeƔitlendiren, kültürel varlŦklarŦmŦzŦ koruyan, doŒal
sermayeyi sürdürülebilir kŦlan ve karƔŦlaƔtŦrmalŦ rekabet üstünlüŒüne uygun turizm
çeƔitlerini ön plana çŦkaran bir yaklaƔŦmla ele alŦnacaktŦr.
Yeni istihdam olanaŒŦ saŒlamada ve sanayi ürünlerine talebi artŦrmada önemli
katkŦsŦ bulunan yurt dŦƔŦ teknik müƔavirlik ve müteahhitlik hizmetlerinin geliƔtirilerek
desteklenmesine devam edilecektir. Yurt içi pazarda ise uluslararasŦ geçerliliŒi olan
sertifikalŦ ara insan gücünün yetiƔtirilmesine ve kamu yatŦrŦmlarŦnda teknik
müƔavirlik hizmetlerinin kullanŦmŦna özel önem ve öncelik verilecektir.
BaƔta havayolu ve denizyolu sektörleri olmak üzere hizmet sektörlerinde
yüksek katma deŒerli lojistik faaliyetlerinin geliƔtirilmesine destek verilecek,
Türkiye’nin çeƔitli hizmet alanlarŦnda lojistik merkezi haline gelmesi saŒlanacaktŦr.
7stanbul’un uluslararasŦ finans merkezi olmasŦ saŒlanacaktŦr.
2. 7ST7HDAMIN ARTIRILMASI
7Ɣgücü PiyasasŦnŦn GeliƔtirilmesi
7Ɣgücü piyasasŦ; esneklik ve güvence arasŦnda dengenin saŒlandŦŒŦ, istihdam
üzerindeki yüklerin kademeli bir Ɣekilde azaltŦldŦŒŦ, tüm bireylere eƔit istihdam
fŦrsatlarŦnŦn saŒlandŦŒŦ ve sosyal diyaloŒun güçlendirildiŒi bir yapŦya
kavuƔturulacaktŦr.
7Ɣgücü piyasasŦnda esneklik ve güvence arasŦnda denge saŒlanarak iƔletmelerin
ve çalŦƔanlarŦn deŒiƔime uyum kapasiteleri artŦrŦlacaktŦr.
Ekonomide rekabet gücünü dikkate alacak, ücret-verimlilik iliƔkisini
güçlendirecek, iƔgücü piyasalarŦnŦn esnekliŒine katkŦda bulunacak ve üretken
istihdamŦ destekleyecek esas ücret aŒŦrlŦklŦ bir ücret sistemi oluƔturulacaktŦr.
Sosyal diyalog mekanizmalarŦ ülke düzeyinden iƔletme düzeyine kadar her
alanda güçlendirilerek yaygŦnlaƔtŦrŦlacaktŦr.
EŒitimin 7Ɣgücü Talebine DuyarlŦlŦŒŦnŦn ArtŦrŦlmasŦ
PiyasanŦn ihtiyaç duyduŒu nitelikte iƔgücü yetiƔtirmek üzere eŒitim ile iƔgücü
piyasasŦ arasŦndaki etkileƔim güçlendirilecektir. Mesleki eŒitim ve yüksek öŒretimde
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mevcut eŒitim programlarŦ gözden geçirilerek, yeni açŦlacak eŒitim programlarŦ insan
gücü ihtiyacŦ doŒrultusunda belirlenecektir.
Mesleki ve teknik eŒitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecektir.
Meslek standartlarŦ ile sŦnav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik
sistemi kurulacak ve bu sisteme duyarlŦ bir mesleki eŒitim yapŦsŦ geliƔtirilecektir.
Meslek yüksekokullarŦ ile mesleki ve teknik ortaöŒretim kurumlarŦ arasŦnda
program bütünlüŒünü esas alan iƔ bölümü ve iƔbirliŒi saŒlanacaktŦr. Bu kurumlarŦn
sanayi ile iƔbirliŒi içinde gerçekleƔtirdikleri uygulamalŦ eŒitim güçlendirilecek ve
yaygŦnlaƔtŦrŦlacaktŦr.
Aktif 7Ɣgücü PolitikalarŦnŦn GeliƔtirilmesi
7Ɣsizlerin, iƔgücü piyasasŦ açŦsŦndan dezavantajlŦ kesimlerin ve tarŦm
sektöründen açŦŒa çŦkacak iƔgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, iƔgücü
piyasasŦnŦn ihtiyaçlarŦ doŒrultusunda, aktif iƔgücü programlarŦ uygulanarak
artŦrŦlacaktŦr.
7Ɣ bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif iƔgücü programlarŦna
ayrŦlan kaynaklar artŦrŦlacaktŦr. GiriƔimcilik eŒitimleri, istihdam garantili programlar,
mesleki danŦƔmanlŦk ve rehberlik hizmetleri, iƔgücü yetiƔtirme ve mesleki eŒitim
kurslarŦ ile sanayide eŒitim seminerleri yoluyla aktif iƔgücü politikalarŦ
yaygŦnlaƔtŦrŦlacaktŦr.
3. BEbER7 GEL7bME VE SOSYAL DAYANIbMANIN GÜÇLEND7R7LMES7
EŒitim Sisteminin GeliƔtirilmesi
Toplumsal geliƔmenin saŒlanmasŦ amacŦyla; düƔünme, algŦlama ve sorun
çözme yeteneŒi geliƔmiƔ, Atatürk ilkelerine baŒlŦ, demokratik, özgürlükçü, milli ve
manevi deŒerleri özümsemiƔ, yeni fikirlere açŦk, kiƔisel sorumluluk duygusuna sahip
ve çaŒdaƔ uygarlŦŒa katkŦda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkŦn ve
beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratŦcŦ bilgi çaŒŦ insanŦ yetiƔtirilecektir.
EŒitim sistemi beƔeri kaynaklarŦn geliƔtirilmesini desteklemek üzere, yaƔam
boyu eŒitim yaklaƔŦmŦyla ve sistem bütünlüŒü içinde ele alŦnarak, etkili, eriƔilebilir ve
fŦrsat eƔitliŒine dayalŦ bir yapŦya kavuƔturulacaktŦr.
EŒitimde niteliŒin artŦrŦlmasŦ amacŦyla, yenilikçilik ve araƔtŦrŦcŦlŦŒŦn
geliƔtirilmesini esas alan müfredat programlarŦ ülke geneline yaygŦnlaƔtŦrŦlacak, etkili
bir rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulacak, eŒitici personelin nitelikleri ile fiziki
mekan ve bilgi teknolojisi altyapŦsŦ güçlendirilecektir.
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YükseköŒretim yönetimi ƔeffaflŦk, katŦlŦmcŦlŦk, hesap verebilirlik ve
sürdürülebilir kalite anlayŦƔŦ çerçevesinde yeniden ele alŦnacak, sistemin idari ve mali
özerkliŒi artŦrŦlacak, yerel özellikleri dikkate alan, özel kesimin yatŦrŦmŦna açŦk
rekabetçi bir yapŦ geliƔtirilecektir.
SaŒlŦk Sisteminin EtkinleƔtirilmesi
Hasta haklarŦnŦ ve memnuniyetini gözeten, eriƔilebilir, kaliteli ve koruyucu
saŒlŦk hizmetlerine öncelik veren, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir saŒlŦk sistemi
oluƔturulacaktŦr.
VatandaƔlarŦn saŒlŦk hizmetlerinden yararlanabilmelerini kolaylaƔtŦrmak
amacŦyla genel saŒlŦk sigorta sistemi hayata geçirilecektir.
Kaliteli hizmet sunumu için standartlar oluƔturulacak, gerekli fiziki ve hukuki
altyapŦ geliƔtirilecek, saŒlŦk sektöründeki insan gücünün niteliŒi ve niceliŒi
artŦrŦlacaktŦr.
Etkili bir sevk sistemi oluƔturulmasŦ, maliyet etkin hizmet sunumu, akŦlcŦ ilaç
kullanŦmŦ ve saŒlŦk bilgi sistemlerinin kullanŦmŦ yaygŦnlaƔtŦrŦlacaktŦr.
SaŒlŦk sektöründe kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü güçlendirilirken,
hizmet sunumunda özel kesimin payŦ artŦrŦlacaktŦr.
Gelir DaŒŦlŦmŦnŦn 7yileƔtirilmesi, Sosyal 7çerme ve Yoksullukla Mücadele
Gelir daŒŦlŦmŦndaki eƔitsizlik ve yoksulluk, sürdürülebilir büyüme ve istihdam,
eŒitim, saŒlŦk ve çalŦƔma hayatŦ politikalarŦyla birlikte, çok boyutlu bir yaklaƔŦmla
kalŦcŦ bir Ɣekilde azaltŦlacaktŦr. Yoksulluk ve sosyal dŦƔlanmaya maruz veya bu risk
altŦnda olan birey ve gruplarŦn ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarŦ saŒlanacak
ve yaƔam kaliteleri yükseltilecektir.
BaƔta özürlüler, yaƔlŦlar, kadŦnlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere,
yoksulluk ve sosyal dŦƔlanmaya maruz kalmŦƔ kesimlerin, ekonomik, sosyal ve siyasal
hayata aktif katŦlŦmlarŦ saŒlanacak ve bu gruplara yönelik Ɣiddet ve istismar
önlenecektir. Bu çerçevede, dezavantajlŦ kesimlerin eŒitim, saŒlŦk, barŦnma, sosyal
hizmetler ve istihdama yönelik hizmetlere eriƔimine öncelik verilecektir. Sunulan
hizmetler yoksulluk kültürünü önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini
saŒlayŦcŦ nitelikte olacaktŦr.
Sosyal Güvenlik Sisteminin EtkinliŒinin ArtŦrŦlmasŦ
Sosyal güvenlik sistemi; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun deŒiƔen
ihtiyaçlarŦnŦ karƔŦlayabilen, mali sürdürülebilirliŒe ve etkin denetim mekanizmasŦna
sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapŦya kavuƔturulacaktŦr.
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Sosyal hizmetler ve yardŦmlardan yararlanacak kiƔilerin belirlenmesi amacŦyla
ortak bir veri tabanŦ oluƔturularak, nesnel ölçütlerle iƔleyen bir tespit mekanizmasŦ
kurulacak ve sistemdeki kuruluƔlar arasŦnda iletiƔim ve iƔbirliŒi saŒlanacaktŦr. Sosyal
yardŦmlar ve hizmetler alanŦndaki nitelikli personel eksikliŒi giderilecek ve
hizmetlerin kalitesi yükseltilecektir.
Kültürün KorunmasŦ
Güçlendirilmesi

ve

GeliƔtirilmesi

ve

Toplumsal

DiyaloŒun

Toplumsal deŒiƔim sürecinde kültürel zenginlik ve çeƔitliliŒimizin korunmasŦ,
geliƔtirilmesi ve gelecek kuƔaklara aktarŦlmasŦ kültürel politikalarŦn temelini
oluƔturacaktŦr.
Sosyal ve ekonomik politikalarŦn kültür politikalarŦyla birbirlerini
desteklemeleri ve bu politikalarŦn hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve sivil
toplum kuruluƔlarŦnŦn etkin katŦlŦmŦ saŒlanacaktŦr.
Gençlerin geleceŒe güvenle bakmasŦnŦ saŒlayacak Ɣekilde, yaƔadŦklarŦ topluma
aidiyet duygusu, duyarlŦlŦk anlayŦƔŦ ve özgüvenleri geliƔtirilecektir.
Toplumsal bütünleƔme ve dayanŦƔmanŦn artŦrŦlmasŦ amacŦyla, hoƔgörü,
toplumsal diyalog ve ortaklŦk kültürünü geliƔtirici politikalara öncelik verilecektir.
4. BÖLGESEL GEL7bMEN7N SA)LANMASI
Bölgesel GeliƔme PolitikasŦnŦn Merkezi Düzeyde EtkinleƔtirilmesi
Bölgesel geliƔme politikalarŦ, bir taraftan bölgelerin verimliliŒini yükseltmek
suretiyle ulusal kalkŦnmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkŦyŦ artŦrŦrken, diŒer
taraftan da bölgeler arasŦ geliƔmiƔlik farklarŦnŦ azaltma temel amacŦna hizmet
edecek; iç göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kentsel geliƔme bakŦmŦndan
uyumlu ve istikrarlŦ bir yapŦya kavuƔmasŦnŦ, kalkŦnmanŦn mekansal dengelerinin
kurulmasŦnŦ ve refahŦn ülke sathŦna dengeli daŒŦlmasŦnŦ saŒlayacaktŦr.
Ulusal ölçekte bölgesel ve mekansal geliƔme çerçevesi geliƔtirilecek, kalkŦnma
ajanslarŦ ile iƔbirliŒi içinde bölgesel geliƔme stratejileri ve planlarŦ hazŦrlanacak, alt
ölçekli plan ve stratejilerin kapsamŦ ile ilke ve standartlarŦ belirlenecektir.
Bölgelerde iƔ fŦrsatlarŦ ve yaƔam kalitesinin artŦrŦlmasŦna, ulaƔŦlabilirliŒin ve
bölgeler arasŦ etkileƔimin geliƔtirilmesine yönelik olarak, kamu yatŦrŦm
uygulamalarŦnda ve hizmet arzŦnda mekansal önceliklendirme ve odaklanma
saŒlanacak, baƔta potansiyeli yüksek kentler olmak üzere sosyal ve fiziki altyapŦ
güçlendirilecektir.
Kamunun yerel ve bölgesel kalkŦnmaya iliƔkin destek politikalarŦ, bölgesel
geliƔme düzey ve potansiyelleri dikkate alŦnarak gözden geçirilecek; baƔta daha
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seçici ve mekansal odaklŦ devlet yardŦmlarŦ olmak üzere, giriƔim sermayesi, mikrokredi kurumlarŦ, farklŦlaƔtŦrŦlmŦƔ asgari ücret uygulamasŦ ve girdi maliyetlendirmesi
gibi yatŦrŦm, üretim ve istihdamŦ artŦrŦcŦ yeni araçlar geliƔtirilecektir.
Yerel Dinamiklere ve 7çsel Potansiyele DayalŦ GeliƔmenin SaŒlanmasŦ
Bölgesel geliƔme politikalarŦ ve uygulamalarŦ öncelikle yerel dinamiklere ve
içsel potansiyele dayandŦrŦlacak, görece az geliƔmiƔ bölgeler ve geliƔme potansiyeli
yüksek merkezler bakŦmŦndan farklŦlaƔtŦrŦlacak, yenilikçi, çok boyutlu ve
çeƔitlendirilmiƔ araçlarla donatŦlacaktŦr. Stratejik müdahaleler, baƔta kalkŦnma
ajanslarŦ olmak üzere, yerelde ve merkezde etkili koordinasyon mekanizmalarŦ ve
yeterli finansman ile desteklenecektir.
Bölgesel ve yerel ekonomi, ekonomik yapŦlanma ve geliƔmenin temeli olarak
alŦnacak, özellikle azgeliƔmiƔ bölgelerde yerel düzeyde uzmanlaƔmayŦ destekleyecek
Ɣekilde beƔeri kaynaklar geliƔtirilecek, giriƔimcilik yaygŦnlaƔtŦrŦlacak, yerel istihdamŦ
ve sermaye birikimini hŦzlandŦrŦcŦ tedbirler alŦnacaktŦr.
Yörelere özgü ve yenilikçi politikalarŦn belirlenmesi, desteklenmesi ve
koordinasyonu öncelikle kalkŦnma ajanslarŦ aracŦlŦŒŦyla saŒlanacak, özellikle
potansiyeli yüksek bölgelerde kendini besleyen kalkŦnma finansmanŦnŦn temelleri
atŦlacaktŦr.
Bölgeler arasŦ yakŦnsama ve rekabet amaçlarŦ bakŦmŦndan farklŦlaƔtŦrŦlmŦƔ KOB7
politikalarŦ için uygun yatŦrŦm ortamŦ oluƔturulacaktŦr. Bu kapsamda finansman
kaynaklarŦnŦn geniƔletilmesi ve araçlarŦnŦn çeƔitlendirilmesine, pazara eriƔimin
kolaylaƔtŦrŦlmasŦna, sürükleyici sektörler liderliŒinde ve güçlendirilmiƔ sosyal aŒ
yapŦsŦ içinde kümelenmelerin desteklenmesine özel önem verilecektir.
Öncelikle geliƔme potansiyeli yüksek kentlerde olmak üzere, firmalar ve
üniversitelerin birlikte çalŦƔmalarŦnŦ saŒlayacak ortam oluƔturulacak; yeni
teknolojilere ve bilgiye eriƔimin kolaylaƔmasŦnŦ, teknolojik dönüƔüm ve transfer
sistemlerinin geliƔtirilmesini, ticari nitelikli etkin bir bölgesel yenilik altyapŦsŦ
kurulmasŦnŦ saŒlamaya yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin ArtŦrŦlmasŦ
Bölgesel geliƔme politikalarŦnŦn hayata geçirilmesinde baƔta yerel yönetimler
olmak üzere, yerel düzeyde bölgesel geliƔmede rolü olan kurumlarŦn ve aktörlerin;
uzmanlaƔma düzeyi, proje hazŦrlama, uygulama, izleme, deŒerlendirme ve
koordinasyon kapasitesi artŦrŦlacak, beƔeri kaynaklarŦ geliƔtirilecektir.
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Yerel kamu, özel ve sivil toplum kuruluƔlarŦ arasŦndaki iƔbirliŒi ve ortaklŦklar
desteklenecek, iƔbirliŒi aŒlarŦnŦn oluƔturulmasŦ ve bu aŒlar vasŦtasŦyla iyi uygulama
örnekleri baƔta olmak üzere bilgi alŦƔveriƔi özendirilecektir.

KŦrsal Kesimde KalkŦnmanŦn SaŒlanmasŦ
KŦrsal kalkŦnmada temel amaç, doŒal ve kültürel varlŦklarŦn korunmasŦ esas
alŦnarak yerel potansiyelin ve kaynaklarŦn deŒerlendirilmesi, katma deŒeri yüksek
yeni ekonomik faaliyetlerin geliƔtirilmesi ve böylece kŦrsal alanda yaƔayan toplumun
iƔ ve yaƔam koƔullarŦnŦn kentsel alanlarla uyumlu olarak geliƔtirilmesi ve
sürdürülebilir kŦlŦnmasŦdŦr.
KŦrsal kalkŦnma politikalarŦ kŦrsal alanda yaƔanan dönüƔüm sürecinde ortaya
çŦkan iƔsizlik ve göç gibi sosyo-ekonomik olumsuzluklarŦn azaltŦlmasŦ ve gelir
kaynaklarŦnŦn çeƔitlendirilmesi öncelikli olmak üzere tarŦm politikalarŦ ile
tamamlayŦcŦ bir Ɣekilde uygulanacaktŦr. Bu kapsamda, üretici örgütlenmelerinin
güçlendirilmesine, toprak ve su kaynaklarŦnŦn etkin kullanŦmŦna, tarŦmsal
iƔletmelerin rekabet güçlerinin artŦrŦlmasŦna öncelik verilecektir.
AB kŦrsal kalkŦnma politikalarŦna uyum için gerekli kurumsal çerçeve
oluƔturularak, kŦrsal kalkŦnma fonlarŦnŦn yönetimine ve etkin kullanŦmŦna iliƔkin idari
kapasite geliƔtirilecektir.
5. KAMU H7ZMETLER7NDE KAL7TE VE ETK7NL7)7N ARTIRILMASI
Kurumlar ArasŦ Yetki ve SorumluluklarŦn RasyonelleƔtirilmesi
Tüm kamu idarelerinin görev, yetki ve iƔlevleri gözden geçirilerek görev ve
yetki çatŦƔmalarŦ önlenecek; belirlenecek görev alanlarŦna uygun olarak
yetkilendirilmeleri ve yeniden yapŦlandŦrŦlmalarŦ saŒlanacaktŦr.
Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarŦmŦ, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik bartŦnda getirilen ilkeler dikkate alŦnarak ve yerel yönetimlerin
idari ve mali açŦdan güçlendirilmesine paralel olarak gerçekleƔtirilecektir.
Politika OluƔturma ve Uygulama Kapasitesinin ArtŦrŦlmasŦ
Kamu idarelerinde politika oluƔturma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve
deŒerlendirme süreçlerinin kalitesi artŦrŦlacaktŦr. Bu amaçla vatandaƔŦ merkeze alan,
katŦlŦmcŦ, saydam, hesap verebilir, performansa dayalŦ ve sonuç odaklŦ stratejik
yönetim anlayŦƔŦ hayata geçirilecektir.
Kamu idarelerinde yönetim kararlarŦnŦn stratejik planlara dayanan orta ve
uzun vadeli bakŦƔ açŦsŦ ile Ɣekillendirilmesi saŒlanacaktŦr. Kaynaklar, kullanŦmlarŦnda
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etkinlik ve etkililik saŒlanmasŦ amacŦyla performans programlarŦ çerçevesinde tahsis
edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürü çerçevesinde ölçme, izleme ve
deŒerlendirme süreçleri geliƔtirilecektir.
Kamu Kesiminde 7nsan KaynaklarŦnŦn GeliƔtirilmesi
Kamu kurum ve kuruluƔlarŦ, iƔlev ve sorumluluklarŦnŦ etkin ve etkili bir biçimde
yerine getirebilmeleri için yeterli nitelik ve sayŦda personele kavuƔturulacak, tüm
personelin hŦzla deŒiƔen Ɣartlara uyumunu saŒlamak amacŦyla yeterlilikleri sürekli bir
Ɣekilde artŦrŦlacak ve istihdam koƔullarŦnŦn AB MüktesebatŦna uyumu temin
edilecektir.
e-Devlet UygulamalarŦnŦn YaygŦnlaƔtŦrŦlmasŦ ve EtkinleƔtirilmesi
Kamu hizmetlerinin vatandaƔlara hŦzlŦ, sürekli ve yaygŦn sunumunda bilgi ve
iletiƔim teknolojilerinden azami düzeyde faydalanŦlacaktŦr. Bu çerçevede etkin,
birlikte çalŦƔabilir, bütünleƔik ve güvenli bir e-devlet yapŦsŦ oluƔturulacak ve temel
kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama taƔŦnacaktŦr.
Gerçek ve tüzel kiƔiler için tek numaraya dayalŦ bilgi sistemleri
oluƔturularak, elektronik ortamda etkin bilgi paylaƔŦmŦnŦ saŒlayacak bütünleƔik bir
e-devlet yapŦsŦ inƔa edilecektir.
Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taƔŦnmasŦnda, iƔ süreçleri kullanŦcŦ
ihtiyaçlarŦ doŒrultusunda yeniden yapŦlandŦrŦlarak hizmet sunumunda etkinlik
saŒlanacak, çok kullanŦlan ve getirisi yüksek hizmetlere öncelik verilerek tek kapŦdan
sunumlarŦ saŒlanacaktŦr.
Adalet Sisteminin 7yileƔtirilmesi
Adalet ve yargŦ hizmetlerinin evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hŦzlŦ ve
etkin bir Ɣekilde sunumu esastŦr.
YargŦnŦn iƔleyiƔi ve yapŦsal unsurlarŦnda kalite artŦrŦlarak çaŒdaƔ standartlara
uyumunu saŒlayŦcŦ çabalara devam edilecektir. Bu çerçevede, yargŦyŦ hŦzlandŦrŦcŦ
düzenlemeler gerçekleƔtirilirken, kiƔilere saŒlanan hukuki güvencelerin
zedelenmemesine dikkat edilecektir.
Hukuk kurallarŦnŦn sosyal düzeni korumanŦn yanŦnda, sosyal düzenin
iyileƔtirilmesi ve geliƔtirilmesinin de bir aracŦ olmasŦ saŒlanacaktŦr.
Güvenlik Hizmetlerinin EtkinleƔtirilmesi
7nsan hak ve özgürlüklerine saygŦlŦ, özgürlük ile güvenlik arasŦndaki hassas
dengeyi gözeten, yaƔam ve iƔ güvenliŒini saŒlayan bir asayiƔ hizmeti sunulacaktŦr.
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BaƔta terör ve terörün finansmanŦ olmak üzere, organize suçlar, uyuƔturucu
ticareti, yasadŦƔŦ göç ve iltica hareketleri ve insan ticareti ile etkili bir biçimde
mücadele edilecektir.
Etkili bir asayiƔ hizmeti sunumu amacŦyla koruyucu ve önleyici bir kolluk
hizmeti esas alŦnacak ve ilgili birimler arasŦ koordinasyonun temini ve ortak veri
tabanŦnŦn oluƔturulmasŦ için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir.
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ATAbEH7R BELED7YES7 SORUMLU B7R7M BAZINDA 7Ç KONTROL EYLEM PLANI
SŦra No

Sorumlu Birim

Öngörülen Eylemler

1

BaçkanlÇk
MakamÇ

5.1.1. Belediye stratejik planÇnÇn tüm personelin katÇlÇmÇyla
hazÇrlÇk çalÇçmalarÇ yürütülecektir.

2

BaçkanlÇk
MakamÇ

17.1.2. Mali Hizmetler Müdürlüºü bünyesinde Gç Kontrol Birimi
oluçturulacaktÇr.

1 KasÇm 2009

3

BaçkanlÇk
MakamÇ

13.1.2. Her birimin katÇlÇmÇyla Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekibi
kurulacaktÇr.

11 KasÇm 2009

4

BaçkanlÇk
MakamÇ

5

BaçkanlÇk
MakamÇ

6

BaçkanlÇk
MakamÇ

5.2.2. MayÇs ayÇ sonunda üst yönetici ve harcama yetkilileri izleyen
yÇl öncelik verilecek amaç ve hedefleri, performans göstergelerini ve
bunlardan sorumlu birimleri belirleyeceklerdir.

Her YÇl MayÇs AyÇ
Sonunda

7

BaçkanlÇk
MakamÇ

3.3.1. Personel istihdamÇnda göreve uygun mesleki kriterlere önem
verilecektir.

Sürekli

4.3.1. Yetki, önem ve kademe zinciri içinde devredilecektir. Mal ve
Hizmet AlÇmlarÇ ile yapÇm içlerinde 200.000.- TL nin üzerindeki
harcamalarda Harcama Yetkililiºi görevi devredilmeyecektir. Yetki
devredilmesinde, devredilecek yetki unsurlarÇ belirlenecektir.
13.1.1. Faaliyet, iç ve içlemlerin yürütülmesinde etkinlik verimlilik
ve vatandaç memnuniyetini azaltacak durumlarÇn engellenmesi,
ortadan kaldÇrÇlmasÇ amacÇyla etkili bir yatay ve dikey iç iletiçim ile
dÇç iletiçimi kapsayan bilgi ve iletiçim sistemi kurulacaktÇr.

Tamamlanma Tarihi

10 Aºustos 2009

15 Ekim 2010

3 Mart 2011

8

12.1.1. Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri çÇkartÇlarak,
Bilgi Gçlem Birimi sistemin sürekliliºini ve güvenirliliºini saºlayacak kontrol
mekanizmalarÇ yazÇlÇ olarak belirlenecektir ve uygulanacaktÇr.

1 Eylül 2009

9

13.2.3. Bilgi sistemi, gizliliºi bulunmayan bilgi ve belgelere tüm
Bilgi Gçlem Birimi kurum personelinin ulaçabilmelerini saºlayacak çekilde
geliçtirilecektir ve uygulanacaktÇr.

1 Ekim 2009

10

Bilgi Gçlem Birimi

11

12.1.2. 5651 sayÇlÇ “Gnternet OrtamÇnda YapÇlan YayÇnlarÇn
Düzenlenmesi ve Bu YayÇnlar Yoluyla Gçlenen Suçlarla Mücadele
Bilgi Gçlem Birimi Edilmesi HakkÇnda Kanun" gereºince bilgi güvenliºi standardÇ
kapsamÇnda bilgi güvenliºini saºlayacak tüm sistemler
kurulacaktÇr.

12.2.2. Belediyemizde kullanÇlan yazÇlÇm sistemlerine kimlerin
hangi yetkilerle girebileceºi belirlenecektir.

1 KasÇm 2009

1 AralÇk 2009
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12

12.2.3. Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek çekilde veri, bilgi
Bilgi Gçlem Birimi giriçi ve bunlara eriçim konusunda yetkilendirme içlemlerini hata
ve usulsüzlükleri önleyecek çekilde yapacaklardÇr.

13

Bilgi Gçlem Birimi

12.2.4. YazÇlÇm sistemlerine yapÇlan giriçlerin, sorgulamalarÇn ve
alÇnan çÇktÇlarÇn raporlanmasÇ saºlanacaktÇr.

1 fubat 2010

14

12.3.1. ÇÇkarÇlacak olan bilgi sistemleri envanteri doºrultusunda
Bilgi Gçlem Birimi Kurumumuzun biliçim yönetiçimini saºlayacak mekanizmalarÇn
geliçtirilmesi için, bilgi sistemleri eylem planÇ hazÇrlanacaktÇr.

1 Mart 2010

15

12.2.1. Veri ve bilgi giriçi yazÇlÇm programlarÇnÇn gerekli olan bilgi
Bilgi Gçlem Birimi ve raporlarÇ üretecek bir analiz yapma imkanÇ sunacak çekilde
tasarlanacaktÇr.

1 Nisan 2010

16

Bilgi Gçlem Birimi

13.4.4. Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol içlemlerinin yazÇlÇm
üzerinden yapÇlmasÇ saºlanacaktÇr.

20 Nisan 2010

17

13.4.3. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaçÇm
Bilgi Gçlem Birimi saºlanmasÇ amacÇyla içselleçtirilmiç bir mevzuat portalÇ
oluçturulacakÇr.

18

19

20

13.2.8. Belediyemizde yazÇlÇ kaºÇt ortamÇnda bulunan dokümanlar
elektronik belge haline dönüçtürülecektir. Belgelerin tanÇmlanan iç
Bilgi Gçlem Birimi akÇçlarÇ ile dolaçÇmÇ yönetilerek, bu belgeleri doküman ambarlarÇ
içerisinde güvenli bir çekilde saklanmasÇ ile belge ve bilgi
kaynaklarÇna hÇzlÇ ve etkin ulaçÇm saºlanacaktÇr.
13.3.2. Bilgi içlem üzerindeki kontroller (Bilgisayar giriçi yapÇlan
verilerin kullanÇma hazÇr olup olmadÇklarÇnÇn test edilmesi,
Bilgi Gçlem Birimi
içlemlerin rakamsal olarak muhasebeleçtirilmesi vb.) sürekli
yapÇlacaktÇr.
13.7.1. Kurumda personelin deºerlendirme, öneri ve sorunlarÇnÇ
belirlenebilmesi için öneri ve çikayet kutusu, anket çalÇçmalarÇ, yüz
Bilgi Gçlem Birimi
yüze görüçmeyi saºlayacak toplantÇlar yapÇlacak bu tür konularla
ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi saºlanacaktÇr.

1 Ocak 2010

10 Ocak 2011

1 Nisan 2011

Sürekli

Sürekli

21

Destek Hizmetleri 1.5.2. Belediye binasÇ içinde ve halkÇn yoºun olarak bulunduºu
Müdürlüºü
yerlere dilek/çikâyet kutusu konulacaktÇr.

20 MayÇs 2010

22

Destek Hizmetleri 1.3.7. Etik kurallar, vatandaçlarÇn rahatça görebileceºi salon
Müdürlüºü
duvarlarÇ ve ilan panolarÇna asÇlacaktÇr.

1 Haziran 2010

23

2.1.3. Misyon ve Vizyonun Birimler bazÇnda yazÇlÇ duyurusu
Destek Hizmetleri
yapÇlacak ve bunlarÇn pano ve web sayfasÇ ile duyurulmasÇ
Müdürlüºü
saºlanacaktÇr.

25 Aºustos 2010

24

15.6.1. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arçiv oluçturulacaktÇr.
Destek Hizmetleri
Kuruma ait arçiv ise Destek Hizmetleri Müdürlüºü bünyesinde
Müdürlüºü
oluçturulacaktÇr.

1 Mart 2011
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25

2.7.1. Belediye yöneticileri görev daºÇlÇmÇ çerçevesinde, görevlerin,
Destek Hizmetleri
iç ve içlemlerin performansÇnÇ takip etmek üzere sistem
Müdürlüºü
oluçturacaktÇr.
7.3.4. TaçÇnmaz kayÇtlarÇ ve bunlarÇn amortismanlarÇnÇn
doºruluºunu her yÇl oluçturulan bir kurulca kontrol edilecektir.

127

1 MayÇs 2011

26

Emlak Gstimlak
Müdürlüºü

Her YÇl fubat AyÇ
Gçinde

27

Fen Gçleri
Müdürlüºü

11.1.2. Birimlerde görevler dönüçümlü olarak yapÇlacak personel,
birimin tüm servislerdeki içlerini yürütecek seviyeye
yükseltilecektir.

28

Fen Gçleri
Müdürlüºü

5.2.3. Performans programÇnda yer alacak önümüzdeki dönem
faaliyetlerin gerçek maliyetleri ciddi bir çekilde ele alÇnarak
performans programÇ hazÇrlanacaktÇr.

29

Halkla Gliçkiler
Birimi

1.5.1. Hizmetlerden yararlanan tüm yurttaçlarÇn bu konularla ilgili
çikayet ve önerileri ilgili birimlerce deºerlendirilecek ve gerekli
önlemler alÇnacaktÇr.

20 Nisan 2010

30

Halkla Gliçkiler
Birimi

1.5.3. Gnternet ortamÇnda vatandaç görüçlerinin alÇnmasÇ ve
cevaplandÇrÇlmasÇ saºlanacaktÇr.

5 Haziran 2010

31

Hukuk Gçleri
Müdürlüºü

1.3.6. Kamu Etik Kurulu KararlarÇ kitap halinde personele
daºÇtÇlacaktÇr.

15 AralÇk 2009

15 Ocak 2011

Her YÇl

32

18.1.1. Gç denetim birimi faaliyetleri standartlara uygun bir çekilde
Gç Denetim Birimi hazÇrlanan 3 yÇllÇk plan ve 1 yÇllÇk programlar çerçevesinde düzenli
olarak yürütülecektir.

33

Gç Denetim Birimi

18.1.2. Gç Denetim; Belediyenin amaç ve hedeflerinin karçÇ karçÇya
olduºu riskler esas alÇnarak yürütülecektir.

5 Ocak 2010

34

Gç Denetim Birimi

18.1.3. Gç Denetimde klasik teftiç yerine süreç denetimlerini esas
alan bir denetim modeli kurulacaktÇr.

5 Ocak 2010

35

36

18.2.1. Gç denetim birimi tarafÇndan gerek sürekli izleme faaliyetleri
gerekse baºÇmsÇz izleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen
aksaklÇklar gerekli önlemlerin alÇnmasÇ için ilgili birimlere
Gç Denetim Birimi
bildirilecektir. Bu nedenle yöneticiler, denetim bulgularÇnÇ ve diºer
incelemeleri gözden geçirecek, deºerlendirecek ve önerileri dikkate
alarak uygun tedbirlerin alÇnmasÇnÇ saºlayacaklardÇr.
18.2.2. Gç Denetim Birimi; Belediyemizdeki varlÇklarÇn güvence
altÇna alÇnmasÇ, iç kontrol sisteminin etkinliºi ve risklerin asgariye
indirilmesi için faaliyetleri olumsuz etkileyecek risklerin
tanÇmlanmasÇ ve bunlar için gerekli önlemlerin alÇnmasÇ, iç kontrol
Gç Denetim Birimi sisteminin sürekli gözden geçirilmesi konularÇnda yönetime
raporlarÇ aracÇlÇºÇ ile önerilerde bulunacaklardÇr. Bu raporlar
çerçevesinde Belediye birimlerince kontrol, yönetim ve risk yönetim
süreçleri deºerlendirilerek gerekli iyileçtirmeler oluçturulacak
planlar ile uygulamaya konulacaktÇr.

5 Ocak 2010

5 Ocak 2011

5 Ocak 2011
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37

18.2.3. Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda Üst Yönetimce
alÇnmasÇ gereken önlemleri içerir kapsamlÇ bir eylem planÇ
Gç Denetim Birimi
denetlenen birim tarafÇndan hazÇrlanacak, uygulanacak ve
sonuçlarÇ Gç Denetim Birimi tarafÇndan takip edilecektir.

38

Gç Denetim Birimi

39

Gmar ve fehircilik 8.1.2. Faaliyetler bazÇnda Süreç Kontrol Modelleri kurulacak ve tüm
Müdürlüºü
faaliyetlerde süreçler net olarak belirlenecektir.

1 Nisan 2011

40

Gnsan KaynaklarÇ
1.3.2. Üç kiçilk Etik Komisyonu kurulduºu ve çalÇçmalarÇnda dikkate
ve Eºitim
alacaºÇ hususlar tüm çalÇçanlar duyurulacaktÇr.
Müdürlüºü

1 Aºustos 2009

41

Gnsan KaynaklarÇ
5.1.2. Stratejik plan hazÇrlama ekibine eºitim alÇnacaktÇr.
ve Eºitim
Müdürlüºü

20 Aºustos 2009

42

Gnsan KaynaklarÇ
15.3.2. Arçivlerde yeterli sayÇda personel görevlendirilecektir.
ve Eºitim
Müdürlüºü

1 Ekim 2009

43

13.2.7. Mevzuat deºiçiklikleri konusunda personel anlÇk uyarÇlacak,
Gnsan KaynaklarÇ
haftalÇk toplantÇlar düzenlenecek ve üç ayda bir mevzuatla ilgili
ve Eºitim
dÇçarÇdan uzmanlar belediyeye davet edilerek 2 gün eºitim alÇnmasÇ
Müdürlüºü
saºlanacaktÇr.

5 Ekim 2009

44

Gnsan KaynaklarÇ
2.1.2. Belediyemizin misyon ve vizyonunun personel tarafÇndan
ve Eºitim
benimsenmesi için hizmet içi eºitim düzenlenecektir.
Müdürlüºü

1 AralÇk 2009

45

Gnsan KaynaklarÇ 3.1.1. Harcama birimleri her yÇl Gnsan KaynaklarÇ ve Eºitim
ve Eºitim
Müdürlüºü ile koordineli olarak personel ihtiyacÇnÇ veya fazlasÇnÇ
Müdürlüºü
tespit edecektir.

1 AralÇk 2009

46

Gnsan KaynaklarÇ
19.1.2. ÇalÇçanlarÇn ortak vizyona kavuçmasÇ için hizmet içi
ve Eºitim
seminerler yapÇlacaktÇr.
Müdürlüºü

5 Ocak 2010

47

3.8.1. Personel GstihdamÇ - Yer Deºiçtirme Usulü - Üst Görevlere
Gnsan KaynaklarÇ
Atanma Usulü - Performans Deºerlendirmesi - Gzin Kullanma
ve Eºitim
EsaslarÇ - Yetki Devri EsaslarÇ ile ilgili hususlar yazÇlÇ olarak
Müdürlüºü
belirlenecektir.

1 Mart 2010

48

Gnsan KaynaklarÇ
4.1.1. Gmza ve onay mercileri “Gmza Yetkileri Yönergesi” ile tüm
ve Eºitim
birimler itibariyle belirlenecek ve personele duyurulacaktÇr.
Müdürlüºü

1 Mart 2010

49

Gnsan KaynaklarÇ
1.3.1. Glgili mevzuat ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde “Etik
ve Eºitim
Kurallar” belirlenecektir.
Müdürlüºü

1 MayÇs 2010

17.1.6. Gç kontrol sisteminin içleyiçi 6 aylÇk periyotlarla
deºerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulacaktÇr

5 Ocak 2011

YÇlda iki kez
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50

3.8.2. Gnsan kaynaklarÇ yönetimine iliçkin, yazÇlÇ hale getirilen
Gnsan KaynaklarÇ düzenlemeler hakkÇnda (personel istihdamÇ, yer deºiçtirme, üst
ve Eºitim
görevlere atanma, eºitim, performans deºerlendirmesi, özlük
Müdürlüºü
haklarÇ gibi) önemli hususlar personele iletiçim araçlarÇyla
duyurulacaktÇr.

51

Gnsan KaynaklarÇ 2.6.1. Birim yöneticileri hassas görevleri belirleyip listelerini
ve Eºitim
çÇkaracaktÇr. Bu görevlerin yürütülmesine iliçkin prosedürler
Müdürlüºü
belirlenip personele duyurulacaktÇr.

52

Gnsan KaynaklarÇ 11.1.4. Belediyenin, bilgilendirme ve eºitim faaliyetlerinin etkin
ve Eºitim
yapÇlabilmesi için insan kayankalarÇ ve eºitim müdürlüºünün
Müdürlüºü
altÇnda eºitim birimi servis çeklinde yeniden yapÇlandÇrÇlacaktÇr.

53

Gnsan KaynaklarÇ
15.3.3. Personel dosyalarÇ arçivlerde muhafaza edilecektir.
ve Eºitim
Müdürlüºü

1 Aºustos 2010

54

Gnsan KaynaklarÇ
1.5.4. Bir özdeºerlendirme yapÇlabilmesi için personelin görüç ve
ve Eºitim
önerilerini almayÇ amaçlayan bir anket uygulamasÇ yapÇlacaktÇr.
Müdürlüºü

8 Aºustos 2010

55

Gnsan KaynaklarÇ
3.1.2. Personelin ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli
ve Eºitim
daºÇlÇmÇ saºlanacaktÇr
Müdürlüºü

10 Eylül 2010

56

Gnsan KaynaklarÇ
2.2.1. Tüm birimlere ve alt birimlere ait iç analizleri yapÇlacak ve
ve Eºitim
bunlar yazÇlÇ hale getirilerek ilgili personele tebliº edilecektir.
Müdürlüºü

1 KasÇm 2010

57

Gnsan KaynaklarÇ
2.2.2. Birimlerin görev yetki ve sorumluluklarÇna iliçkin yönergeler
ve Eºitim
çÇkarÇlacaktÇr.
Müdürlüºü

1 KasÇm 2010

58

Gnsan KaynaklarÇ 2.2.3. Belediyemizde, görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan
ve Eºitim
teçkilat yapÇsÇ yeniden ele alÇnarak güncel ve etkin hale
Müdürlüºü
getirilecektir.

1 KasÇm 2010

59

Gnsan KaynaklarÇ 2.3.1. Tüm Belediye personelinin görevleri yazÇlÇ olarak Gç/Görev
ve Eºitim
tanÇmÇ formuna göre yapÇlacak ve personele duyurulmasÇ
Müdürlüºü
saºlanacaktÇr.

1 KasÇm 2010

60

Gnsan KaynaklarÇ
2.3.2. Birim bazÇnda personel yetki ve sorumluluklarÇnÇ içeren görev
ve Eºitim
daºÇlÇm çizelgesi hazÇrlanacaktÇr.
Müdürlüºü

1 fubat 2011

61

Gnsan KaynaklarÇ
3.4.2. Görevde Yükselme SÇnavlarÇnÇn HazÇrlÇk süreçleri yürütülecek
ve Eºitim
ve hazÇrlÇk kurslarÇ düzenlenecektir.
Müdürlüºü

10 Nisan 2011

62

Gnsan KaynaklarÇ
8.1.3. Süreç kontrol modeli elektronik veri tabanÇna içlenecek ve bu
ve Eºitim
veri tabanÇ üzerinden tüm faaliyetler sürdürülecektir.
Müdürlüºü

30 Haziran 2011

1 MayÇs 2010

1 Haziran 2010

30 Temmuz 2010
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63

Gnsan KaynaklarÇ
3.5.1. Birimlerin eºitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazÇnda
ve Eºitim
yapÇlarak bir önceki yÇl içinde belirlenecektir.
Müdürlüºü

Her YÇl AralÇk AyÇnda

64

Gnsan KaynaklarÇ 3.2.2.Tüm birimler, her yÇl personelin kiçisel geliçimine yönelik ve
ve Eºitim
birim çalÇçmalarÇ için ihtiyaç duyduklarÇ eºitim konularÇnÇ tespit
Müdürlüºü
edip bildireceklerdir.

Her yÇl KasÇm AyÇnda

65

Gnsan KaynaklarÇ
3.5.2. Tüm birimlerin görüçü alÇnmak sureti ile ayrÇntÇlÇ eºitim
ve Eºitim
programÇ hazÇrlanacaktÇr
Müdürlüºü

Her YÇl Ocak AyÇnda

66

Gnsan KaynaklarÇ 3.5.4. Mevzuattan kaynaklanan deºiçikliklerin ve genel anlamda
ve Eºitim
tüm konularÇn konuçulup tartÇçÇlmasÇ amacÇyla her yÇl
Müdürlüºü
koordinasyon toplantÇsÇ yapÇlacaktÇr.

Her YÇl Ocak AyÇnda

67

3.5.3. Eºitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazÇnda alÇnmasÇ
Gnsan KaynaklarÇ
gereken eºitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve personele
ve Eºitim
tebliº edilerek bir yÇl içinde bu eºitimlerin alÇnmasÇnÇ saºlayacak
Müdürlüºü
bir sistem oluçturulacaktÇr.

Her YÇl fubat AyÇnda

68

Gnsan KaynaklarÇ 1.3.4. Hizmet içi eºitim programlarÇna “kurum etik kurallarÇ” ve”
ve Eºitim
5176 sayÇlÇ Kamu Görevlileri Etik Kurulu KurulmasÇ HakkÇnda
Müdürlüºü
Kanunun ve buna baºlÇ mevzuat” dahil edilecektir.

Sürekli

69

11.1.1. Birimlerce, personel yetersizliºinden kaynaklanan
Gnsan KaynaklarÇ
durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için
ve Eºitim
mevcut personelin tüm faaliyetleri öºrenmesini saºlayacak
Müdürlüºü
tedbirleri alÇnacaktÇr.

Sürekli

70

Gnsan KaynaklarÇ 11.1.3. Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiç, yöntem
ve Eºitim
deºiçikliklerinin varlÇºÇ, mevzuat deºiçiklikleri gibi durumlarda
Müdürlüºü
bilgilendirme ve eºitim faaliyeti yapÇlacaktÇr.

Sürekli

71

72

11.2.1. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezasÇ uygulamasÇ veya
Gnsan KaynaklarÇ
görevden uzaklaçtÇrma nedeniyle görevlerinden ayrÇlanlarÇn yerine
ve Eºitim
usulüne uygun olarak asgari asil personeldeki çartlarÇ haiz vekil
Müdürlüºü
personel görevlendirilecektir.
11.3.1. Birimlerce, görevinden ayrÇlan personelin yürüttüºü görevin
Gnsan KaynaklarÇ
önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek çekilde
ve Eºitim
göreviyle ilgili raporlar hazÇrlatÇlÇp yerine görevlendirilen
Müdürlüºü
personele teslim edilmesi yöneticiler tarafÇndan saºlanacaktÇr

Sürekli

Sürekli

73

Gnsan KaynaklarÇ 3.2.1. Belediyenin yönetici ve personeli görevlerini etkin bir çekilde
ve Eºitim
yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneºe sahip olmalarÇ için her
Müdürlüºü
türlü tedbir alÇnacaktÇr.

Sürekli

74

3.2.3. Belediyenin yönetici kadrosu ve personeli, görevlerini etkin ve
Gnsan KaynaklarÇ
etkili bir çekilde yürütülebilmesi için yapÇlacak yÇllÇk eºitim
ve Eºitim
programÇna uygun olarak birim bazÇnda yÇllÇk en az 60 saat hizmet
Müdürlüºü
içi ve destekleyici eºitime tabi tutulacaktÇr.

Sürekli

75

Gnsan KaynaklarÇ
3.7.1. PerformansÇ yetersiz bulunan personelin performansÇnÇn
ve Eºitim
arttÇrÇlmasÇ için çözümler üretilecektir.
Müdürlüºü

Sürekli
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Gnsan KaynaklarÇ 4.2.1. Yetki devirleri, üst yöneticinin de görüçleri alÇnmak suretiyle
ve Eºitim
devredilen yetkinin sÇnÇrlarÇnÇ gösterecek çekilde yazÇlÇ olarak
Müdürlüºü
belirlenecek ve ilgililere yazÇlÇ olarak bildirilecektir.

Sürekli

77

4.2.2. Yetki devri; yetki devrinin sÇnÇrlarÇna, devredilen yetkinin
Gnsan KaynaklarÇ önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde
ve Eºitim
sorumluluklarÇn yetki ile orantÇlÇ olmasÇna ve yetki devrinde yetki
Müdürlüºü
devredilecek kiçide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler
gibi hususlara dikkat edilerek yapÇlacaktÇr

Sürekli

78

Gnsan KaynaklarÇ 4.4.1. Yetki, yetki kademe ve zinciri içinde kademeli olarak
ve Eºitim
devredilecek, eçitlerin içinden risk faktörü ve liyakat ilkesi de
Müdürlüºü
gözetilerek yetki devrinin uygun kiçiye yapÇlmasÇ saºlanacaktÇr.

Sürekli

79

4.5.1. Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasÇnda bilgi akÇçÇ
Gnsan KaynaklarÇ
saºlanacak, yetki devri onayÇnda yetki devrinin süresine, sÇnÇrlarÇna
ve Eºitim
ve hangi periyotlarla yetki devralanÇn geri dönüç saºlayacaºÇ
Müdürlüºü
hususlarÇna yer verilecektir.

Sürekli

80

Gnsan KaynaklarÇ
3.4.1. Görevde yükselmelerde göreve iliçkin mesleki kriterler, liyakat
ve Eºitim
ve bireysel performans göz önünde bulundurulacaktÇr.
Müdürlüºü

Sürekli

81

Gnsan KaynaklarÇ
3.4.3. Bireysel performansÇ artÇrmaya yönelik hizmet içi eºitimler
ve Eºitim
düzenlenecektir
Müdürlüºü

Sürekli

131

82

Kalite Birimi

19.1.1. Kurumsal kalite sistemi eylem planÇ hazÇrlanarak tüm
belediyelere örnek teçkil edecek kurumsal kalite standartlarÇ
geliçtirilecektir.

83

Kalite Birimi

1.6.4. Kalite Sistemi hayata geçirilecektir.

84

Kurumsal Kimlik
Geliçtirme Ekibi

19.1.4. Kimlik geliçtirme ekibi, kurumsal kimlik geliçtirme eylem
planÇ hazÇrlayacaktÇr.

85

Kurumsal Kimlik
Geliçtirme Ekibi

13.2.1. Belediyede mali saydamlÇk uygulamalarÇ isimli bir rapor
hazÇrlanacaktÇr.

15 MayÇs 2011

86

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.1.1. “Gç Kontrol StandartlarÇ Eylem PlanÇ” hakkÇnda üst
yöneticilere bilgi verilmesi saºlanacaktÇr.

1 Haziran 2009

87

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

9.1.3. AynÇ ödeme emriyle ilgili harcama yetkililiºi görevi ile
gerçekleçtirme görevinin aynÇ kiçide birleçmesini engelleyen
önlemler alÇnacaktÇr.

1 Temmuz 2009

88

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.1.3. “Gç Kontrol Sistemi”nin önemi ve içleyiçinin çalÇçanlar
tarafÇndan sahiplenilmesi ve desteklenmesi seminerler ve yayÇnlar
yoluyla saºlanacaktÇr.

10 Temmuz 2009

5 fubat 2011

1 Haziran 2011

5 Ocak 2010
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89

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.1.2.“Gç Kontrol StandartlarÇ Eylem PlanÇ ve Uygulama Rehberi”
bastÇrÇlacak ve tüm personele daºÇtÇlacaktÇr.

30 Temmuz 2009

90

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.1.4.Konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri (eºitim, seminer, el
kitabÇ, kurumun web sayfasÇna bilgi konulmasÇ, panel, broçür gibi
çalÇçmalar) yapÇlacaktÇr.

1 Aºustos 2009

91

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

9.1.2. Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol faaliyetini
yürütenlerin harcama sürecinin hiçbir yerinde görev almamasÇ
saºlanacaktÇr.

1 Aºustos 2009

92

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.1.3. Glçede sivil toplum kuruluçlarÇ bu gündemle toplantÇya
çaºÇrÇlacakÇr.

10 Aºustos 2009

93

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.1.5. Oluçturulacak uzman bir ekip tarafÇndan belediyemizin her
harcama birimi için bilgilendirme toplantÇlarÇ yapÇlacaktÇr.
6.1.1. Tüm birimlerde Belediyemizin amaç ve hedeflerine yönelik
risklerin belirlenmesi için yetkili ve yetkin Bir Belediye Baçkan
YardÇmcÇsÇnÇn BaçkanlÇºÇnda sekiz kiçiden oluçacak risk belirleme
ekibi oluçturulacaktÇr. 8 Kiçilik Bu ekip Belediyenin risklerini ortaya
koyacaktÇr
6.1.2. Her harcama birimi iç süreçlerine iliçkin karçÇlaçÇlmasÇ
muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde
denetçilerin ve yapÇlan diºer deºerlendirmelerin bulgularÇndan da
yararlanÇlacaktÇr.

1 Eylül 2009

94

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

95

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

96

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

97

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

98

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

99

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

13.4.5. MayÇs ayÇ sonunda üst yönetim ve harcama yetkilileri ertesi
yÇl önceliklerini belirleyerek bunu tüm personele duyuracaklardÇr.

1 MayÇs 2010

100

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.6.1. Faaliyetlere iliçkin bilgi ve belgeler zamanÇnda düzenlenecek
ve istenilen her an ilgililere verilebilir halde tutulacaktÇr.

1 Aºustos 2010

101

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

13.2.4. Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir
çekilde çÇkarÇlacaktÇr.

13.2.5. Yönetim Muhasebesi Teknikleri uygulanmaya baçlanÇlacak
ve geliçtirilecektir.
16.1.2. Hata ve usulsüzlükler ile yolsuzluklarla ilgili yazÇlan rapor
ve yazÇlarÇ konsolide edecek ve bu konuda üst yönetimi
bilgilendirecek çeflik düzeyinde Raporlama alt birimi
oluçturulacaktÇr.
9.1.1. Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet
veya mali karar ve içlemin onaylanmasÇ, uygulanmasÇ, kaydedilmesi
ve kontrol edilmesi görevleri için iç akÇç çemalarÇ doºrultusunda
otokontrolü saºlayacak çekilde mevzuat doºrultusunda içlerin
farklÇ kiçiler tarafÇndan yapÇlmasÇ saºlanacaktÇr.

20 AralÇk 2009

20 AralÇk 2009

1 Ocak 2010

1 Mart 2010

1 Mart 2010

1 Eylül 2010
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102

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.1.3. Gç Kontrol Biriminin rol ve fonksiyonlardan bir taneside
Gzleme ve Deºerlendirme çeklinde belirlenecektir.

1 Eylül 2010

103

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

13.5.3. Her ayÇn beçinde önceki aya iliçkin bir istatistik bülteni
hazÇrlanarak üst yönetim ve harcama yetkililerine sunulacaktÇr.

15 Eylül 2010

104

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.1.4. Belediye izleme ve deºerlendirme el kitabÇ hazÇrlanacaktÇr
ve ilgili personele anlatÇlacaktÇr.

1 AralÇk 2010

105

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

8.1.1. Tüm faaliyetler ile mali karar ve içlemlere iliçkin yazÇlÇ
prosedürler belirlenecektir. (Bu prosedürler baçlama, uygulama ve
sonuçlandÇrma açamalarÇnÇ kapsayacak çekilde, prosedürler ve
ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlÇ, mevzuata uygun ve ilgili
personel tarafÇndan anlaçÇlabilir ve ulaçÇlabilir olacaktÇr)

1 fubat 2011

106

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.2.4. Gdare performans programÇ, bütçeleme sürecinin ana
omurgasÇnÇ oluçturacaktÇr.

Her yÇl

107

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

13.4.2. Üst Yönetici Bütçe çaºrÇsÇnda tüm bütçe kÇsÇtlarÇnÇ ve
imkanlarÇnÇ belirtecektir.

Her YÇl Haziran AyÇ
Sonuna Kadar

108

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.5.1. Tüm birim yöneticileri görev alanlarÇyla ilgili kÇsa ve orta
vadeli kurum hedeflerine uygun çekilde hedefler belirleyecek, bu
hedefleri personelle paylaçacaklardÇr.

109

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

4.4.2. Yetki devri yapÇlacak olasÇ personel yÇlÇn baçÇnda belirlenerek,
görevlerin gerektirdiºi konularda ve 5018 sayÇlÇ Kanun ile ilgili 3
günlük hizmetiçi eºitime tabi tutulacaktÇr.

110

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.6.2. Her yÇl düzenlenen Faaliyet Raporu ekinde bulunan “Gç
Kontrol Güvence BeyanÇ” üst yönetici ve harcama yetkilileri
tarafÇndan imzalanacaktÇr.

111

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.2.1. Her birim kendi bünyesinde yeterli sayÇda personelin
katÇlÇmÇyla çalÇçma ekipleri oluçturarak performans programÇ
hazÇrlanmasÇna katkÇ saºlayacaktÇr.

Her YÇl Temmuz
AyÇnda

112

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.6.5. Birim yöneticileri faaliyetlerine iliçkin bilgi ve belgelerin
doºru, tam ve güvenilir olmasÇ için gerekli önlemleri alacak ve
yazÇlÇ hale getireceklerdir.

Sürekli

113

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

10.1.2. Riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya görevlendirdiºi
kiçiler tarafÇndan uygun yöntemlerle inceleme yapÇlacaktÇr.

Sürekli

114

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

13.2.6. Personele, amaç ve hedefler, yÇlÇ program öncelikleri, yÇllÇk
hedefler, bütçe yapma kurallarÇ ve kÇsÇtlarÇ, ödenek imkanlarÇ
zamanÇnda ve düzenli bir çekilde bildirilecektir.

Sürekli

Her YÇl MayÇs AyÇnda

Her YÇl Ocak AyÇ
Gçinde

Her YÇl fubat AyÇnda
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115

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

14.1.1. Tüm birimlerle içbirliºi yapmak suretiyle hazÇrlanan,
faaliyet raporu ve performans programÇ diºer rapor ve planlar
internet ortamÇnda kamuoyunun bilgisine sunulacaktÇr

Sürekli

116

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

16.1.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarÇn bildirim içlemleri,
mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapÇlacaktÇr.

Sürekli

117

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

16.1.4. YÇllÇk faaliyet raporlarÇ ve dÇç denetim raporlarÇnÇn
izlenmesi ve deºerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik,
hata ve usulsüzlüºe iliçkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin
alÇnmasÇ saºlanacaktÇr.

Sürekli

118

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.1.1. Belediyemizde iç kontrol sistemi sürekli bir çekilde
deºerlendirilecektir.

Sürekli

119

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.1.5. Gç Kontrol sisteminin içleyiçine iliçkin periyodik aralÇklarla
anket çalÇçmasÇ yapÇlacaktÇr. Kurum içi ve kurum dÇçÇ faaliyetlere
iliçkin çikâyetler deºerlendirilecektir.

Sürekli

120

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

121

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

122

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

123

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

124

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

125

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

126

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

127

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.1.7. YÇllÇk faaliyet raporlarÇ deºerlendirilerek belirlenen amaç ve
hedeflere uygunluºu izlenecektir. Denetim raporlarÇ incelenecektir.
Bu doºrultuda bütün veriler dikkate alÇnarak genel bir
deºerlendirme yapÇlacaktÇr.
17.5.1. Gç kontrolle ilgili olarak yapÇlan deºerlendirmeler
sonucunda alÇnmasÇ gereken önlemler belirlenecektir. Söz konusu
önlemler için eylem planÇ oluçturulacak ve uygulanmasÇ
saºlanacaktÇr
3.7.2. YapÇlan performans deºerlendirmelerinde yüksek performans
gösteren personel mevzuat çerçevesinde ödüllendirilecektir.
6.1.3. Belediyelerle ilgili, dÇç denetim birimlerinin yaptÇºÇ
incelemeler sonucu ortaya konulan konsolide raporlar düzenli bir
çekilde incelenerek, bulunan hatalar açÇsÇndan belediye içi bir
kontrol faaliyeti yürütülecektir.
7.1.1. Her harcama birimi tarafÇndan iç süreçleri çÇkarÇlacak,
çÇkarÇlan süreçlere iliçkin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan
kaldÇrÇlmasÇna yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmalarÇ
geliçtirilecektir.
7.1.2. Süreç ve risklerin izlenmesi, karçÇlaçtÇrÇlmasÇ, analizi ve
raporlanmasÇ için her birimde çalÇçma ekibi oluçturulacaktÇr.
7.2.1. Kontrol sistem ve süreçleri içlem öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve içlem sonrasÇ kontrolleri kapsayacak çekilde
yapÇlandÇrÇlacak, finansal kaynaklarÇn yönetimine temel teçkil
edecek bütçenin hazÇrlanmasÇ, uygulanmasÇ, yatÇrÇm programÇnÇn
oluçturulmasÇ, harcamalarÇn usulüne uygun olarak yapÇlmasÇ ve
takip edilebilmesi için gereken hususlar planlanacaktÇr.
7.3.1. Belirlenen periyotlar içerisinde kayÇt ve belgeler dikkate
alÇnmak suretiyle (muhasebe kayÇtlarÇ, taçÇnÇr, taçÇnmaz kayÇtlarÇ
gibi) varlÇklarÇn güvenliºini de kapsayacak çekilde tüm varlÇklarÇn
tespit ve sayÇmlarÇ yapÇlacaktÇr.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli
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128

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

7.3.2. Belediyemiz muhasebe kayÇtlarÇ 6’çar aylÇk dönemler
itibariyle için uzmanÇ baºÇmsÇz kiçi veya kuruluçlara kontrol
ettirilecektir.

Sürekli

129

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

7.3.3. TaçÇnÇr Mal Yönetmeliºi kapsamÇnda varlÇklarÇn korunup
gerekli kayÇt ve içlemlerin yapÇlÇp yapÇlmadÇºÇ kontrol edilecektir.

Sürekli

130

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

7.4.1. Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri
yapÇlarak etkin, verimli ve ekonomik olacak çekilde uygulanmasÇ
saºlanacaktÇr.

Sürekli

131

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

7.4.2. Kontrollerde riskli alanlar seçilecek, her bir süreç için kontrol
yapÇlmayacaktÇr.

Sürekli

132

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

8.3.1. Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlarÇn
güncelliºini, mevzuata uygunluºunu, anlaçÇlabilirliºini ve
ulaçÇlabilirliºini saºlamak üzere, günceli ve ihtiyacÇ saºlamak için
altyapÇyÇ oluçturacak belirlenen prosedürleri gözden geçirecek,
ilgili dokümanlarÇ güncelleyecektir.

Sürekli

133

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.6.1. Performans programÇnda ölçülebilir, spesifik, ulaçÇlabilir,
ilgili ve sürekli hedefler belirlenecektir.

1 Aºustos 2009

134

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

2.1.1. Belediyemizin misyonu ve vizyonu belirnmesine iliçkin bir
çalÇçma yapÇlacaktÇr.

1 Ekim 2009

135

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

1.4.1. Birimlerin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelere kolaylÇkla
ulaçÇlabilmesi saºlanacaktÇr.

15 Ocak 2010

136

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.6.2. Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaçÇlabilir, ilgili ve
süreli olmasÇnÇ saºlayacak çekilde sistem ve süreçler belirleyecektir.

1 fubat 2010

137

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.4.2. Belediyede Faaliyet Raporu Konulu bir hizmetiçi eºitim
çalÇçmasÇ yapÇlaaktÇr.

15 fubat 2010

138

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.4.1. Yöneticiler, faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve performans
programÇyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluºunu izleme ve
deºerlendirme birimleri aracÇlÇºÇyla kontrol edecektir.

1 MayÇs 2011

139

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.3.1. Bütçe çaºrÇlarÇnda ulusal dokümanlarÇn yanÇ sÇra performans
programÇna uygun bir bütçe hazÇrlanacaºÇ vurgulanacaktÇr.

Her YÇl Haziran
AyÇnda

140

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.3.2. Birimlere yönelik bütçe hazÇrlama rehberleri yayÇnlanacaktÇr.

Her YÇl Haziran
AyÇnda

136
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1.4.2. Belediyenin amaç ve hedefleriyle ilgili periyodik olarak
raporlama yapÇlacak ve deºerlendirmeye tabi tutulacaktÇr.
HazÇrlanan raporlarÇn düzenli olarak çeçitli iletiçim araçlarÇyla
kamuoyuna açÇklanmasÇ saºlanacaktÇr.
14.2.1. Belediyemiz bütçesinin ilk altÇ aylÇk uygulama sonuçlarÇ ve
ikinci altÇ aya iliçkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere iliçkin
kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazÇrlanacak ve
Kurumumuz web sitesinde yayÇmlanarak kamuoyuna
açÇklanacaktÇr.

141

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

142

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

143

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

14.3.1. Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu hazÇrlanmaya
devam edilecektir.

Sürekli

144

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

14.3.2. Birimlerin faaliyet sonuçlarÇ ve deºerlendirmeleri Kurum
idari faaliyet raporunda gösterilecek ve Kurumumuz web sitesinde
yayÇmlanarak kamuoyuna duyurulacaktÇr.

Sürekli

145

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

14.4.1. Görev ve faaliyetlere iliçkin hazÇrlanmasÇ gereken raporlar
hakkÇnda yazÇlÇ ve bilgilendirme toplantÇlarÇyla tüm birim
personelinin bilgilendirilmesi saºlanacaktÇr.

Sürekli

146

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.2.1. Gç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin
alÇnmasÇ konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi saºlanacaktÇr.

Sürekli

17.2.2. Anket, çikayet, yÇllÇk faaliyet raporlarÇ, planlar, denetim
raporlarÇnÇn izlenmesi ve deºerlendirilmesi sonucunda tespit edilen
eksiklik, hata, usulsüzlük ve yolsuzluºa iliçkin düzenleyici ve
düzeltici önlemlerin alÇnmasÇ saºlanacak olup bu konuya iliçkin
rapor düzenlenecektir
17.3.1. Her bir harcama birimi kendi bünyesinde sisteme iliçkin
eksiklikleri tespit edecek ve gerekli önlemleri alacaktÇr. Gerekirse
eksik ve yetersiz alanlara yönelik kontrol mekanizmalarÇ
geliçtirilecektir.

Sürekli

Sürekli

147

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

148

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

149

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.3.2. Gç kontrolün deºerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve
yönetici konumunda olan personelinin katÇlÇmÇ saºlanacaktÇr.

Sürekli

150

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.4.1. YapÇlacak toplantÇlarla yöneticilerin görüçlerinin alÇnmasÇ
saºlanacaktÇr.

Sürekli

151

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.4.2. Web sayfasÇnda oluçturulan öneri ve çikayet kutusuna
iletilen talep ve çikayetlerin deºerlendirilmesi saºlanacaktÇr.

Sürekli

152

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

17.4.3. Denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim
yöneticisiyle birlikte deºerlendirilmesi saºlanacaktÇr. Bu
deºerlendirme sonucu rapor düzenlenecek ve üst yöneticiye
gönderilecektir.

Sürekli

153

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.3.3. Belediye bütçesi performans programÇna uygun olarak
hazÇrlanacaktÇr.

Sürekli

Sürekli

Sürekli
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154

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.4.3. Faaliyetlerin, performans programÇna uygun gerçekleçtirilip
gerçekleçtirilmediºinin izlenmesi amacÇyla Faaliyet Raporu
hazÇrlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktÇr

Sürekli

155

Mali Hizmetler
Müdürlüºü

5.4.4. Faaliyet RaporlarÇ, faaliyetlerin performans programÇ ve
bütçeye uygunluºunu gösterir çekilde düzenlenecektir.

Sürekli

156

Mali Hizmetler
Müdürlüºü ve Gç
Denetim Birimi

6.3.1. Tespit edilen risklerin niteliklerine göre riskin nasÇl
giderileceºi hususu analiz edilerek uygun tedbirleri içeren eylem
planlarÇ, iç denetim biriminin de görüçü alÇnarak hazÇrlanacaktÇr.

157

Mali Hizmetler
Müdürlüºü ve Gç
Denetim Birimi

6.2.1.Oluçturulan risk belirleme ekipleri tarafÇndan hazÇrlanan risk
deºerlendirme raporlarÇ çerçevesinde birimlerin risk belirleme ekip
üyelerinden birer kiçinin katÇlÇmÇyla, Üst Yöneticiden alÇnan Olur
doºrultusunda oluçan risk deºerlendirme komisyonunca yÇlda en az
1 kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalÇçmasÇ
yürütülecektir.

158

Özel Kalem
Müdürlüºü

1.6.3. Kalite Birimi kurulacaktÇr.

30 Ekim 2009

159

Özel Kalem
Müdürlüºü

19.1.3. Kurumsal Kimlik Geliçtirme ekibi oluçturulacaktÇr.

30 Ekim 2009

160

Özel Kalem
Müdürlüºü

16.1.3. Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik bir eylem planÇ
geliçtirilecektir.

15 KasÇm 2009

161

Özel Kalem
Müdürlüºü

162

Özel Kalem
Müdürlüºü

163

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

5.1.4. Kent Konseyi bu gündemle toplantÇya çaºÇrÇlacaktÇr.

164

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.1.1. Belediyemiz ilgili mevzuatÇ dikkate alarak Arçiv Yönergesi
düzenleyecektir.

1 KasÇm 2009

165

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.2.2. BaçbakanlÇk tarafÇndan 24.03.2005. tarihinde yayÇmlanan
2005/7 nolu genelge ile kayÇt ve dosyalama sistemine geçilecektir.
Belgelere yönetici ve yetkili personel tarafÇndan ulaçÇlabilirliºi
saºlanacaktÇr.

1 KasÇm 2009

166

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.4.1. KayÇt ve dosyalama, BaçbakanlÇkça belirlenen standart
dosya planÇna ve ilgili diºer mevzuat hükümlerine uyumlu olarak
yapÇlacaktÇr.

1 KasÇm 2009

1.2.1.Yöneticiler sözlü ve yazÇlÇ uygulamalarÇnda iç kontrol
sistemine uygun tutum ve davranÇçlar sergileyecek, örnek
uygulamalarla iç kontrol siteminin uygulanmasÇnda tüm personele
örnek olacaklardÇr.
13.6.1. Yöneticiler, BaçkanlÇºÇmÇzÇn misyon, vizyon ve amaçlarÇ
çerçevesinde belli periyotlar halinde toplantÇlar düzenleyerek her
bir personel için somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarÇnÇ
personele duyuracaktÇr

15 Aºustos 2010

Her YÇl Mart AyÇnda

Sürekli

Sürekli

10 Aºustos 2009
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167

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.5.1. Evrak biriminde çalÇçan personele, evrakÇn kaydedilmesi,
standartlara uygun bir çekilde sÇnÇflandÇrÇlmasÇ, arçiv sistemine
uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve
eºitimin verilmesi saºlanacaktÇr.

1 KasÇm 2009

168

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.5.2. Gelen ve giden tüm evrakÇn kayÇt ve kontrolü yapÇlacaktÇr.

1 KasÇm 2009

169

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

1.3.3. Etik Kurallar yazÇlÇ hale getirilerek personele tebliº edilecek,
etik sözleçmeler hazÇrlanacaktÇr.

1 AralÇk 2009

170

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

1.5.5. Belediyemiz, adil ve eçit davranÇçlarla ilgili olarak yapÇlacak
müracaatlarÇn Etik Kurulda deºerlendirilmesini saºlayacaktÇr.

10 Temmuz 2010

171

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

1.3.5. Her bir harcama birimine özgü etik deºerler ve kurallar
belirlenecek ve yazÇlÇ hale getirilecektir.

1 KasÇm 2010

172

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.1.2. KayÇt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda
yapÇlabilmesi zorunlu hale getirilecektir.

1 KasÇm 2010

173

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

174

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

175

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.1.3. KayÇt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda
yapÇlabilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale
getirilecektir

1 MayÇs 2011

176

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

4.1.2. Gmza Yetkileri Yönergesi her yÇl gözden geçirilerek,
gerektiºinde deºiçtirilecek ve deºiçiklikler ilgililere bildirilecektir

Her YÇl Ocak AyÇnda

177

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

10.1.1. Yöneticiler personelin iç ve içlemlerini periyodik aralÇklarla
kontrol edecek, tespit ettiºi hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için
söz konusu personele talimat verecek ve gerekli tedbirleri alacaktÇr.

Sürekli

178

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

13.3.1. Bilgilerin doºru, güvenilir, tam, kullanÇçlÇ ve anlaçÇlabilir
olmasÇ için birimler faaliyet alanlarÇ ile ilgili bilgileri sürekli olarak
güncelleyecektir.

Sürekli

179

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

13.4.1. Üst Yönetim ve Harcama birimleri, performans programÇ ve
bütçenin uygulanmasÇ ile kaynak kullanÇmÇna iliçkin diºer bilgilere
zamanÇnda eriçebilmelerini saºlayacak çekilde yazÇlÇm programÇ
geliçtirilerek ilgili birimce gerekli yetkilendirmeler yapÇlacaktÇr.

Sürekli

15.2.1. KayÇt ve dosyalama sistemi Standart Dosya PlanÇ'na uygun
olarak yapÇlacaktÇr. Gdarece gerekli görülen tüm belge ve
dokümanlar elektronik ortama aktarÇlacaktÇr. (Elektronik
arçivleme)
8.2.1. Birimler tarafÇndan belirlenen prosedürler ve ilgili
dokümanlar faaliyet veya mali karar ve içlemin baçlangÇcÇndan
sonuçlandÇrÇlmasÇna kadar olan bütün açamalarÇ kapsayacak
çekilde düzenlenecektir.

1 KasÇm 2010

15 fubat 2011
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180

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

13.5.4. Birimler faaliyet alanÇna giren konularda düzenli bilgi akÇçÇ
saºlayacaklardÇr.

Sürekli

181

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

15.3.1. KayÇt ve dosyalama sisteminde, kiçilerin gizlilik içeren bilgi
ve belgelerinin güvenliºini saºlayacak çekilde gerekli önlemleri
alacak mekanizmalar geliçtirilecektir.

Sürekli

182

YazÇ Gçleri
Müdürlüºü

9.2.1. Faaliyet veya mali karar ve içlemin onaylanmasÇ,
uygulanmasÇ, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklÇ
personel belirlenmesinin mümkün olmamasÇ durumunda
karçÇlaçÇlacak risklerin azaltÇlmasÇna yönelik olarak birim amirleri
tarafÇndan gerekli tedbirler alÇnacaktÇr. (örnek: Ghalelerde teknik
eleman bulunamamasÇ halinde diºer bir harcama biriminden temin
edilmesi gibi)

Sürekli

183

YBS EKGBG

13.5.1. Kurumun yönetim bilgi sisteminin oluçturulmasÇ için bir
eylem planÇ hazÇrlanacaktÇr.

1 KasÇm 2010

184

YBS EKGBG

13.5.2. Kurumun yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduºu
gerekli bilgileri ve raporlarÇ üretebilecek ve analiz yapma imkanÇ
sunacak çekilde tasarlanarak uygulanacaktÇr.

2 MayÇs 2011

185

YBS EKGBG

13.2.2. Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacaktÇr.

1 Haziran 2011
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EK-9
ATAbEH7R BELED7YES7 GZFT ANAL7Z7
Güçlü Yönler
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genç ve dinamik nüfus
Yüksek düzeydeki ticaret hacmi
Yeni kurulan belediye
Tek baƔlŦlŦk, güven veren bir yönetim
YetiƔmiƔ eŒitimli personel ve kent
sorunlarŦnŦ iyi analiz eden bir yönetim
Bürokrasinin süratli olarak iƔletilmemesi
Belediye Meclisi ve Belediye
yönetiminin iyi iletiƔimi
Kentsel yenileƔme için gerekli olan bilgi
beceri ve güven ortamŦnŦn saŒlanmŦƔ
olmasŦ ve gecekondu sorununu kazankazan anlayŦƔŦyla çözen bir yönetimin
oluƔu
GeliƔen ve yenilenen bir kent
olduŒundan yatŦrŦmcŦ talebinin var
olmasŦ
PaydaƔlarla kuvvetli iletiƔim
Yönetim tekniklerinin uygulanmasŦ
Araç
gereç,
makine
sayŦlarŦnŦn
artŦrŦlmasŦ ve yenilenmesi
Vizyon sahibi idarecilerin mevcudiyeti
GeliƔmiƔ bir proje üretim yapŦsŦnŦn
mevcudiyeti
Teknolojik imkanlardan faydalanŦlmasŦ.
Halk katŦlŦmŦna önem veren bir
yönetimin olmasŦ
Uygun bir turizm ortamŦ yaratacak
altyapŦ
AB’ye ve diŒer bölgesel pazarlara
yakŦnlŦk
7Ɣ ortamŦnŦn iyileƔtirilmesi için uygun alt
yapŦ
DoŒal kaynaklarŦn ve biyoçeƔitliliŒin
zenginliŒi
Çevre
korumaya
halkŦn
destek
saŒlamasŦ
Genç ve dinamik nüfus
GiriƔimcilik kapasitesi
Sosyal yardŦmlaƔma kültürü
EŒitimin her düzeyinde okullaƔma
oranlarŦnŦn artmasŦ

ZayŦf Yönler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bölgeler arasŦndaki geliƔmiƔlik farklarŦ
Yetersiz altyapŦ
DaŒŦnŦk ve plansŦz yerleƔim
Yerel ve ulusal düzeyde kurumlar
arasŦnda koordinasyonun yetersiz olmasŦ
ve yetki çatŦƔmasŦ
Yüksek iƔsizlik düzeyi
Yetersiz kamu finansman kaynaklarŦ
7zleme,
kontrol
ve
denetim
mekanizmalarŦnŦn yetersizliŒi
Çevre ile ilgili envanter ve veri tabanŦnŦn
yetersizliŒi
Mesleki eŒitimin yetersizliŒi
OkullaƔma oranlarŦnŦn düƔüklüŒü
YaƔam
boyu
öŒrenime
katŦlŦmŦn
düƔüklüŒü
Gelir daŒŦlŦmŦnŦn dengesizliŒi
Bütçeden belediyeye ayrŦlan paylarŦn
hizmetlerin sunulmasŦ için yeterli
olmamasŦ ve azlŦŒŦ
Yeni kanunlarla devredilen yetkilerin
kaynaklarŦnŦn belediyeye verilmemesi
Belediye hizmet binasŦnŦn olmamasŦ
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FŦrsatlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB’ye üyelik süreci
Reform sürecinin baƔlatŦlmŦƔ olmasŦ
Stratejik
planlama
yaklaƔŦmŦnŦn
uygulanmasŦ
YapŦsal reformlar için motivasyon
Artan verimlilik
Avrupa ve Asya arasŦnda havacŦlŦk
merkezi olma potansiyeli
Çevrenin, uygun koƔullu finansman
saŒlayan uluslararasŦ kuruluƔ ve fonlarŦn
büyük ilgi gösterdiŒi bir sektör olmasŦ
Üretim stratejilerinde çevreye duyarlŦ
teknolojilerin kullanŦmŦnŦn artmasŦ
7nsan saŒlŦŒŦnŦ ve ekonomiyi de olumlu
etkileyebilecek daha iyi bir çevre
koruma sisteminin geliƔtirilmesi
AltyapŦ yatŦrŦmlarŦnŦn uygulanmasŦ için
AB mali yardŦmlarŦnŦn artŦrŦlmasŦ
Demografik fŦrsat penceresi
Bilgiye eriƔimin artmasŦ
AB’ye katŦlŦm süreci
Nitelikli iƔgücüne olan talebin artmasŦ

141

Tehditler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artan küresel rekabet
DoŒal afetler
Artan bölgesel ve uluslararasŦ çatŦƔmalar
Ar-Ge fonlarŦnŦn etkili kullanŦlamamasŦ ve
etkinlik, verimlilik ve araƔtŦrma kalitesi
gibi hususlarda muhtemel gerilemeler
ÇarpŦk kentleƔme
HŦzlŦ nüfus artŦƔŦ, göç ve kentleƔmenin
doŒal kaynaklar üzerinde artan baskŦsŦ
Çevresel yatŦrŦmlarŦn yüksek maliyeti
7Ɣgücü göçü
7nsan kaynaklarŦna yapŦlan yatŦrŦm
düzeyinin düƔüklüŒü
TarŦm sektöründeki hŦzlŦ çözülme
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