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Saygıdeğer HemĢerilerim, 

Bugün yalnız ülkemiz değil 

tüm dünya genelinde gerek çevresel 

ve doğal gerekse de kamuya ait 

kaynakların verimli ve etkin 

kullanımına evrensel bir perspektifle 

bakıldığı bir ortamda yaĢıyoruz. 

Yerel yönetimlerde kaynakların halka 

hızlı, isabetli ve verimli bir Ģekilde 

ulaĢtırılmasında kritik bir konumda 

yer alıyorlar. Turhal Belediyesi olarak biz de bu doğrultuda tüm planlamalarımızı, kamu adına 

yönettiğimiz varlıkları yine kamuya hizmet olarak yansıtmak hedefiyle yapıyoruz.  

Ülkemizde kamu kesiminin ihtiyaç ve talepleri dikkate alındığında yerel idarelerin 

faaliyetlerini planlı bir Ģekilde yerine getirmeleri büyük önem taĢıyor. Turhal Belediyesi 

olarak 2019-2024 Stratejik Plan çalıĢmamızı da ilçemizin sahip olduğu kaynakları, halkımızın 

hizmetine taĢımada kapsamlı bir yol haritamız olarak hazırladık. Belediye bütçemizi 

oluĢturma ve bu bütçenin kullanımı sürecinde hedefe yönelik, Ģeffaf, bütçe disiplinine bağlı 

bir ilerleme planı çıkardık.  

Stratejik Plan çalıĢmamızda hassasiyetimizi, kaynakları ilçemizin stratejik 

önceliklerine göre harcama ve bu kaynakların plan süreci boyunca etkin ve amaca yönelik 

olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme konularında yoğunlaĢtırdık. Belediyemizin 

hizmet sunumlarını planlama, yatırım politikalarını belirleme ve alınan kararların 

uygulanıĢında gözetilecek ilkeler ve iĢ akıĢ süreçlerine uyumun yanı sıra bütçesel açıdan 

tutarlılığı da adım adım izleyeceğimiz bu yol haritamız bize kamu yönetiminde etkinlik ve hız 

kazandırırken, ilçemizin ihtiyaçlarını da en isabetli yatırımlarla karĢılama imkânı tanıyacak. 

Kaynakların akılcı yollarla kalıcı çözümler için kullanımının detaylı bir perspektifini ortaya 

koyan Stratejik Plan çalıĢmamız, ilçemizi daha modern bir kentsel kimliğe taĢımada önemli 

bir kılavuz olacaktır.  

Bu vesileyle Turhal’da baĢlattığımız değiĢimi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha 

ifade etmek isterim. Geleceğin daha modern Turhal’ı için planlı ve özverili çalıĢmalarımıza 

süratle devam edeceğiz. 

 

Ġlker BEKLER 

Turhal Belediye BaĢkanı 
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1. TURHAL HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

1.1. Coğrafi Yapı 

Turhal Ġlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 36 derece 06 dakika boylamının 

kesiĢtiği yerdedir. Ġlçenin yüzölçümü 911 km karedir. Ġlçe merkezi 493 rakımdadır. Ġlçenin 

kuzeyinde Amasya Ġli ve Erbaa Ġlçesi, güneyinde Pazar Ġlçesi, batısında Zile Ġlçesi, doğusunda 

Tokat Ġli yer almaktadır. Turhal Ġlçesi bağlı olarak 6 kasaba, 47 köy ile Tokat Ġlinin en büyük 

ilçesidir. 

Ġlçenin köylerinden 27 adedi dağlık ve kırsal, 20 adedi ise ova yerleĢim alanlarındadır. 

Türkiye'nin en büyük ırmaklarından birisi olan YeĢilırmak, Turhal Ģehir merkezinin 

ortasından geçip ikiye bölmektedir. Ġlçede mevcut ormanlık ve fundalık alanların toplamı 

40.386 hektar tarım alanlarının toplamı 35.380 hektar, çayır ve meraların toplamı 8.908 

hektar, tarım dıĢı arazilerin toplamı 6.246 hektardır. Ġlçenin en büyük su kaynağı YeĢilırmak 

olarak görülmektedir. Köse dağından çıka YeĢilırmak 365 km.’ de Almus barajına ulaĢır. 

Baraj çıkıĢından itibaren Tokat ve Kazova'ya girer. Buradan Turhal Ovası'nı geçerek Dazya 

ve Kuruçay derelerini alır. Amasya Ġli'nde Çekerek çayı ile birleĢerek devam eder. 

 

   Turhal Ġlçesi Orta Karadeniz Bölgesi ile Ġç Anadolu Bölgesi arasında geçit 

konumdadır. Bu nedenle nispeten ılıman bir iklimin tesiri altındadır. Ortalama yıllık ısı kıĢın -

3 ve 5 derece, yazın ise 13-35 derece arasında değiĢmektedir. 
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1.2. Tarih 

Turhal'ın günümüze kadar yazılmıĢ bir tarihi bulunmadığı için, hangi tarihte, kimler 

tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan AraĢtırmalarda adı 

KAġEN-KURAġAR-KASĠURA-GAYGURA-TURNALĠT olarak geçmektedir. 

Turhal kalesinde bulunduğu söylenen iki kitabenin Sümer yazısı ile yazılmıĢ olması, 

Turhal'ın tarihçesinin Sümerlilere kadar uzandığını göstermektedir. Sümerlilerin M.Ö 3000'li 

yıllarda yaĢadıkları düĢünülürse Turhal'ın kuruluĢ tarihinin günümüzden yaklaĢık 5000 yıl 

öncesine dayandığı anlaĢılmaktadır. Pers soylularından Ariaretes, Gaziura'yı (Turhal) baĢkent 

yapmıĢtır. 

Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında Turhal Mustafa Kemal PaĢa önderliğinde tüm 

varlığını ortaya koymuĢ, kurtuluĢ savaĢı sırasında yüzlerce Ģehit vermiĢtir. 

  Milli Mücadelenin en önemli adımı olan Samsun'dan Havza ve Amasya'ya oradan da 

Sivas'a geçen Mustafa Kemal PaĢa'nın güzergâhında Turhal vardır. 

Turhal, Osmanlı idari yapısında üç yüz haneli bir bucak merkezi iken 1892 yılında 

Belediye teĢkilatı kurulmuĢ ve 01.09.1944 yılına kadar Tokat'a bağlı bir bucak olarak idari 

yapıda yer almıĢtır. Bu tarihten itibaren ilçeye dönüĢtürülen Turhal 1934 yılında ġeker 

Fabrikasının açılmasıyla ekonomik ve sosyal açıdan hızla geliĢmeye baĢlamıĢtır. 
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2. TURHAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ 

2.1. Onay ve Görevlendirme 
 Belediyemiz Stratejik Planı, 2019-2024 dönemini kapsamakta olup, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda “Belediye BaĢkanı, mahallî idareler genel 

seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına 

uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaĢından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunar.” hükmü bulunmaktadır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine dayanılarak, 12/07/2019 tarihli 

BaĢkanlık Makamı onayı ve genelgesi ile 2019-2024 Stratejik Plan için gerekli çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. 

2.2. Bir BakıĢta Stratejik Plan 

2.2.1. Yasal Mevzuat 

 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 

temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak 

için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıĢtır. 

Kanun’la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluĢturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 

uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik 

plan hazırlama görevi verilmiĢtir.  

5018 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesine göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü 

olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik 

planların kalkınma planı ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların 

belirlenmesine Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı yetkili kılınmıĢtır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu 

Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 

tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır.  

Kamuda stratejik planlamaya iliĢkin elde edilen deneyimler ve kamu idarelerinden 

gelen talepler doğrultusunda Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Bu kapsamda yenilenen Kamu 

Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ek A) 

26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır.  

5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli 

ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’yla büyükĢehir belediyeleri stratejik plan 
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hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’yla 

il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiĢtir.  

Bakanlar Kurulunun 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kamu Ġktisadi 

TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programının Tespiti Hakkında Kararı gereğince 5018 sayılı Kanun’un ekli cetvelinde 

sayılmayan kamu iktisadi teĢebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale 

getirilmiĢtir.  

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun’la tüm 

kamu idarelerinde strateji geliĢtirme birimleri (SGB) oluĢturulmuĢtur. Bu birimler, 

18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji GeliĢtirme 

Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama 

çalıĢmalarının koordinasyonuyla görevlendirilmiĢtir.  

2.2.2. Belediyelerde Stratejik Plan  

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde 

uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak 

istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin 

sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp 

kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun 

geliĢtirilmesine temel teĢkil etmektedir.  

Belediyelerde stratejik planlama;  

 ġehir halkının yaĢam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koĢulların 

anlaĢılması  

 ġehrin gelecekte ulaĢmak istediği konum konusunda ortak bir anlayıĢ ve mümkün 

olduğunca geniĢ bir uzlaĢma sağlanması  

 Bu konuma ulaĢmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir Ģekilde kullanma yollarını 

arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir 

süreçtir.  

Belediyeler Ģehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır:  

1) ġehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaĢım yeĢil alan ve dinlence gibi çeĢitli iĢlevlerin mekân 

üzerindeki dağılımını ve yerleĢtirilmesini sağlayan imar planlaması  
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2) Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım 

önceliklerini belirleyen stratejik planlama.  

 Birbirleriyle hiyerarĢik bir iliĢki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden 

etkilenerek Ģehrin arzu edilen geleceğine ulaĢmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal 

boyutları olan yol haritasını oluĢturur.  

 Belediye stratejik planı yalnızca belediye tüzel kiĢiliği içinde yer alan daire, müdürlük, 

Ģube gibi hizmet veya destek birimlerine yön veren bir belge değildir. Aynı zamanda;  

1) Belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kiĢiliğine haiz su ve kanalizasyon, ulaĢtırma 

ve benzeri hizmetleri yürüten bağlı idareler ve  

2) Belediyelerin doğrudan ya da bağlı idareleri ve ortak oldukları Ģirketlerce sermayesinin 

yüzde 50’sinden fazlasına sahip olunan belediye Ģirketlerine stratejik bir çerçeve sunar.  

 Planın Sahiplenilmesi 

 Planlama Sürecinin Organizasyonu 
 Hazırlık Programı 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ  Planlama sürecinin planlanması  

 

 Kurumsal tarihçe  

 Uygulanmakta olan stratejik planın 
değerlendirilmesi   

 Mevzuat analizi 

 Üst politika belgeleri analizi  

 Faaliyet alanları ile ürün ve 

hizmetlerin belirlenmesi  
 PaydaĢ analizi  

 KuruluĢ içi analiz  

 PESTLE analizi  
 GZFT analizi  

 

DURUM ANALĠZĠ  

 

Neredeyiz?  

 

 

 Misyon  
 Vizyon  

 Temel değerler  

 

GELECEĞE BAKIġ  

 

Nereye ulaĢmak istiyoruz?  

  

 Amaçlar  

 Hedefler  
 Performans göstergeleri  

 

STRATEJĠ GELĠġTĠRME  

 

 

 Performans hedefleri  
 Performans göstergeleri  

 Faaliyetler  

 Projeler  
 Maliyetlendirme  

 Bütçeleme  

 

PERFORMANS PROGRAMI  

 

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?  

 

 

 Stratejik plan izleme toplantısı  

 Stratejik plan değerlendirme toplantısı  
 Faaliyet raporu  

 Ġç denetim  

 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

 

 

 
BaĢarımızı nasıl takip eder ve 

değerlendiririz?  
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3. STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ  

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kiĢiyi bir araya 

getiren, baĢta belediye baĢkanı (BaĢkan) olmak üzere belediye genelinde sahiplenmeyi 

gerektiren zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalıĢmalarının baĢarısı büyük ölçüde 

plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Belediyenin gelecek tasarımı 

olan stratejik planın hazırlık çalıĢmalarında SGB, eĢgüdüm ve uyumu sağlayan sekretarya 

rolünü yerine getirir.  

Stratejik planlama hazırlık çalıĢmaları üç temel aĢamadan oluĢur. Bunlar;  

 Planın sahiplenilmesi  

 Planlama sürecinin organizasyonu  

 Hazırlık programının oluĢturulmasıdır.  

3.1. Planın Sahiplenilmesi  

Stratejik planlamanın baĢarısı ancak belediyenin tüm çalıĢanlarının planı 

sahiplenmesiyle mümkündür. Stratejik planlama belediye içerisinde belirli bir birimin ya da 

kiĢinin sorumluluğu olarak görülmemelidir. Plan hazırlamak ve belediyeyi bu plan 

doğrultusunda yönetmek belediye yönetiminin temel sorumluluğudur. Bu nedenle, BaĢkanın 

desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koĢuludur. BaĢkan, stratejik plan 

yaklaĢımını benimsediğini belediye çalıĢanlarıyla paylaĢmalı ve kurumsal sahiplenmeyi 

sağlamalıdır.  

3.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu  

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaĢımıdır. Belediye içerisinde BaĢkandan 

baĢlayarak her düzeydeki çalıĢanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecine 

katılacak temel aktörler ve üstlenilecek iĢlevler bu aĢamada belirlenir. Stratejik planlama 

sürecine dâhil olması gereken kiĢi, birim ve ekipler aĢağıda yer almaktadır.  

3.2.1 BaĢkan  

Belediye baĢkanı, stratejik planlama çalıĢmalarının baĢladığını Stratejik Plan 

Genelgesiyle duyurur. Genelge; stratejik planın, mahalli idareler genel seçimlerinden sonra 

yenilenmesinde sonuçlarının kesinleĢmesini, stratejik planın yenilenmesi kararı alınması 

halinde ise bu kararı takip eden bir ay içerisinde yayımlanır. Genelgede stratejik planın 

hazırlanması için belediyedeki tüm birimlere;  

 ÇalıĢmaların BaĢkan tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı  

 ÇalıĢmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji GeliĢtirme Kurulu oluĢturulduğu  

 ÇalıĢmaların SGB koordinasyonunda yürütüleceği  
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 Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi ve bu üyelerin 

Rehberde belirtilen nitelikleri haiz olması gerektiği bildirilir.  

BaĢkan, stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde, misyon ve vizyon bildirimlerinin 

oluĢturulması için perspektif verir. Stratejik planlama sürecindeki en üst seviyede karar 

alınması gereken tartıĢmalı hususları karara bağlar.  

BaĢkan, Strateji GeliĢtirme Kuruluna baĢkanlık eder. Ayrıca, stratejik planlama 

ekibinin doğal baĢkanı olup gerek gördüğü durumlarda bu ekibin baĢkanlığını yürütebilir. 

Taslak stratejik plan BaĢkan tarafından Belediye Meclisine sunulur. BaĢkan, stratejik plana 

yönelik altı aylık dönemlerde izleme, yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar.  

3.2.2 Strateji GeliĢtirme Kurulu  

Strateji GeliĢtirme Kurulu, BaĢkanın baĢkanlığında  

 BüyükĢehir belediyelerinde; genel sekreter ve yardımcıları ile BaĢkanın uygun göreceği 

yönetici ve diğer kiĢilerden oluĢur. Katılımcı sayısının karar alma süreçlerinde etkinliği 

sağlayacak düzeyde belirlenmesi tavsiye edilmektedir.  

 BüyükĢehir statüsünde olmayan il ile ilçe belediyelerinde; baĢkan yardımcıları ile 

BaĢkanın uygun göreceği yönetici ve diğer kiĢilerden oluĢur. Katılımcı sayısının karar 

alma süreçlerinde etkinliği sağlayacak düzeyde belirlenmesi tavsiye edilmektedir.  

 Strateji GeliĢtirme Kurulu üyelerinin listesine Stratejik Plan Genelgesinde yer verilir. 

Strateji GeliĢtirme Kurulu stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylar, sürecin 

ana aĢamaları ile çıktılarını kontrol eder, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine 

aktif katılımını sağlar ve tartıĢmalı hususları görüĢüp karara bağlar.  

Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef 

kartlarını değerlendirerek nihai hale getirir.  

3.2.3. Strateji GeliĢtirme Birimi  

SGB’nin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalıĢmalarını koordine etmektir. 

Stratejik planlama çalıĢmalarında; Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak BaĢkanın uygun 

görüĢüne sunulması, toplantıların organizasyonu, belediye içi ve dıĢı iletiĢimin sağlanması ve 

belge yönetimi gibi destek hizmetleri SGB tarafından gerçekleĢtirilir. Bu süreçteki her türlü 

resmi yazıĢma SGB aracılığıyla yapılır.  

SGB’lerin plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerindeki 

tecrübesini gerekli durumlarda Strateji GeliĢtirme Kuruluna, stratejik planlama ekibine ve 

harcama birimlerine aktarması gerekir. SGB’ler özellikle stratejik planın bütünselliğinin 

sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin oluĢturulması açısından önemli rol üstlenmektedir. 
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 3.2.4. Stratejik Planlama Ekibi  

Stratejik planlama ekibi Genel Sekreter Yardımcısı ya da bir BaĢkan yardımcısı 

baĢkanlığında, SGB’nin koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcileri ile SGB 

yöneticisinden oluĢur.  

Ekip; hazırlık programının oluĢturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık 

programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji 

GeliĢtirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip 

baĢkanı; ekibin oluĢturulması, çalıĢmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin 

yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eĢgüdüm sağlanması 

görevlerini yerine getirir.  

Stratejik planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalıĢmaların baĢarısı 

için kritik öneme sahiptir. Ekip baĢkanının toplantılara iĢtirak edemediği durumlarda 

baĢkanlığa, SGB yöneticisi vekâlet edebilir. Stratejik planlama ekibi oluĢturulurken üyelerin 

bireysel özelliklerinin yanı sıra oluĢturulacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulur.  

Bir stratejik planlama ekibi üyesi;  

 Görev yaptığı birimi temsil edebilmeli  

 ÇalıĢmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmalı  

 Uyumlu çalıĢabilmeli  

 Stratejik planlama çalıĢmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir.  

 Stratejik planlama ekibinde;  

 Ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmeli  

 Farklı uzmanlık alanlarına sahip kiĢiler yer almalı  

 ÇalıĢma süresince üyelerin devamlılığı sağlanmalı  

 Üye sayısı, birlikte karar almayı imkânsız hale getirecek kadar çok, farklı fikir ve 

birimlerin temsiline izin vermeyecek kadar az olmamalıdır.  

3.2.5. Harcama Birimleri  

Harcama birimleri, BaĢkan tarafından yayımlanan Stratejik Planlama Genelgesinde 

belirtilen nitelikleri haiz personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirir. Bu personelin 

stratejik plan hazırlık çalıĢmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi 

için harcama birimi yöneticilerince kolaylık gösterilir.  

Stratejik planlama ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, ekibin çalıĢmalarına 

katkı sağlamak amacıyla ekip üyeleri ile birlikte çalıĢmak üzere harcama birimlerinden 

temsilcilerin katılacağı alt çalıĢma grupları oluĢturulabilir. Bu çalıĢma gruplarına ilgisine göre 

harcama birimi bünyesindeki alt birimlerden deneyimli personelin aktif katılımı ilgili harcama 

birimi yöneticisince sağlanır.  
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Ayrıca harcama birimleri, belirlenen raporlama dönemlerinde sorumlu oldukları 

hedeflerin gerçekleĢme sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.  

3.3. Hazırlık Programı  

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin 

de planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin 

gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanır. Hazırlık programı 

Stratejik Plan Genelgesinin yayımlanmasını müteakip en geç bir ay içerisinde oluĢturulur. 

Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlık programı çalıĢmaları kapsamında aĢağıdaki 

hususlara iliĢkin değerlendirmeler yapılır:  

 Stratejik Plan Hazırlık Faaliyetleri: Stratejik planlama sürecinin aĢamaları, bu 

aĢamalarda gerçekleĢtirilecek faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kiĢi ve birimlere 

yer verilir.  

 Zaman Çizelgesi: AĢama ve faaliyetlere iliĢkin baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri belirlenir.  

 Eğitim Ġhtiyacı: Stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalıĢmalarına katkı 

verecek diğer çalıĢanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilir. Bu 

çerçevede eğitimin içeriği, süresi ve katılacak personel belirlenir.  

Hazırlık programı SGB tarafından Strateji GeliĢtirme Kuruluna sunulur. Strateji 

GeliĢtirme Kurulu hazırlık programını değerlendirerek son Ģeklini verir. Hazırlık programı, 

stratejik planlama ekip üyelerinin isimlerine iliĢkin bilgiler ile tüm birimlerin çalıĢmalara 

azami katılım ve desteklerinin sağlanmasına iliĢkin hususları da içerecek Ģekilde BaĢkan 

tarafından belediye içerisinde yayımlanır. Burada hazırlık programında yapmak 

değiĢikliklerin ne Ģekilde yapılacağı da açıkça ifade edilir. Onay sonrasında hazırlık programı 

belediyenin intranet sayfasında duyurulur. 

Stratejik Planlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

 Stratejik planlama yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden öte daha iyi, daha 

katılımcı ve demokratik bir yönetimin aracı olarak görülmelidir.  

 Stratejik planlama belediyedeki tüm birimlerin iĢ yapma rutinlerinin içinde olan esas 

iĢlerinden biri olarak görülmeli, yalnızca strateji geliĢtirme birimine bırakılmamalıdır.  

 BaĢta BaĢkan ve encümen üyeleri ile üst düzey belediye yöneticileri tarafından 

sahiplenilmeli ve sürece aktif katılımları sağlanmalıdır.  

 Hizmet sunumu yasal bir gereklilik olarak değil, halkın yaĢam kalitesini artıran bir araç 

olarak görülmelidir.  

 Stratejik planlama belediyenin halka, yaĢamlarını nasıl daha iyi hale getirdiğini anlatmak 
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ve halkı yönetim sürecine dâhil etmek için bir fırsat olarak görülmelidir.  
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4. DURUM ANALĠZĠ 

4.1. Kurumsal Tarihçe 

Modern anlamda ilk belediye yönetimi 16 Ağustos 1855'de 'ġehremaneti' adı ile 

Ġstanbul da kuruldu. Bu belediyenin baĢında merkezi hükümetçe tayin edilen bir memur 

'ġehremini' bulunuyordu. Yine hükümetçe tayin edilen üyelerden oluĢan bir ġehremaneti 

Meclisi vardı. Bunlar genelde esnaf ve ileri gelen memurlardan oluĢmaktaydı. Meclisin 

görevleri daha çok istiĢari nitelikteydi.  

Belediye (ġehremaneti) bağımsız gelirlere sahip değildi. Topladıkları gelirleri 

Maliyeye öder; kendi masrafları ise devletçe ödenirdi. Belediyelerin yeterli personeli yoktu ve 

yerel yönetimin en önemli unsuru olan özerk statüye sahip değildi.  

Ġstanbul'daki bu uygulamalar devam ederken Galata-Beyoğlu semtinde ayrıcalıklı bir 

statüye sahip Altıncı Daire-i Belediye adıyla yeni bir belediye kuruldu, (1857). Dairenin 

müdürü atamayla gelen bir devlet memuru idi. Daire müdürünün yanında, ikinci bir organ 

olarak daire meclisi vardı. Bunlar da yine atamayla göreve gelmekte idiler. Bu dairenin 

yazıĢmaları Türkçe ve Fransızca idi. Kendisine has bazı gelirleri olan ayrıcalıklı bir bütçesi 

vardı.  

TaĢrada modern anlamda belediye örgütlenmesi, 1864 tarihli Vilayet 

Nizamnamesinden sonra baĢlamıĢtır. Bu nizamnameye göre, liva ve kaza merkezlerinde 

seçilmiĢ üyelerden oluĢan 'Meclisi Beledi' ler bulunacaktır. Ancak bu meclisler her kazada 

kurulamamıĢtır.  

Belediye örgütünün gerçek temelleri 1877 yılında çıkarılan Dersaadet Belediye 

Kanunu ile Vilayet Belediye Kanunu uygulaması sonucu atılmıĢtır. Bu düzenleme ile 

belediyeler tüzel kiĢilik kazanmıĢ oldu. Kanun belediyelere bayındırlık hizmetleri, 

aydınlatma, temizlik, belediye mallarının yönetimi, pazar ve alıĢveriĢ kontrolü, hijyenik 

tedbirleri almak, okul açmak, itfaiye görevi, belediye gelirlerini tahsil etmek gibi görevler 

vermektedir. Ayrıca bugün merkezi yönetimce yürütülen emlak tahriri ve nüfus sayımı gibi 

görevler de verilmiĢtir. 
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 Cumhuriyetin ilk yılları, diğer konularda olduğu gibi, belediyelerde de yeni oluĢum 

dönemidir. Cumhuriyet sınırları içinde kalan belediye sayısı 389'dur. Bu belediyelerin 

çoğunda düzenli içme suyu, elektrik tesisatı, mezbaha, spor alanları, park ve bahçe, pazar yeri 

yoktur. 

Cumhuriyetin 1923-1930 döneminde Ankara deneyi etrafında oluĢan belediyecilik 

anlayıĢı, 1930-1935 yılları arasında ardı ardına çıkarılan yasalarla somutlaĢmıĢtır. Bunlar, 

1580 sayılı Belediye Kanunu (1930), 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), 2031 

Sayılı Belediyeler Bankası KuruluĢ Kanunu (1933), 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar 

kanunu (1933), 2497 sayılı Belediyeler Ġstimlak Kanunu (1934), 2763 sayılı Belediyeler Ġmar 

Heyeti KuruluĢ Kanunu (1935'dir.). Bu yıllarda çıkan yasalar, daha sonra yapılan 

değiĢikliklere rağmen, neredeyse günümüze kadar devam etmiĢ ve tüm belediyecilik 

uygulamalarına yön vermiĢtir.  

1580 sayılı kanunla belediye hizmet alanlarının geniĢlediği görülmektedir. Mahalli 

ihtiyaçların hemen hemen hepsi belediyelere yüklenmiĢtir. Kanunun çıktığı tarihten itibaren 

değiĢtiği tarihe kadar paranın değerindeki büyük değiĢiklikler bu ayrımı anlamsız kılmıĢtır. 

Belediyelerin görev alanı çok geniĢ tutulmasına rağmen; Belediye Kanunu ile belediyelere 

çok az gelir sağlanmıĢtır. Bu da altyapı, sağlık ve bayındırlık sorunları ile yüz yüze olan 

belediyeleri zor duruma bırakmıĢ; kent hizmetlerinin yürütülmesini zorlaĢtırmıĢtır. 

Belediyelere yeni gelir kaynağı sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmaması, 

kentlerin altyapı hizmetlerinde belediyelere yardımcı olacak Belediyeler Bankasının 

kurulmasını hızlandırmıĢtır. 24 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla 99 yıl süreli ve 15 

milyon lira sermayeli Belediyeler Bankası kurulmuĢtur. Bankanın ana kuruluĢ amacı 

belediyelere 'esas amme hizmetleri için muhtaç olacakları parayı' sağlamaktır.  

Çok partili döneme geçildikten sonra tek parti döneminde belirlenen yasal çerçevede 

önemli değiĢiklikler yapılmamıĢ; uygulamada bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. 1978 de yerel 

yönetimlerin sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmek üzere, Yerel Yönetim Bakanlığı 

kurulmuĢ fakat baĢarılı olunamamıĢtır.  
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1980 sonrası dönemlerde belediyelerle ilgili yapısal değiĢiklikler görülmüĢtür. Bu 

dönemde geleneksel belediyecilik anlayıĢının yanında BüyükĢehir Belediyesi modeli ortaya 

çıkmıĢtır. Bir tarafta 1580 sayılı Belediye Kanun ile kurulan belediyeler, diğer tarafta 3030 

sayılı yasa ile kurulan belediyeler mevcut olmuĢtur. 

2000'li yılların ilk yarısı gerek kamuda gerekse yerel yönetimlerde reform sürecinin 

hızlandığı yıllar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nitekim 1930 tarihinden itibaren yürürlükte 

olan 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 7/12/2004 tarihinde 5272 Sayılı Belediye Kanunu olarak 

yeniden yayınlanmıĢtır.  

Anayasa Mahkemesi'nin, 18/1/2005 tarihli ve E:2004/118, K: 2005/8 sayılı Kararı ile 

bu Kanun; Ģekil yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiĢ ve Ġptal Kararının, 

13/4/2005 tarihinden baĢlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaĢtırılmıĢ iken, 3/7/2005 

tarihli ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıĢtır. Artık yürürlükteki 

Belediye Kanunu'nun adı 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmuĢtur.  

Türkiye'de çağdaĢ anlamdaki belediye yönetimleri, 1864 Vilâyet Nizamnamesi 

(tüzüğü)'ne göre oluĢturulmaya baĢlamıĢtır. Söz konusu tüzüğe göre, liva ve kaza 

merkezlerinde seçilmiĢ üyelerden oluĢan birer Belediye Meclisi (Meclis-i Beledî) bulunacaktı. 

Ancak, uygulamaya, bütün kentlerde aynı zamanda geçilememiĢtir. Bu konuda, "Tuna vilâyeti 

kentleri" ile "Bağdat ve liman kentleri" öncülük etmiĢtir. KuĢkusuz, uygulamanın öne 

alınmasında, valilerin özel çabaları da etkili olmuĢtur. 

Turhal 1892 yılında Belediye olmuĢ ve 01.09.1944 tarihine kadar Tokat’a bağlı bucak 

olarak yer almıĢtır. Bu tarihten itibaren ilçe merkezi haline gelmiĢtir. 1923’lerde 300 haneli 

bir bucak iken 19 Ekim 1934’de ġeker Fabrikası açılmasıyla ekonomik ve sosyal açıdan hızla 

geliĢmeye baĢlamıĢtır.  

Turhal Belediyesi sınırları içinde 50 köy ve 31 mahalle bulunmaktadır. Belediye 

bünyesinde 86 memur, 89 kadrolu iĢçi, 14 sözleĢmeli personel olmak üzere 189 kiĢi görev 

yapmaktadır. Ġlçe merkezinde belediyeye ait çok sayıda iĢyeri bulunmaktadır.  
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4.2. Mevzuat 

 Belediyenin kuruluĢuna ve faaliyetlerine iliĢkin temel mevzuata ait bilgiler aĢağıda 

verilmiĢtir: 

Mevzuatın Adı  
Mevzuatın 

Türü  

Mevzuatın 

Numarası  

Yayınlandığı Resmi 

Gazete Tarih ve Sayısı  

Belediye Kanunu  Kanun  5393  
13/07/2005 tarih ve 25874 

sayılı  

Ġmar Kanunu  Kanun  3194  
09/05/1985 tarih ve 18749 

sayılı  

KamulaĢtırma Kanunu  Kanun  2942  
08/11/1983 tarih ve 18215 

sayılı  

Gecekondu Önleme Kanunu  Kanun  775  
30/07/1966 tarih ve 12362 

sayılı  

Kamu Ġhale Kanunu  Kanun  4734  
22/01/2002 tarih ve 24648 

sayılı  

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu  
Kanun  5018  

24/12/2003 tarih ve 25326 

sayılı  

Hal Kanunu  Kanun  80  
16/09/1690 tarih ve 10605 

sayılı  

Çevre Kanunu  Kanun  2872  
11/08/1983 tarih ve 18132 

sayılı  

ĠĢ Kanunu  Kanun  4857  
10/06/2003 tarih ve 25134 

sayılı  

Devlet Memurları Kanunu  Kanun  657  
23/07/1965 tarih ve 12056 

sayılı  

Amme Alacakları Hakkında Kanun  Kanun  6183  
28/07/1953 tarih ve 8469 

sayılı  

Belediye Gelirleri Kanunu  Kanun  2464  
29/05/1981 tarih ve 17354 

sayılı  

Ġmar Kanununun 18 Ġnci Maddesi 

Uyarınca Yapmak Arazi ve Arsa 

Düzenlenmesi Ġle Ġlgili Esaslar 

Hakkında Yönetmelik  

Yönetmelik  -  
02/11/1985 tarih ve 18916 

sayılı  
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4.3. Ġç PaydaĢ Analizi 

 KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ içindeki kiĢi, grup veya (varsa) 

ilgili/bağlı kuruluĢlardır.  

 Turhal Belediyesi bünyesinde çalıĢan idareci ve personele, stratejik plana katkı 

sağlamaları amacıyla bilgi formları gönderilerek ortak akıl çalıĢması yapılmıĢtır.   

4.4. DıĢ PaydaĢ Analizi 

Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen idare dıĢındaki kiĢi, grup veya 

kurumlardır.  

 Turhal Belediyesi’nin etkileĢim içinde olduğu tarafların görüĢlerinin dikkate alınması 

ve stratejik planın sahiplenilmesinin sağlanması amacıyla Turhal Belediyesi ürün ve 

hizmetleri ile ilgisi olan, idareyi doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyen veya etkilenen kurumlardan görüĢ alınmıĢtır.  Bu kurumlar; 

1. Turhal Kaymakamlığı 

2. G.O.P Üniversitesi Turhal Yüksekokulu 

3. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 

4. Ġlçe Müftülüğü 

5. Turhal Ticaret ve Sanayi Odası 

6. Ġlçe Muhtarlar Derneği 

4.5. Swot Analizi 

 

 Belediyenin mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan 

ve idarenin kontrol edebildiği koĢulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler belediyenin amaçlarına ulaĢması için 

yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise idarenin baĢarılı olmasına engel teĢkil 

edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aĢılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek 

güçlü yönler belediyenin hedeflerine, zayıf yönler ise idarenin alacağı tedbirlere ıĢık 

tutacaktır. 

 Belediyenin kontrolü dıĢındaki koĢullar ve eğilimler incelenerek, idare için kritik olan 

fırsat ve tehditler belirlenmelidir. Fırsatlar, belediyenin kontrolü dıĢında gerçekleĢen ve 
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idareye avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise,  

belediyenin kontrolü dıĢında gerçekleĢen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya 

sınırlandırılması gereken unsurlardır. 

4.6. Güçlü Yönler 

 

 Yerli ve yabancı fonlardan pay alabilecek proje üretme kapasitesine sahip olması  

 Personel Giderlerinin % 30 un altında olması 

 Belediyeye ait gayrimenkullerin fazla olması 

 Belediyenin takas,satıĢ veya yap-iĢlet-devret yöntemiyle yüksek düzeyde gelir elde 

etme imkanları bulunması 

 Ġmar planlarının, hali hazır verilerinin tamamına yakınının sayısal ortamda bulunması  

4.7. Zayıf Yönler 

 

 Gelirlerin yetersizliği 

 Kalifiye personel sayısının azlığı 

 Makine parkının eski ve yetersiz oluĢu 

 Borç yükünün yüksek olması 

 Sermaye giderleri ( Yatırım Harcamaları ) dıĢında kalan harcamaların yüksek olması 

 Otopark probleminin olması 

4.8. Fırsatlar 

 

 Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılması 

 Demiryolu ulaĢımının ilçemizden geçiyor olması 

 Ġlçemizde doğalgazın kullanılıyor olması 

 G.O.P Üniversitesi Turhal Kampüsünün hızla geliĢmesi 

 ġehrin düz bir arazi üzerinde kurulu olması 

4.9. Tehditler 

 

 ġehrin zayıf ekonomik yapısı  

 Kentin göç veriyor olması ve yüksek iĢsizlik 

 Ġlçenin sel baskınlarına müsait olması 

 Deprem riski   
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4.10. Misyon 

 

Misyon kelime anlamı itibariyle bir kiĢi veya topluluğun üstlendiği özel görev 

demektir. Kurumun “varlık sebebim nedir?”, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.  

Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulmuĢ yerel kamu 

kurumlarıdır. Temel misyonu halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak olan 

belediyelerimizin bu misyonlarını etkin, verimli ve kaliteli biçimde gerçekleĢtirebilmeleri ve 

hizmet sundukları kentin yaĢam kalitesini geliĢtirebilmesi için günümüz geliĢmiĢ ülkelerinde 

uygulama alanı bulan çağdaĢ belediyecilik anlayıĢına sahip olmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Vizyon 

 

 Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. Ġnsan grupları tarafından 

benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluĢun "Ne olmak 

istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.  

  

 

 

 

4.12. Ġlke ve Değerler 

 

 Ġlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaĢmak için çaba 

sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Ġlkeli davranmak, baĢarının ve güvenin 

temel Ģartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. 

Turhal Belediyesi’nin Misyonu: 

“Yeni Bir TURHAL”  hedefiyle; Belediye hizmetlerini çağdaş,katılımcı,değişim ve 

gelişime açık,insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket edip; sosyal ve ekonomik 

projelerle zenginleştirerek  adil, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaktır.” 

Turhal Belediyesi’nin Vizyonu: 

 “ Ölçülebilir ve gerçekçi hedefleri olan,tarihi ve kültürel varlıklarına, doğal ve 

beşeri kaynaklarına  sahip çıkmış,ilçe halkının değerlerine saygılı, bölgesinde lider 

bir belediye olmak ’’ 
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Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya 

hizmet üretmektedirler.  

 Turhal Belediyesi, Turhal ve Turhallılara hizmet üretirken aĢağıda belirtilen ilkelere 

bağlı kalacaktır. 

 

• Kaynakları, etkin ve verimli kullanmak,  

• Adaletli ve hoşgörülü olarak kalite esaslı hizmet üretmek,  

• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olmak, 

• Devamlı yenilenerek bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak,  

• Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,  

• Hizmette adil ve eşit davranarak vatandaş memnuniyetini sağlamak,  

• Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,  

• Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,  

• Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,  

• Tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasında hassasiyet göstermek, 

a) Kaynakları, Etkin ve Verimli Kullanmak ; 

 

 Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer 

almaktadır.  

 Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan 

üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli 

giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması 

gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında 

yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da 

bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır.  

 Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade 

ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Kamu 

yönetiminde verimlilik kadar önemli olan bir başka unsur da etkinliktir. Belediyeler 

birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. 

Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

olduğu sorusu gündeme gelmektedir.  
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 Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için 

planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, 

doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve 

programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar.  

 

b) Adaletli ve HoĢgörülü Olarak Kalite Esaslı Hizmet Üretmek ; 

 

 Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili 

kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması 

için yapmaktadır. Dolayısıyla, belediyeler, kamuya lütufta bulunan değil, kamu 

tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. 

 Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.  

 Hoşgörülü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir. 

 Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip 

olması demektir.  

c) ġeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim AnlayıĢına Sahip Olmak ; 

 Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. 

Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. 

Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa 

karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir 

ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. 

d) Devamlı Yenilenerek Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak ; 

 

 Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı 

değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi 

paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı 

yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta 

bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami 

düzeyde yararlanma ilkemizdir.  
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e) Çevreye KarĢı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir KentleĢmeyi Sağlanmak ; 

 

 Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı 

gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut 

veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle 

yükümlüdürler.  

 Turhal Belediyesi, Turhal’ın gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de 

haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel 

ilkeleri arasında kabul eder. 

 

f) Hizmette Adil ve EĢit Davranarak VatandaĢ Memnuniyetini Sağlamak ; 

 

 Turhal Belediyesi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin 

sağlanmasıdır.  Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, 

vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde 

karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir. 

 

g) Karar ve Uygulamalara VatandaĢların ve ÇalıĢanların Katılımını Sağlamak ; 

 

 Belediyelerin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere 

katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek 

Odalarının, karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı 

şekilde belediye çalışanlarının da Turhal ve Turhallılara daha kaliteli hizmet 

sunabilmeleri için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. 

 

h) Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek ; 

 

 İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin 

geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve 

uygulamalarında acezelerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer 

almaktadır. 

 

i) Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak ; 
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 Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu 

görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların 

öncelikli sorumluluklarındandır.  

 Belediyemiz, ilçe halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. 

Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet 

sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım 

belediyemizce kabul edilemez. 

 Turhallıların hem bir vatandaş olarak ve hem de Turhallı olarak sahip olduğu 

hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin 

temel değerlerindendir.  

 

j) Tarihi ve Kültürel Mirasın YaĢatılmasında Hassasiyet Göstermek ; 

 

 Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve 

kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz 

arasında yer almaktadır.  
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5. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER  

 

 Stratejik Amaçlar: Stratejik amaçlar kuruluĢun ulaĢmayı hedeflediği sonuçların 

kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluĢun hizmetlerine iliĢkin politikaların uygulanması ile 

elde edilecek sonuçları ifade eder. Turhal Belediyesinin iç ve dıĢ çevre Ģartları analizi bunun 

yanında Belediyeye kanunla belirlenmiĢ görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik 

olarak “kurumsal geliĢim” , kente yönelik olarak “kentsel geliĢim” ve kentte yaĢayanlara 

yönelik olarak ta “toplumsal geliĢim” çalıĢmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç 

belirlenmiĢtir. Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmıĢ 

ve Belediyenin güçlü ve zayıf yanları, çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve tehditler değerlendirilerek bu gücün kullanılabilme 

potansiyeli tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır Belediye baĢkanının Bahçelievler Turhal ile ilgili 

vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Turhal Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve 

bu hedeflerin gerçekleĢtirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler belirlenmiĢtir Söz 

konusu stratejik amaçların belirlenmesinin gerekçeleri Ģunlardır:  

 Kurumsal geliĢimin sağlanması ile ilgili gerekçe Turhal Belediyesinin kente ve 

kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıĢının sağlanabilmesi amacıyla 

kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, 

vizyon sahibi, yetkiyi paylaĢan, risk almakta arzulu, yenilik ve değiĢime açık yönetici tipi ve 

baĢarıyı ödüllendiren, ekip çalıĢmasına inanmıĢ, vatandaĢ odaklı ve katılımcı bir yönetim 

sistemi sağlanmalıdır. Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin geliĢimi ve kent sakinlerinin yaĢam 

kalitelerinin geliĢtirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri 

uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletiĢim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin 

kullanımı konusundaki çalıĢmalar geliĢtirilecektir. Ġlçe ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet 

sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının geniĢletilmesi, belediye harcamalarında 

tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel 

ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının 

oluĢturulması için çalıĢmalara öncelik verilecektir.  
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 Belediyeler, devletin vatandaĢa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaĢlar diğer 

devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, 

kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün 

geliĢimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaĢların Ģikâyet ve talepleri ile daha 

yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barıĢın geliĢmesine de katkı sağlamaktadırlar. 

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, 

daha güzele ulaĢma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, 

halkla iliĢkilerin geliĢtirilmesi için gereken çalıĢmalar hassasiyetle uygulanacaktır.  

 Kentsel geliĢimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler ne kadar geliĢirse kentte 

yaĢayanların da yaĢam kaliteleri o oranda geliĢme imkânına kavuĢur. Bir kentin geliĢimi için 

planlı-imarlı yapılaĢma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaĢayanların boĢ 

zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaĢım ağlarının araç 

ve yaya ulaĢımını sağlayabilmesi gerekmektedir.  

 Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu Ģekilde kentsel geliĢimi sağlamak temel 

amaçlarımız arasında yer almaktadır.  

 Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu’nda açıkça 

belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını 

karĢılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent 

sağlığı, eğitsel ve sportif yaĢamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaĢam 

Ģartlarının iyileĢtirilmesi, kent ekonomisini geliĢtirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın 

yaĢatılması kentlilerin yaĢam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.  

 Ġlçede yaĢayanların yaĢam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve 

görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalıĢırken diğer 

yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları baĢta olmak üzere her alanda ilgili 

kurum ve kiĢilerle iĢbirlikleri temin edilecektir.  

 Hedefler: Amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 

amaçlardır. Hedefler ulaĢılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmıĢ bir zaman dilimi 

içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bir amacı gerçekleĢtirmeye yönelik olarak birden 
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fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik 

planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans 

göstergeleri gerçekleĢen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaĢıldığının ortaya 

konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından 

miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Belediyemiz hedefleri özellikleri 

gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıĢtır. Bu amaçla 

her bir hedef ile ilgili olarak ulaĢılmak istenen düzeyler tespit edilmiĢtir.  
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6. AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

A.1.  MALĠ YAPININ ETKĠN VE VERĠMLĠ KULLANILMASINI SAĞLAMAK 

 

Hedef 1.1 :Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar Yapmak 

Hedef 1.2 :Tahakkuk ArtıĢı Sağlamak 

Hedef 1.3 :Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak 

Hedef 1.4 :Borç ve bildirim takip iĢlerinin yapılmasını sağlamak 

Hedef 1.5 :Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak 

Hedef 1.6 :Cari ve transfer harcamalarında tasarrufa yönelik çalıĢmalar yapmak 

Hedef 1.7 :Ekonomik Faaliyetlerin geliĢmesini sağlamak 

Hedef 1.8 :Meclis kararlarının ve Encümen kararlarının takibini yapmak 

Hedef 1.9 :Mükellef taraması yapmak 

Hedef 1.10 :Emlak bildirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eĢleĢtirerek hatalı 

bildirimleri belirleyerek iĢlem yapmak 

Hedef 1.11 :Belli bir oranın üzerindeki borçlara ödeme emri göndermek 

Hedef 1.12 :Stratejik planlama ,bütçe ve performans faaliyetleri Stratejik planın yapılması 

performans esaslı bütçenin hazırlanması ve konsolide edilmesi sağlamak 

 

A.2. KURUMSAL YAPIYI VE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNĠ GÜÇLENDĠRMEK 

  

Hedef 2.1: Organizasyon yapısının revizyonunu sağlamak 

Hedef 2.2 :Görev ve yetkiler yeniden tanımlamak 

Hedef 2.3 :Ġnsan Kaynakları sistemini geliĢtirmek 

Hedef 2.4. :BiliĢim teknolojilerinin kullanımını geliĢtirmek 

Hedef 2.5 :Web üzerinden çeĢitli E-Belediye faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 2.6 :Dijital arĢiv çalıĢmaları yapmak 

Hedef 2.7 :Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını gidererek, teknolojik geliĢmelere uygun hale 

getirmek 

Hedef 2.8 :BiliĢim ve bilgi güvenliği hizmet içi eğitimleri düzenlemek 

Hedef 2.9 : Güvenli internet kullanımı ve bilgi güvenliği eğitimleri düzenlemek 

Hedef 2.10 : Ġlçemizde bulunan mahallelerimizde hizmetlerin zamanında, halkın ihtiyaçlarına 

yönelik olarak yürütülmesi ve muhtarlarımızla koordineli hizmet sunmak adına Muhtarlık 

iĢleri müdürlüğünün iĢlevselliği arttırmak 
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Hedef 2.11 : MBS (Muhtar Bilgi Sistemi) aktif kullanımı sağlayarak mahallelerimize hizmet 

götürme sürelerimizi kısaltmak 

Hedef 2.12 : Düzenli olarak Muhtarlarla istiĢare toplantısı düzenlemek 

Hedef 2.13 : Yapılan hizmetlerin raporlanmasını ve arĢivlenmesi sağlamak 

A.3. ĠMAR VE PLANLAMA ÇALIġMALARI YAPMAK 

 

Hedef 3.1 : Ġmar uygulamaları yapmak 

Hedef 3.2 : Mevlana mahallesi imar uygulamasını gerçekleĢtirmek 

Hedef 3.3 : Fatih mahallesi imar uygulamasını gerçekleĢtirmek 

Hedef 3.4 : Yeni planlar ve plan revizyonları yapmak 

Hedef 3.5: Kent bilgi sistemini kurmak 

Hedef 3.6 : Numarataj çalıĢmaları yapmak 

Hedef 3.7: Ġmar denetim çalıĢmaları yapmak 

Hedef 3.8 : Ruhsata aykırı ve kaçak yapıların denetimini yaparak gerekli kanuni iĢlemleri 

yürütmek. 

A.4. YAPISAL YATIRIMLAR GERÇEKLEġTĠRMEK 

Hedef 4.1. : Ġmar planlarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar açmak 

Hedef 4.2. : Bordür, parke döĢeme ve yenileme çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 4.3. : Mevcut yolların yama ve bakım çalıĢmalarını yapmak 

Hedef 4.4. : Ġhtiyaç duyulan noktalarda yolların asfalt kaplamasını yapmak 

 

A.5. :REKREASYON ALANLARININ GELĠġMESĠNĠ SAĞLAMAK 

 

Hedef 5.1.: Ġlçemizde mevcut yeĢil alan miktarını artırmak 

Hedef 5.2. : Ağaçlandırma çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.3. : Çiçeklendirme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.4.: Çimlendirme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.5.: YeĢil alanların bakım ve onarımı çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.6. : Parklarda bakım, onarım ve temizlik çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.7. : YeĢil alanlarda yenileme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.8. : Mevcut parklarda yenileme çalıĢmaları yapmak 
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Hedef 5.9. : Oyun grubu ve spor aleti alımları yapmak 

Hedef 5.10. : Okul ve cami bahçeleri düzenlemeleri yapmak 

Hedef 5.11. : Oturma bankı ve kamelya alımı yapmak 

Hedef 5.12. : Çim biçme makinesi alımı yapmak 

Hedef 5.13. : Park alanları ve refüjlerde bulunan yeĢil alanlar için otomatik sulama sistemine 

geçiĢ faaliyetleri gerçekleĢtirmek 

Hedef 5.14. : Mevcut parklarda bulunan oyun grubu alanlarının zemininin kauçuk kaplama 

ile kaplanacak 

Hedef 5.15. : Mevcut parklarda oluĢan ihtiyaca yönelik ve geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında 

revizyon çalıĢmaları yapmak 

A.6.: ULAġIM FAALĠYETLERĠNĠN VE MAKĠNE PARKININ  GELĠġTĠRĠLMESĠNĠ 

SAĞLAMAK 

 

Hedef 6.1.: Araç ve atölye ekipmanı alımı yapmak 

Hedef 6.2. : GeliĢen hizmet ağı ve ihtiyaçlara yönelik olarak araç yenileme ve binek araç 

alımı yapmak 

Hedef 6.3. : Yolcu taĢıma hizmetlerinin ihtiyacına göre otobüs alımı yapmak 

Hedef 6.4. : Atölye ekipman, kompresör ve jeneratör alımı yapmak 

A7. : ALTYAPI VE ÜSTYAPI HĠZMETLERĠNĠN GELĠġMESĠNĠ SAĞLAMAK VE 

ALTYAPI SORUNLARINI GĠDERMEK 

Hedef 7.1. : Ġçme suyu kalitesinin ve altyapısının iyileĢtirilme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 7.2. : Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde 3.000 m3'lük içme suyu deposunu 

besleyecek 2 adet sondaj kuyusu açmak 

Hedef 7.3. : Borsa ve Yüksekokul su depoları terfi hattını yenilemek 

Hedef 7.4. : ġehrin muhtelif alanlarında 20 km.'lik eski içme suyu Ģebekesini yenilemek 

Hedef 7.5. : Elektronik sayaç tamir ve ayar istasyonu kurmak 

Hedef 7.6. : Arızalanan, içme suyu sayaçları tamir, bakım ve onarımı için 500 adet tamir 

sayacı alımını gerçekleĢtirmek 

Hedef 7.7. : Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının geliĢtirilmesi ve çevre yatırımları 

konusunda yatırımlar yapmak 
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Hedef 7.8. : Atıksu arıtma tesisi yapmak 

Hedef 7.9. : AĢırı yağıĢlardan etkilenen bölgelerde yağmur suyu hattı yapmak 

Hedef 7.10. : Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesini sağlamak 

Hedef 7.11.: Su sayaçları tamir bakım ve onarım servis hizmeti için 1 adet panelvan araç 

alımı yapmak 

Hedef 7.12. : Altyapı çalıĢmaları için 2 adet kazıyıcı ve yükleyici alımını yapmak 

Hedef 7.13. : Altyapı çalıĢmaları için 2 adet damperli kamyon alımını yapmak 

 

A8. : KÜLTÜREL FAALĠYETLER GELĠġTĠRMEK 

Hedef 8.1. : Kadınlara, Çocuklara ve Dezavantajlı Bireylere Yönelik Faaliyetleri 

ÇeĢitlendirmek 

Hedef 8.2. : Hanımeli kültür merkezinin daha fonksiyonel bir mekana taĢınmasını sağlamak 

Hedef 8.3. : Engelli bireylere hizmet veren Engelsiz YaĢam Merkezinin daha fonksiyonel bir 

mekana taĢınmasını sağlamak 

Hedef 8.4. : Çocuklara ve gençlere yönelik olarak farkındalık oluĢturmak adına Arı Park 

projesi geliĢtirilerek ve bu projeye uygun mekan yatırımı yapmak 

Hedef 8.5. : Kültürel etkinlikler düzenlemek 

Hedef 8.6. : Önemli gün ve haftaların kutlama etkinliklerini düzenlemek 

Hedef 8.7. : Tarihi kocakavak kültür ve sanat festivalini düzenlemek 

Hedef 8.8. : Dezavantajlı bireylere yönelik olarak özel etkinlikler düzenlemek 

 

A9. : SOSYAL FAALĠYETLER GELĠġTĠRMEK 

Hedef 9.1. : Sosyal yardım faaliyetleri geliĢtirmek 

Hedef 9.2. : Maddi durumu iyi olmayan vatandaĢlara yönelik günlük sıcak yemek ve ekmek 

dağıtımını yapmak 

Hedef 9.3. : Ramazan ayında iftar saatinde günlük olarak yemek verilecek ve etkinlikler 

düzenlemek 

Hedef 9.4. : Maddi durumu iyi olmayan ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik kırtasiye 

yardımı yapmak 

Hedef 9.5. : Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenli olarak araç ve gereç 

yardımında bulunmak 
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Hedef 9.6. : ġikayet ve talep yönetimini geliĢtirmek 

Hedef 9.7. : Beyaz masa faaliyetlerinin e-belediye sistemi ile entegre edilerek Ģikayet ve talep 

geri dönüĢlerinin hızlanmasını sağlamak 

Hedef 9.8. : Sosyal yardım taleplerinin e-belediye sistemi ile entegre edilerek talep geri 

dönüĢlerinin hızlanmasını sağlamak 

Hedef 9.9. : Basın yayın faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 9.10. : Belirli dönemlerde halkımızın belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinden haberdar 

olmalarını sağlamak adına bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek 

Hedef 9.11. : Yayımlanan haber ve bilgilendirmelerin dijital olarak arĢivlenmesini sağlamak 

Hedef 9.12. : Basın yayın birimi personelinin teknolojik ve habersel kabiliyetini geliĢtirmek 

A10. : ÇEVRE YÖNETĠMĠ VE KORUMA FAALĠYETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

Hedef 10.1. : Evsel atık toplama ünitelerinin kapasitelerini artırmak 

Hedef 10.2. : 100, 200, 400 ve 800 lt. 'lik çöp konteyner alımı yapmak 

Hedef 10.3. : Geri dönüĢüm kağıt toplama noktası inĢaa etmek 

Hedef 10.4. : Geri dönüĢüm yapılabilmesi için iç mekan kutuları dağıtımını yapmak 

Hedef 10.5. : Yerinde dönüĢüm sağlanması amacıyla ayrıĢtırılmıĢ konteyner dağıtmak 

Hedef 10.6. : Bertaraf  edilen atık miktarını artırmak 

Hedef 10.7. : Evsel atık toplama miktarını artırmak 

Hedef 10.8. : Ambalaj atık toplama miktarını artırmak 

Hedef 10.9. : Atık pillerin toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.10. : Bitkisel atık toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.11. : Elektronik atık toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.12. : Lavra ve Uçkun ilaçlama faaliyetlerini artırmak 

Hedef 10.13. : Düzenli çalıĢmalarla konteynerlerin dezenfektasyonunu sağlamak 

Hedef 10.14. : Dere ıslah ve temizleme çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 10.15. : Kurum çalıĢanlarını sıfır atık konusunda eğitmek 

Hedef 10.16. : Okullarda sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim faaliyetleri yürütmek 

Hedef 10.17. : Mahalle muhtarları, Diyanet çalıĢanları ve apartman yöneticilerine yönelik 

olarak sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek 
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Hedef 10.18. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla sıkıĢtırılmalı 

çöp kamyonu alımı yapmak 

Hedef 10.19. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla vakumlu yol 

süpürme araç alımı yapmak 

Hedef 10.20. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla ve çekici alımı 

yapmak 

Hedef 10.21. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla hafif ticari 

araç alımı yapmak 

Hedef 10.22. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla 6 ton 

kapasiteli damperli kamyon alımı yapmak 

Hedef 10.23. : Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla ilaçlama aracı 

alımı yapmak  

Hedef 10.24. : Katı atık transfer istasyon alanını yenilemek 

Hedef 10.25. : Elektronik atık toplama noktası inĢa etmek 

Hedef 10.26. : Mobil atık toplama noktası inĢa etmek 

Hedef 10.27. : Atık getirme merkezi inĢa etmek 

Hedef 10.28. : Katı atık düzenli depolama tesisi 2. lot alanını inĢa etmek 

Hedef 10.29. : Atık ayırma ünitesi inĢa etmek 

Hedef 10.30. : YaĢlı, bakıma muhtaç ve engelli bireylerin evlerinin temizliği talepler 

dahilinde değerlendirilerek, evlerinin temizliğini yapmak 

A11. HALK SAĞLIĞI VE RUHSAT DENETĠM FAALĠYETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

VE SOKAK HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASINI SAĞLAMAK 

Hedef 11.1. : Halk sağlığının korunması ve iĢyeri faaliyetlerinin daha sağlıklı ilerlemesi adına 

zabıta personeli eğitim faaliyetleri geliĢtirmek ve denetim faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 11.2. : Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyonu merkezinin kapasitesini artırmak 

 

A12 : AFET VE DOĞAL AFETLERE YÖNELĠK ÇALIġMALARI GELĠġTĠRMEK 

 

Hedef 12.1.: Ġtfaiye personelinin çeĢitli eğitimlerle uzmanlaĢmasını sağlamak 

Hedef 12.2.: Personel eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak, uygulamalı eğitim ve tatbikatlar 

yapabilmesi için  baĢta itfaiye eğitim sahası  olmak üzere gerekli alanları oluĢturmak 
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Hedef 12.3.: Okullar, kültür merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde yangın önleme, ilk  

müdahale ve doğal afetler konusunda eğitimler düzenlemek 

Hedef 12.4.: Özel ve resmi kurum personellerine yönelik olarak yangın eğitimleri 

düzenlemek 

Hedef 12.5.: Anız yangınlarının önlenmesi için farkındalık oluĢturacak çalıĢmalar yapmak 

Hedef 12.6. : Denetim ve itfaiye modernizasyonu faaliyetlerini yürütmek 

Hedef 12.7. : Kamu kurum ve kuruluĢlarında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alındığına dair 

denetimler yapmak 

Hedef 12.8. : Ġtfaiye yeni hizmet binasını yapmak 

Hedef 12.9. : Olaylara zamanında ve etkin müdahale amacıyla araç sayısının artırılması, 

uygun nitelik ve nicelikte araç ve donanım alımı yapmak 

Hedef 12.10. : Ġtfaiye teĢkilatının olaylara zamanında ve etkin ve uluslar arası standartlarda 

müdahale edebilmesi için modernizasyonunu sağlamak 

Hedef 12.11. : Afet yönetimi çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 12.12. : Afetlere karĢı, afet öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler 

alarak  ve afet durumunda uluslar arası standartlarda müdahale edilmesini sağlayarak can ve 

mal kaybını en aza indirilmesini sağlamak 

Hedef 12.13. : Yangın riskinin yüksek, ulaĢımın dar ve zor olduğu bölgelerde hidrant 

yapılması ve mevcut hidratların yenilenmesini sağlamak 

Hedef 12.14. : Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik ve lojistik malzeme temin edilecek, 

personelin eğitimlerle uzmanlaĢmasını sağlamak 

Hedef 12.15. : STK ve gönüllü vatandaĢlardan oluĢan gönüllü kurtarma ve itfaiyecilik 

ekipleri oluĢturmak 

Hedef 12.16. : Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidererek, bu alanda 

yetiĢmiĢ insan kaynağına sahip olmak 

Hedef 12.17. : Afet ve doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi konusunda ki faaliyetler 

gerçekleĢtirmek. 

Hedef 12.18. : Kritik alan ve yapıları tespit etmek 

Hedef 12.19. : Kriz yönetim planı hazırlamak ve plana uygun yapılanma gerçekleĢtirmek 

Hedef 12.20. : Afet yönetimi konusunda diğer kurumlarla iĢbirliği ve entegrasyonu sağlamak. 

Hedef 12.21. : Afetlere yönelik altyapı faaliyetleri yürütmek 
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A13. BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR GERÇEKLEġTĠRMEK VE YENĠ 

YATIRIMLAR ĠÇĠN FON KAYNAKLARINI KULLANMAK 

Hedef 13.1. : ġehrin ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli yatırım planlamaları yapmak 

Hedef 13.3. : Yeni hastane yanı iĢyeri ve eczane yapmak 

Hedef 13.4. : Kentsel dönüĢüm çalıĢmalarını yürütmek 

Hedef 13.5. : Kentsel DönüĢüm uzlaĢma ve yatırım çalıĢmalarını yapmak 

Hedef 13.6. : ġehrin muhtelif ve uygun noktalarına bisiklet yolları yapmak 

Hedef 13.7. : Kentsel DönüĢüm rezerv alanı inĢaatını yapmak 

Hedef 13.8. : Millet Bahçesi projesini hayata geçirmek 

Hedef 13.9. : Millet Bahçesi içerisinde resim atölyesi kurmak 

Hedef 13.10. : Millet Bahçesi içerisinde müzik atölyesi kurmak 

Hedef 13.11 : Millet Bahçesi içerisinde Ġlimizin en büyük ve en kapsamlı kütüphanesini 

kurmak ve içerisinde sınavlara hazırlanan veya derslere çalıĢmak isteyen öğrencilerimiz için 

özel alanlar oluĢturmak 

Hedef 13.12. : Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi kurmak 

Hedef 13.13. : Millet Bahçesi içerisinde; gençler için ayrı, kadınlar için ayrı ve engelli 

bireyler için ayrı sanat atölyeleri kurmak. 

Hedef 13.14. : YeĢilırmak Sahil kenarı düzenlemesini yapmak 

Hedef 13.15. : YeĢilırmak yatağının ıslahı için diğer ilgili kurumlarla iĢbirliği yapılarak 

ıslahını gerçekleĢtirmek. 

Hedef 13.16. : Çivril deresi kenarı (Emek ve Mevlana Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 

kısımlar için) sahil projesini hayata geçirmek. 

Hedef 13.17. : Ġstihdam, sosyal ve yatırım içerikli yatırımlarımız için projeler geliĢtirmek ve 

hibe fon kaynaklarını kullanmak 

A(14) ĠÇME SUYU HĠZMETĠ KESĠNTĠSĠZ SUNULMASINI SAĞLAMAK VE 

SCADA SĠSTEMĠNĠN YENĠLEMEK 

Hedef 14.1 : Ġçme suyu pompalarının  ve  çalıĢtırma panolarının yenilenmesi 

Hedef 14.2 : Yeni teknolojik cihazlardan faydalanmak 

Hedef 14.3 : Kullanılmaz durumda olan cihazların çalıĢmasını sağlamak 
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Hedef 14.4 : Elektronik cihazlardan kaynaklı arızaları en aza indirmek ve su kesintisi sayısını 

azaltmak 

Hedef 14.5 : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ motor ve pompaları yenilemek 

Hedef 14.6 : Scada sistemini sistemin ihtiyaçlarına göre yenileyerek, su depolarında oluĢan 

taĢkınları, gereksiz su motoru çalıĢmasını önlemek ve bu sayede enerji tasarrufu sağlamak 

Hedef 14.7 : Otomasyon sistemlerinin yaygınlaĢmasını sağlamak 

Hedef 14.8 : Elektrik trafolarının değiĢimi ve revizyonunu yapmak 

Hedef 14.9 : Sorumluluğumuz alanında olan aydınlatma direklerinin bakım onarımını 

yapmak 

 

A(15) ELEKTRONĠK HĠZMET KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE KENT ĠÇĠ ULAġIMI 

DAHA HIZLI VE GÜVENLĠ HALE GETĠRMEK 

Hedef 15.1 : Parklarda bulunan aydınlatma sistemlerinin led ampüllerle değiĢtirilmesi ve  

bu Ģekilde enerji tasarrufu sağlamak 

Hedef 15.2 : Parkların daha güvenli hale gelmesi için kamera sistemi ile donatılması 

Hedef 15.3 : Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi 

Hedef 15.4 : Mevcut sinyalize kavĢaklarının modernize edilmesi  

Hedef 15.5 : KavĢak geçiĢleri akıĢkanlığının sağlanması 

Hedef 15.6 : YeĢil dalga uygulamasını kullanmak 

Hedef 15.7 : Kablosuz anons cihazlarının yenileyerek, her cihaza tek tek müdahale imkanı 

sağlamak ve bu sayede ses kirliliğini önleyerek aynı zamanda tasarruf sağlamak



Amaç (A1)   MALĠ YAPININ ETKĠN VE VERĠMLĠ KULLANILMASINI SAĞLAMAK 

Hedef 1.1  Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar Yapmak 

Hedef 1.2  Tahakkuk ArtıĢı Sağlamak 

Hedef 1.3 Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak 

Hedef 1.4  Borç ve bildirim takip iĢlerinin yapılmasını sağlamak 

Hedef 1.5  Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak 

Hedef 1.6  Cari ve transfer harcamalarında tasarrufa yönelik çalıĢmalar yapmak 

Hedef 1.7  Ekonomik Faaliyetlerin geliĢmesini sağlamak 

Hedef 1.8  Meclis kararlarının ve Encümen kararlarının takibini yapmak 

Hedef 1.9  Mükellef taraması yapmak 

Hedef 1.10  Emlak bildirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eĢleĢtirerek hatalı bildirimleri belirleyerek iĢlem yapmak 

Hedef 1.11  Belli bir oranın üzerindeki borçlara ödeme emri göndermek 

Hedef 1.12  
Stratejik planlama ,bütçe ve performans faaliyetleri Stratejik planın yapılması performans esaslı bütçenin hazırlanması ve 

konsolide edilmesi sağlamak 

Sorumlu Birim - Mali Hizmetler Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, TUSKĠ Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1. Gelir Artırıcı ve 

Tasarrufa Yönelik 

ÇalıĢmalar  (%)  

%50 %70 %75 %80 %84 %88 %92 Ayda Bir Ayda Bir 

PG1.1.2 Tahsilatın 

Tahakkuka Oranı (%) 
%50 %75 %75 %80 %80 %85 %85 

  

Riskler  - ĠĢ Takviminde yaĢanacak aksaklıklar 

- Merkezi yönetim tarafından çıkarılacak olan yasal düzenlemelerin tahsilata etkisi 

Faaliyet ve Projeler  Mali yapının güçlendirilmesi ve gelir artırıcı kaynakların oluĢturulması 

Tespitler  - Yeni gelir kaynakları oluĢturmak için çalıĢmalar yapmak 

- Bütçe gerçekleĢme oranını en üst seviyede tutmak 

- Mali yapıyı güçlendirecek çalıĢmalar yaparak stratejik plana uygun hale getirmek 

Ġhtiyaçlar  - Bütçe ve performans uyumunu sağlayarak mali disiplinin yerleĢtirilmesi 

- Alacakların takibinin disiplinli bir Ģekilde yapılması 
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Amaç (A2)   KURUMSAL YAPIYI VE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNĠ GÜÇLENDĠRMEK 

Hedef 2.1 Organizasyon yapısının revizyonunu sağlamak 

Hedef 2.2  Görev ve yetkiler yeniden tanımlamak 

Hedef 2.3  Ġnsan Kaynakları sistemini geliĢtirmek 

Hedef 2.4 BiliĢim teknolojilerinin kullanımını geliĢtirmek 

Hedef 2.5  Web üzerinden çeĢitli E-Belediye faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 2.6  Dijital arĢiv çalıĢmaları yapmak 

Hedef 2.7  Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını gidererek, teknolojik geliĢmelere uygun hale getirmek 

Hedef 2.8  BiliĢim ve bilgi güvenliği hizmet içi eğitimleri düzenlemek 

Hedef 2.9  Güvenli internet kullanımı ve bilgi güvenliği eğitimleri düzenlemek 

Hedef 2.10  Ġlçemizde bulunan mahallelerimizde hizmetlerin zamanında, halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülmesi ve 

muhtarlarımızla koordineli hizmet sunmak adına Muhtarlık iĢleri müdürlüğünün iĢlevselliği arttırmak 

Hedef 2.11  MBS (Muhtar Bilgi Sistemi) aktif kullanımı sağlayarak mahallelerimize hizmet götürme sürelerimizi kısaltmak 

Hedef 2.12  Düzenli olarak Muhtarlarla istiĢare toplantısı düzenlemek 

Hedef 2.13 Yapılan hizmetlerin raporlanmasını ve arĢivlenmesi sağlamak 

Sorumlu Birim - Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü 

- Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 
Tüm Birimler 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1. Nitelikli personel 

sayısı  (Sayı)  
%25 100 110 120 130 140 150 Ayda Bir 6 ayda bir 

PG1.1.2 e-Belediye 

sistemini kullanan 

personel sayısı (sayı) 

%25 1 186 186 186 186 186 6 ayda bir 6 ayda bir 

P.G.1.1.3 Talep ve 

Ģikayetlere cevap verme 
%25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda bir Ayda bir 
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oranı (%) 

PG1.1.4. Dijital 

arĢivlemesi 

gerçekleĢtirilen dosya 

oranı (%) 

%10 %10 % 80 %85 %90 %95 %100 Ayda bir Ayda bir 

PG1.1.5. Eğitim 

kurumlarında düzenlenen 

güvenli internet eğitimleri 

(sayı) 

%5 0 5 7 10 10 10 
Altı ayda 

bir 
Altı ayda bir 

Riskler  - BiliĢim sisteminde oluĢacak aksaklıklar, Nitelikli personel yetiĢtirme de oluĢabilecek riskler, Kurum biliĢim altyapısının 

hazırlanması konusunda oluĢabilecek riskler 

Faaliyet ve Projeler  - e-Belediye sistemine tam entegre bir Ģekilde geçilmesi 

- Kurumumuz, kamu kurum ve kuruluĢları, okullarda ve diğer paydaĢlara yönelik eğitimler düzenlenmesi  

- Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaĢın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı 

artırmak, 7/24 zaman ve mekân kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlanması. 

- Uygun Raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerce kullanılmasını 

sağlamak ve güncel verinin üretilmesini sağlamak. 

- 2020 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik hizmetinin sağlanması 
- Günümüzde cebimizden evimize kadar birçok alanda kullanılan internet, artık gözle gördüğümüz veya gözle göremediğimiz 

nesneleri de içerisine alan bir ağ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu denli büyüyen, geliĢen bir yapı olan internette, sosyal ve iĢ 

hayatınızda kullanabileceğiniz iyi ve kaliteli bilgileri bulabileceğiniz gibi, zararlı olan yazılımlara da maruz kalarak sahip 

olduğunuz maddi ve manevi varlıklarımızın kaybının aza indirilmesi için neler yapılmalı fikrinden yola çıkarak; Ġnternet 

çocuklar için hem eğlence, hem paylaĢım, hem de bir öğrenme aracıdır. Onların masumiyetlerinden ve bilgi düzeylerinden 

yararlanmak isteyen kötü niyetli kiĢiler çocukları kandırmak, zarar vermek ve taciz etmek amacı ile internet siteleri kuruyor ya 

da iletiĢim teknolojilerinden faydalanabiliyorlar. Bu nedenle ;  

a) Çocuklarımıza istemeden de olsa sakıncalı durumlarla karĢılaĢtıklarında ailelerinden yardım istemeleri öğretilmesi için 

farkındalık eğitimleri verilmesi, 

b) Çocuklarımızı internetten gelebilecek tehlikelere karĢı korumak için neler yapabilirizi bir Sosyal sorumluluk Projesi olarak 

görüp ailelerin bilinçlendirilmesi noktasında Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi ile birlikte bir çalıĢma yürütülmesini 

sağlamak. 
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c) “Her Ģeyden çok önem verdiğimiz çocuklarımızı tabii ki sanal dünyada da korumalıyız.” Sloganı ile Çocuklarımız ve 

ailelerimiz için interneti daha güvenli kullanılması eğitimlerin verilmesi  

Tespitler  - Akıllı kent uygulamalarının kentimizde yaygınlaĢtırılması 

- Yetkin personel ve kurumsallaĢmayı tamamlamıĢ bir belediye olarak halkımıza daha hızlı ve verimli hizmet sunumunun 

gerçekleĢtirilmesi 

- Akıllı kent uygulamaları ile vatandaĢlarımıza kesintisiz hizmet sunulmasının sağlanması 

- Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlama amacıyla teknolojik geliĢmelere uygun olarak yeni ve geliĢmiĢ 

sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemin sürekli çalıĢmasını sağlamak. 

Ġhtiyaçlar  - Yetkin personel eğitimi konusunda gerekli altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi 

- e-belediye, dijital arĢiv ve akıllı kent uygulamaları için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması 

- Eğitim kurumlarında verilecek olan eğitimler için eğitim kurumları tarafından uygun alanların oluĢturulması ve/veya mevcutta 

bulunan alanların düzenlenmesi 
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Amaç (A3)   ĠMAR VE PLANLAMA ÇALIġMALARI YAPMAK 

Hedef 3.1  Ġmar uygulamaları yapmak 

Hedef 3.2  Mevlana mahallesi imar uygulamasını gerçekleĢtirmek 

Hedef 3.3  Fatih mahallesi imar uygulamasını gerçekleĢtirmek 

Hedef 3.4  Yeni planlar ve plan revizyonları yapmak 

Hedef 3.5 Kent bilgi sistemini kurmak 

Hedef 3.6  Numarataj çalıĢmaları yapmak 

Hedef 3.7 Ġmar denetim çalıĢmaları yapmak 

Hedef 3.8 Ruhsata aykırı ve kaçak yapıların denetimini yaparak gerekli kanuni iĢlemleri yürütmek. 

Sorumlu Birim - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 
Tüm Birimler 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Mahallelerde 

gerçekleĢtirilen imar 

uygulaması (sayı)  

%25 0 2 2 2 2 2 Ayda Bir 6 ayda bir 

PG1.1.2 Kent Bilgi sistemi 

uygulaması (sayı) 
%20 0 1 1 1 1 1 6 ayda bir 6 ayda bir 

P.G.1.1.3 Numarataj 

Faaliyetleri (%) 
% 35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda bir Ayda bir 

PG1.1.4. Kaçak ve 

Ruhsata aykırı yapı takibi 

(%) 

%20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda bir Ayda bir 

Riskler  - Ġmar uygulamalarında oluĢabilecek itirazların süresi 

- Numarataj faaliyetlerinde vatandaĢların kurumumuza yardımcı olma isteği  
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Faaliyet ve Projeler  - Ġmar uygulamalarının hayata geçirilmesi ve kent bilgi siteminin kurulması 

Tespitler  - Kent bilgi sistemi için gerekli ödenek eksikliği 

Ġhtiyaçlar  - Ġmar uygulamaları ve kent bilgi sistemi için alanında uzman personel eksikliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Amaç (A4)   YAPISAL YATIRIMLAR GERÇEKLEġTĠRMEK 

Hedef 4.1.  Ġmar planlarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar açmak 

Hedef 4.2 Bordür, parke döĢeme ve yenileme çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 4.3.  Mevcut yolların yama ve bakım çalıĢmalarını yapmak 

Hedef 4.4.  Ġhtiyaç duyulan noktalarda yolların asfalt kaplamasını yapmak 

Sorumlu Birim - Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

- Plan ve Proje Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Mevcut bordür ve 

parke döĢenmiĢ alanlarda 

yenilenme oranı (%) 

%25 % 50 %60 %60 %65 %70 %75 Ayda Bir 6 ayda bir 

PG1.1.2 Ġmar planlarında 

yeni açılan yolların fiili 

açılma oranı (%) 

%25 0 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda bir 6 ayda bir 

Riskler  - Ödenek yetersizliği 

- Yeni açılacak yollarda mülk sahiplerinin kurumumuza yardımcı olmamaları  

Faaliyet ve Projeler  - Yeni açılan yollarla trafiği rahatlatmak 

- Yapılacak çalıĢmalar ile Ģehir estetiğine katkıda bulunmak 

-  

Tespitler  - Mevsimsel Ģartlardan dolayı bozulan yol ve kaldırımların yenilenmesi 

- Yeni açılan yolların kaldırımlarının olmaması 

Ġhtiyaçlar  - Bakım onarım araç ve ekipmanı  

- Bozulan yol ve kaldırımların tespiti  
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Amaç (A5)   REKREASYON ALANLARININ GELĠġMESĠNĠ SAĞLAMAK 

Hedef 5.1 Ġlçemizde mevcut yeĢil alan miktarını artırmak   

Hedef 5.2 Ağaçlandırma çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.3 Çiçeklendirme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.4 Çimlendirme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.5 YeĢil alanların bakım ve onarımı çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.6 Parklarda bakım, onarım ve temizlik çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.7 YeĢil alanlarda yenileme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.8 Mevcut parklarda yenileme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 5.9 Oyun grubu ve spor aleti alımları yapmak 

Hedef 5.10 Okul ve cami bahçeleri düzenlemeleri yapmak 

Hedef 5.11 Oturma bankı ve kamelya alımı yapmak 

Hedef 5.12 Çim biçme makinesi alımı yapmak 

Hedef 5.13 Park alanları ve refüjlerde bulunan yeĢil alanlar için otomatik sulama sistemine geçiĢ faaliyetleri gerçekleĢtirmek 

Hedef 5.14 Mevcut parklarda bulunan oyun grubu alanlarının zemininin kauçuk kaplama ile kaplanacak 

Hedef 5.15 Mevcut parklarda oluĢan ihtiyaca yönelik ve geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında revizyon çalıĢmaları yapmak 

Sorumlu Birim - Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- UlaĢım Müdürlüğü 

- Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 
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PG1.1.1 Mevcut 

parklarda bakım onarım 

çalıĢması yapılan park 

oranı (%) 

%50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Ayda Bir Ayda bir 

PG1.1.2 Okul ve Cami 

bahçelerinde düzenleme 

yapılan yeĢil alan oranı 

(%) 

%35 %50 %65 %75 %85 %100 %100 Ayda bir Ayda bir 

PG 1.1.3 Mevcut 

parklarda oyun 

gruplarında kauçuk 

zemin kaplaması (%) 

%15 %40 %50 %60 %70 %80 %90 Ayda bir Ayda bir 

Riskler  - YeĢil alanlarda oluĢacak aksaklıkların verilen zararlarla artması  

Faaliyet ve Projeler  - Mevcut parklarda ihtiyaçlar dahilinde düzenlemeler yapılacak 

- Çocuk oyun alanlarının zemin kısımları kauçuk zemin kaplama ile kaplanacak. 

Tespitler  - Sağlıklı ve çevre dostu alanların yeterli olmaması 

- YeĢil alan uygulamaları için planlarda yeterli düzeyde yer ayrılmaması 

Ġhtiyaçlar  - ġehrin çehresini değiĢtirecek ve modern bir yapı kazandıracak uygulamaların yapılması 

- Halkın farklı ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik park ve yeĢil alan düzenlemelerinin yapılması 

- KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının artırılması  
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Amaç (A6)   ULAġIM FAALĠYETLERĠNĠN VE MAKĠNE PARKININ  GELĠġTĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK 

Hedef 6.1 Araç ve atölye ekipmanı alımı yapmak   

Hedef 6.2 GeliĢen hizmet ağı ve ihtiyaçlara yönelik olarak araç yenileme ve binek araç alımı yapmak 

Hedef 6.3 Yolcu taĢıma hizmetlerinin ihtiyacına göre otobüs alımı yapmak 

Hedef 6.4 Atölye ekipman, kompresör ve jeneratör alımı yapmak 

Sorumlu Birim - UlaĢım Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

-  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 UlaĢım ağlarında 

ve ulaĢım hizmetlerinde 

teknolojik yatırım sayısı  

(sayı) 

%100 1 1 1 1 1 1 Ayda Bir 6 ayda bir 

Riskler  - Personelin uyum süreci  

- Maliyet yüksekliği  

Faaliyet ve Projeler  - UlaĢım ve hizmet sistemimizi ihtiyaçlar nezdinde geliĢtirmek ve sistemi sürekli yenilemek. 

Tespitler  - UlaĢım sefer sıklığının azlığı 

- Araç filosunun yetersiz kalması  

Ġhtiyaçlar  - UlaĢım ağını Ģehrin her yanına yaymak 
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Amaç (A7)   ALTYAPI VE ÜSTYAPI HĠZMETLERĠNĠN GELĠġMESĠNĠ SAĞLAMAK VE ALTYAPI SORUNLARINI 

GĠDERMEK  

Hedef 7.1 Ġçme suyu kalitesinin ve altyapısının iyileĢtirilme çalıĢmaları yapmak 

Hedef 7.2 Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde 3.000 m3'lük içme suyu deposunu besleyecek 2 adet sondaj kuyusu açmak 

Hedef 7.3 Borsa ve Yüksekokul su depoları terfi hattını yenilemek 

Hedef 7.4 ġehrin muhtelif alanlarında 20 km.'lik eski içme suyu Ģebekesini yenilemek 

Hedef 7.5 Elektronik sayaç tamir ve ayar istasyonu kurmak 

Hedef 7.6 Arızalanan, içme suyu sayaçları tamir, bakım ve onarımı için 500 adet tamir sayacı alımını gerçekleĢtirmek 

Hedef 7.7 Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının geliĢtirilmesi ve çevre yatırımları konusunda yatırımlar yapmak 

Hedef 7.8 Atıksu arıtma tesisi yapmak 

Hedef 7.9 AĢırı yağıĢlardan etkilenen bölgelerde yağmur suyu hattı yapmak 

Hedef 7.10 Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesini sağlamak 

Hedef 7.11 Su sayaçları tamir bakım ve onarım servis hizmeti için 1 adet panelvan araç alımı yapmak 

Hedef 7.12 Altyapı çalıĢmaları için 2 adet kazıyıcı ve yükleyici alımını yapmak 

Hedef 7.13 Altyapı çalıĢmaları için 2 adet damperli kamyon alımını yapmak 

Sorumlu Birim - Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

-  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 UlaĢım ağlarında  

Açılan sondaj kuyusu 

sayısı (sayı) 

%30 0 2 0 0 0 0 Yılda Bir Yılda Bir 
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PG1.1.2 Yenilenen su 

deposu terfi hattı sayısı 

(Sayı) 

%30 0 2 2 2 2 2 Ayda bir 6 ayda bir 

PG 1.1.3 Yenilenen içme 

suyu hattı uzunluğu (km) 
%30 0 4 4 4 4 4 Ayda bir 6 ayda bir 

PG 1.1.4 Sayaç tamirleri 

için kurulan istasyon 

sayısı (sayı) 

%10 0 1 1 0 0 0 Ayda bir 6 ayda bir 

Riskler  - Yenileme ve altyapı çalıĢması yapılacak alanlarda yolların bozulması  

- Yer altı Ģebekelerine zarar verilmesi 

Faaliyet ve Projeler  - Eski ve asbest içme suyu hatlarının yenilenmesi 

- Mevcut kuyulara yeni kuyuların eklenmesi 

- Yeni altyapı Ģebekelerinin döĢenmesi 

Tespitler  - Eskiyen içme suyu hatlarında oluĢan kayıp kaçak oranı azaltılması ve Ģehre daha kaliteli içme suyu sunulması için 

mevcut içme suyu hatlarında yenilenme çalıĢması yapılması gerekmektedir 

- Mevcut su kuyularında oluĢan çekilmeleri veya kaynak yeri değiĢme ihtimallerini engellemek ve nüfus yoğunluğu olan 

bölgelere yeterli suyu sağlamak için yeni su kuyularının açılması gerekmektedir. 

 

Ġhtiyaçlar  - Personel, araç ve alt yapı malzemeleri 
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Amaç (A8)   KÜLTÜREL FAALĠYETLER GELĠġTĠRMEK 

Hedef 8.1 Kadınlara, Çocuklara ve Dezavantajlı Bireylere Yönelik Faaliyetleri ÇeĢitlendirmek   

Hedef 8.2 Hanımeli kültür merkezinin daha fonksiyonel bir mekana taĢınmasını sağlamak 

Hedef 8.3 Engelli bireylere hizmet veren Engelsiz YaĢam Merkezinin daha fonksiyonel bir mekana taĢınmasını sağlamak 

Hedef 8.4 Çocuklara ve gençlere yönelik olarak farkındalık oluĢturmak adına Arı Park projesi geliĢtirilerek ve bu projeye uygun mekan 

yatırımı yapmak 

Hedef 8.5 Kültürel etkinlikler düzenlemek 

Hedef 8.6 Önemli gün ve haftaların kutlama etkinliklerini düzenlemek 

Hedef 8.7 Tarihi kocakavak kültür ve sanat festivalini düzenlemek 

Hedef 8.8 Dezavantajlı bireylere yönelik olarak özel etkinlikler düzenlemek 

Sorumlu Birim - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- ĠĢletme Müdürlüğü 

- Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Kadınlara, 

Çocuklara ve Dezavantajlı 

Bireylere Yönelik 

Faaliyetler (sayı) 

%30 0 4 5 7 9 10 Yılda Bir Yılda Bir 

PG1.1.2 Engelli ve 

Kadınlar için düzenlenen 

mekan sayısı (Sayı) 

%30 0 2 0 0 0 0 Ayda bir 6 ayda bir 

PG 1.1.3 Çocuklar ve 

Gençler için geliĢtirilen 
%30 0 1 1 1 1 1 Ayda bir 6 ayda bir 
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sosyal proje sayısı (sayı) 

PG 1.1.4 Dezavantajlı 

bireyler için düzenlenen 

özel etkinlik sayısı (sayı) 

%10 0 4 4 4 4 4 Ayda bir 6 ayda bir 

Riskler  - Projenin takvimsel olarak düzenlenmesinde oluĢabilecek aksaklıklar  

Faaliyet ve Projeler  - Kadınlar ve Engelli bireyler için yeni kapalı mekanlar düzenleyerek aktivite ve faaliyetlerini daha fonksiyonel alanlarda 

gerçekleĢtirmelerini sağlamak 

- Çocuk ve gençler için arı park projesi gerçekleĢtirmek 

Tespitler  - Kadın, Genç, engelli ve çocuklar için özel faaliyet ve projeler gerçekleĢtirmenin sosyal yaĢama katılımlarının önünü 

açacağı, özellikle kadın bireylerimiz için hanımeli merkezi ile çalıĢma hayatına katılımlarının önünde yer alan engellerin 

kaldıracaktır 

Ġhtiyaçlar  - Mesleki eğitim ve diğer projeler için nitelikli personel ihtiyacı 
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Amaç (A9)   SOSYAL FAALĠYETLER GELĠġTĠRMEK 

Hedef 9.1 Sosyal yardım faaliyetleri geliĢtirmek 

Hedef 9.2 Maddi durumu iyi olmayan vatandaĢlara yönelik günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımını yapmak 

Hedef 9.3 Ramazan ayında iftar saatinde günlük olarak yemek verilecek ve etkinlikler düzenlemek 

Hedef 9.4 Maddi durumu iyi olmayan ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik kırtasiye yardımı yapmak 

Hedef 9.5 Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenli olarak araç ve gereç yardımında bulunmak 

Hedef 9.6 ġikayet ve talep yönetimini geliĢtirmek 

Hedef 9.7 Beyaz masa faaliyetlerinin e-belediye sistemi ile entegre edilerek Ģikayet ve talep geri dönüĢlerinin hızlanmasını sağlamak 

Hedef 9.8 Sosyal yardım taleplerinin e-belediye sistemi ile entegre edilerek talep geri dönüĢlerinin hızlanmasını sağlamak 

Hedef 9.9 Basın yayın faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 9.10 Belirli dönemlerde halkımızın belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinden haberdar olmalarını sağlamak adına bilgilendirme 

faaliyetleri düzenlemek 

Hedef 9.11 Yayımlanan haber ve bilgilendirmelerin dijital olarak arĢivlenmesini sağlamak 

Hedef 9.12 Basın yayın birimi personelinin teknolojik ve habersel kabiliyetini geliĢtirmek 

Sorumlu Birim - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- ĠĢletme Müdürlüğü 

- Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

- Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Sosyal 

faaliyetlerin 
%50 0 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda Bir Altı ayda bir 
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gerçekleĢme oranı (%) 

PG1.1.2 ġikayet ve Talep 

yönetimi konusunda 

geliĢtirilen faaliyet oranı 

(%) 

%50 0 %100 %100 %100 %100 %100 Ayda Bir Altı ayda bir 

Riskler  - Sosyal faaliyet ve talep Ģikayet yönetimi faaliyetlerinde oluĢabilecek aksaklıklar  

Faaliyet ve Projeler  - e- belediye sistemini sosyal faaliyetlerin yürütülmesi ve talep Ģikayet yönetimini gerçekleĢtirilmesi amacıyla tam entegre 

hale getirmek 

Tespitler  - Talep Ģikayet yönetiminin geliĢmesi hizmet kalitesini ve hızını artıracaktır. 

- Sosyal faaliyetlerde ilçemizde ikamet eden maddi durumu iyi olmayan vatandaĢlarımıza yapılacak olan yardımlarla 

sosyal devlet anlayıĢımızı geliĢtirecektir. 

Ġhtiyaçlar  - e-belediye sistemi entegrasyon sürecinde personelin eğitim ihtiyacının karĢılanması 
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Amaç (A10)   ÇEVRE YÖNETĠMĠ VE KORUMA FAALĠYETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

Hedef 10.1 Evsel atık toplama ünitelerinin kapasitelerini artırmak 

Hedef 10.2 100, 200, 400 ve 800 lt. 'lik çöp konteyner alımı yapmak 

Hedef 10.3 Geri dönüĢüm kağıt toplama noktası inĢaa etmek 

Hedef 10.4 Geri dönüĢüm yapılabilmesi için iç mekan kutuları dağıtımını yapmak 

Hedef 10.5 Yerinde dönüĢüm sağlanması amacıyla ayrıĢtırılmıĢ konteyner dağıtmak 

Hedef 10.6 Bertaraf  edilen atık miktarını artırmak 

Hedef 10.7 Evsel atık toplama miktarını artırmak 

Hedef 10.8 Ambalaj atık toplama miktarını artırmak 

Hedef 10.9 Atık pillerin toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.10 Bitkisel atık toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.11 Elektronik atık toplanma miktarını artırmak 

Hedef 10.12 Lavra ve Uçkun ilaçlama faaliyetlerini artırmak 

Hedef 10.13 Düzenli çalıĢmalarla konteynerlerin dezenfektasyonunu sağlamak 

Hedef 10.14 Dere ıslah ve temizleme çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 10.15 Kurum çalıĢanlarını sıfır atık konusunda eğitmek 

Hedef 10.16 Okullarda sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim faaliyetleri yürütmek 

Hedef 10.17 Mahalle muhtarları, Diyanet çalıĢanları ve apartman yöneticilerine yönelik olarak sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim 

faaliyetleri düzenlemek 

Hedef 10.18 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla sıkıĢtırılmalı çöp kamyonu alımı yapmak 

Hedef 10.19 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla vakumlu yol süpürme araç alımı yapmak 

Hedef 10.20 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla ve çekici alımı yapmak 
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Hedef 10.21 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla hafif ticari araç alımı yapmak 

Hedef 10.22 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla 6 ton kapasiteli damperli kamyon alımı yapmak 

Hedef 10.23 Çevre ve temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla ilaçlama aracı alımı yapmak  

Hedef 10.24 Katı atık transfer istasyon alanını yenilemek 

Hedef 10.25 Elektronik atık toplama noktası inĢa etmek 

Hedef 10.26 Mobil atık toplama noktası inĢa etmek 

Hedef 10.27 Atık getirme merkezi inĢa etmek 

Hedef 10.28 Katı atık düzenli depolama tesisi 2. lot alanını inĢa etmek 

Hedef 10.29 Atık ayırma ünitesi inĢa etmek 

Hedef 10.30 YaĢlı, bakıma muhtaç ve engelli bireylerin evlerinin temizliği talepler dahilinde değerlendirilerek, evlerinin temizliğini yapmak 

Sorumlu Birim - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Mali Hizmetler Müdürlüğü 

- Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Geri dönüĢüm 

yapılabilmesi için dağıtımı 

yapılan iç mekan kutu 

sayısı(sayı)  

%35 0 100 250 500 750 1000 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.2 Ambalaj atık , 

Atık pil, Bitkisel atık, 

Elektronik atıkların 

toplanma oranı (%) 

%35 0 %25 %45 %50 %75 %90 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.3 Yenilemesi 

yapılan katı atık transfer 
%30 0 1 1 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 
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istasyonu sayısı (sayı) 

Riskler  - Maliyet Yüksekliği 

- Bütçe yetersizliği 

- Halkın atık toplama ve ayrıĢtırma konusunda istekli olmaması  

Faaliyet ve Projeler  - Yeni atık toplama ünitelerinin alınıp yerlerine yerleĢtirilmesi 

- Çevre koruma konusunda bilinçlendirme eğitim faaliyetleri 

- Yeni çevre koruma alanları oluĢturmak 

- Yeni araçlarla birlikte temizlik faaliyetlerinin belediye bünyesinde yürütülmesi 

Tespitler  - Üretilen evsel atık için çöp miktarının artmasından dolayı çevre koruma ve temizlik faaliyetlerinin geliĢtirilmesi 

gerekmektedir.  

- Mevcut çöp toplam ünitelerinin yetersizliğinden dolayı katı atık depolama ve transfer alanının geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. 

- Mevcut çöp toplama ünitelerinin yıpranıp çürümesinden dolayı yeni çöp toplama ünitelerinin edinilmesi gerektiği. 

Ġhtiyaçlar  - Yeni çöp transfer araçları 

- Yeni çöp transfer çekicisi 

- Halkın çevre koruma konusunda bilinçlendirme faaliyet ihtiyacı 
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Amaç (A11)   HALK SAĞLIĞI VE RUHSAT DENETĠM FAALĠYETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE SOKAK HAYVAN SAĞLIĞININ 

KORUNMASINI SAĞLAMAK 

Hedef 11.1 Halk sağlığının korunması ve iĢyeri faaliyetlerinin daha sağlıklı ilerlemesi adına zabıta personeli eğitim faaliyetleri geliĢtirmek ve 

denetim faaliyetlerini geliĢtirmek 

Hedef 11.2 Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyonu merkezinin kapasitesini artırmak 

Sorumlu Birim - Zabıta Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Halk Sağlığının 

korunması adına 

gerçekleĢtirilen faaliyet 

oranı artıĢı (%) 

%70 0 %25 %35 %45 %55 %55 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.2 Sokak 

Hayvanları rehabilitasyon 

merkezi kapasite artıĢ 

oranı (%) 

%30 0 %10 %10 %10 %10 %10 Ayda Bir Altı ayda bir 

Riskler  - Denetimler esnasında oluĢabilecek aksaklıklar  

Faaliyet ve Projeler  - Zabıta personellerinin eğitimi ve değiĢebilecek olan denetim standartlarına uyumunu sağlamak 

Tespitler  - Denetim faaliyetlerinin geliĢtirilmesinin halk sağlığının korunması adına önemlidir. 

Ġhtiyaçlar  - Zabıta personelinin eğitim ihtiyacı 
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Amaç (A12)   AFET VE DOĞAL AFETLERE YÖNELĠK ÇALIġMALARI GELĠġTĠRMEK 

Hedef 12.1 Ġtfaiye personelinin çeĢitli eğitimlerle uzmanlaĢmasını sağlamak 

Hedef 12.2 Personel eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak, uygulamalı eğitim ve tatbikatlar yapabilmesi için  baĢta itfaiye eğitim sahası  olmak 

üzere gerekli alanları oluĢturmak 

Hedef 12.3 Okullar, kültür merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde yangın önleme, ilk  müdahale ve doğal afetler konusunda eğitimler 

düzenlemek 

Hedef 12.4 Özel ve resmi kurum personellerine yönelik olarak yangın eğitimleri düzenlemek 

Hedef 12.5 Anız yangınlarının önlenmesi için farkındalık oluĢturacak çalıĢmalar yapmak 

Hedef 12.6 Denetim ve itfaiye modernizasyonu faaliyetlerini yürütmek 

Hedef 12.7 Kamu kurum ve kuruluĢlarında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alındığına dair denetimler yapmak 

Hedef 12.8 Ġtfaiye yeni hizmet binasını yapmak 

Hedef 12.9 Olaylara zamanında ve etkin müdahale amacıyla araç sayısının artırılması, uygun nitelik ve nicelikte araç ve donanım alımı 

yapmak 

Hedef 12.10 Ġtfaiye teĢkilatının olaylara zamanında ve etkin ve uluslar arası standartlarda müdahale edebilmesi için modernizasyonunu 

sağlamak 

Hedef 12.11 Afet yönetimi çalıĢmaları yürütmek 

Hedef 12.12 Afetlere karĢı, afet öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alarak  ve afet durumunda uluslar arası standartlarda 

müdahale edilmesini sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirilmesini sağlamak 

Hedef 12.13 Yangın riskinin yüksek, ulaĢımın dar ve zor olduğu bölgelerde hidrant yapılması ve mevcut hidratların yenilenmesini sağlama 

Hedef 12.14 Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik ve lojistik malzeme temin edilecek, personelin eğitimlerle uzmanlaĢmasını sağlamak 

Hedef 12.15 STK ve gönüllü vatandaĢlardan oluĢan gönüllü kurtarma ve itfaiyecilik ekipleri oluĢturmak 

Hedef 12.16 Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidererek, bu alanda yetiĢmiĢ insan kaynağına sahip olmak 

Hedef 12.17 Afet ve doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi konusunda ki faaliyetler gerçekleĢtirmek. 

Hedef 12.18 Kritik alan ve yapıları tespit etmek 

Hedef 12.19 Kriz yönetim planı hazırlamak ve plana uygun yapılanma gerçekleĢtirmek 
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Hedef 12.20 Afet yönetimi konusunda diğer kurumlarla iĢbirliği ve entegrasyonu sağlamak 

Hedef 12.21 Afetlere yönelik altyapı faaliyetleri yürütmek 

Sorumlu Birim - Ġtfaiye Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

- UlaĢım Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç Değeri 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Ġtfaiye personeli için 

düzenlenen eğitim sayısı 

(sayı)  

%35 0 2 2 2 2 2 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.2 Kamu kurum ve 

kuruluĢlarına yönelik 

düzenlenen eğitim sayısı 

(sayı) 

%35 0 5 10 13 15 20 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.3 Yapılan itfaiye 

hizmet binası sayısı (sayı) 
%30 0 0 1 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.4  Afet ve doğal 

afetlerin önlenmesi ve 

yönetimi konusunda 

gerçekleĢtirilen faaliyet 

sayısı (sayı) 

 0 2 5 7 6 10 Ayda Bir Altı ayda bir 

Riskler  - Yüksek Katlı binalara eriĢimin yetersiz olması 

- UlaĢımı zor alanlar için hidrant eksikliği  

Faaliyet ve Projeler  - GeliĢen teknoloji ve sosyolojik olaylardan ötürü artan yangın sayılarından ötürü personel eğitim faaliyetlerini sıklaĢtırmak ve 

birimimizin araç gereç ihtiyacını karĢılamak  

Tespitler  - Tarım alanlarından ötürü anız yangınlarına müdahale konusunda ki eğitim ihtiyacı 

- Afet yönetimi konusunda toplumda yer alan bilgi eksikliğinin giderilmesi 

Ġhtiyaçlar  - VatandaĢların yangın, deprem ve kazalar konusunda bilinçlendirilmesi 

- SıkıĢık yapılaĢmanın önüne geçilmesi 
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Amaç (A13)   BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR GERÇEKLEġTĠRMEK VE YENĠ YATIRIMLAR ĠÇĠN FON KAYNAKLARINI 

KULLANMAK 

Hedef 13.1 ġehrin ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli yatırım planlamaları yapmak 

Hedef 13.2 Yeni hastane yanı iĢyeri ve eczane yapmak 

Hedef 13.3 Kentsel dönüĢüm çalıĢmalarını yürütmek 

Hedef 13.4 Kentsel DönüĢüm uzlaĢma ve yatırım çalıĢmalarını yapmak 

Hedef 13.5 ġehrin muhtelif ve uygun noktalarına bisiklet yolları yapmak 

Hedef 13.6 Kentsel DönüĢüm rezerv alanı inĢaatını yapmak 

Hedef 13.7 Millet Bahçesi projesini hayata geçirmek 

Hedef 13.8 Millet Bahçesi içerisinde resim atölyesi kurmak 

Hedef 13.9 Millet Bahçesi içerisinde müzik atölyesi kurmak 

Hedef 13.10 Millet Bahçesi içerisinde Ġlimizin en büyük ve en kapsamlı kütüphanesini kurmak ve içerisinde sınavlara hazırlanan veya derslere 

çalıĢmak isteyen öğrencilerimiz için özel alanlar oluĢturmak 

Hedef 13.11 Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi kurmak 

Hedef 13.12 Millet Bahçesi içerisinde; gençler için ayrı, kadınlar için ayrı ve engelli bireyler için ayrı sanat atölyeleri kurmak. 

Hedef 13.13 YeĢilırmak Sahil kenarı düzenlemesini yapmak 

Hedef 13.14 YeĢilırmak yatağının ıslahı için diğer ilgili kurumlarla iĢbirliği yapılarak ıslahını gerçekleĢtirmek. 

Sorumlu Birim - Plan ve Proje Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

- UlaĢım Müdürlüğü 

- Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

- Mali Hizmetler Müdürlüğü 

- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

- Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 
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Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Yeni hastane 

çevresine yapılan iĢyeri 

sayısı (sayı) 

%10 0 15 11 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.2 Kentsel DönüĢüm 

kapsamında uzlaĢma 

sağlanan hak sahibi sayısı 

(sayı) 

%30 250 450 550 700 800 1100 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.3Yeni yapılan 

bisiklet yolu sayısı (sayı) 
%10 0 1 0 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.4  Kentsel dönüĢüm 

kapsamında üretilen 

konut sayısı (sayı) 

%10 0 100 300 450 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.5 Yapılan Millet 

bahçesi sayısı (sayı) 
%20 0 1 1 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG 1.1.6 Millet bahçesi 

içerisinde oluĢturulan 

atölye sayısı (sayı) 

%10 0 2 6 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG 1.1.7 Yeni açılan 

kütüphane sayısı (sayı) 
%10 0 1 0 0 0 0 Ayda Bir Altı ayda bir 

Riskler  - Kentsel DönüĢüm Alanında kamulaĢtırma ve uzlaĢma çalıĢmalarında oluĢabilecek aksaklıklar 

- Mevzuattan kaynaklanan uzun sürecin sonuçlara olumsuz yansıması 

Faaliyet ve Projeler  - Rezerv alanında 850 konut üretimi 

- Kentsel dönüĢüm alanında yaklaĢık 1150 hak sahibi ile uzlaĢmak 

- Kocakavak alanı içerisine Millet bahçesi projesini hayata geçirmek 

- Yeni hastane yanına 26 adet iĢyeri yapımı 

- Osmangazi, Cumhuriyet, Emek, Mimarsinan ve mevlana mahallesi sınırları içerisine bisiklet yolu yapımı 

- Millet bahçesi içerisine sanat atölyeleri ve kütüphane yapılması 
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Tespitler  - Yapılacak projelerle ilçemizde afet riski altında olan konut sayısı azalacak, ilçemiz yeni düzenli ve lüks konutlara sahip 

olacağı ve bölgenin en büyük rekreasyon alanlarından birine sahip olacağıdır 

Ġhtiyaçlar  - Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için nitelikli personel ihtiyacı 
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Amaç (A14)   ĠÇME SUYU HĠZMETĠ KESĠNTĠSĠZ SUNULMASINI SAĞLAMAK VE SCADA SĠSTEMĠNĠN YENĠLEMEK 

Hedef 14.1  Ġçme suyu pompalarının  ve  çalıĢtırma panolarının yenilenmesi 

Hedef 14.2  Yeni teknolojik cihazlardan faydalanmak 

Hedef 14.3  Kullanılmaz durumda olan cihazların çalıĢmasını sağlamak 

Hedef 14.4  Elektronik cihazlardan kaynaklı arızaları en aza indirmek ve su kesintisi sayısını azaltmak 

Hedef 14.5  Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ motor ve pompaları yenile 

Hedef 14.6  Scada sistemini sistemin ihtiyaçlarına göre yenileyerek, su depolarında oluĢan taĢkınları, gereksiz su motoru çalıĢmasını önlemek ve bu sayede 

enerji tasarrufu sağlamak 

Hedef 14.7  Otomasyon sistemlerinin yaygınlaĢmasını sağlamak 

Hedef 14.8  Elektrik trafolarının değiĢimi ve revizyonunu yapmak 

Hedef 14.9  Sorumluluğumuz alanında olan aydınlatma direklerinin bakım onarımını yapmak 

Sorumlu Birim - ĠĢletme Müdürlüğü 

ĠĢbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

- Fen iĢleri Müdürlüğü 

- TUSKĠ Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

BaĢlangıç Değeri 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

Ġzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG1.1.1 Yenilenen içme suyu 

pompası sayısı (sayı) 
%50 0 1 1 1 1 1 Ayda Bir Altı ayda bir 

PG1.1.2 Azalan arıza oranı 

(sayı) 
%50 0 %30 %35 %40 %45 %50 Ayda Bir Altı ayda bir 

Riskler  - Arızalanan pompa sayısının artması 

Faaliyet ve Projeler  - Kullanılamaz hale gelen veya teknolojik olarak yetersiz kalan su pompalarının yenilenmesi 

- Scada sisteminin teknolojik olarak yenilenmesi 

Tespitler  - Yapılacak yatırımlarla kente kesintisiz su sağlanacak, arıza oranları azaltılacak ve ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Ġhtiyaçlar  - Ġleri teknoloji malzeme ihtiyacı 

 

 



Amaç (A15)   ELEKTRONĠK HĠZMET KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE KENT ĠÇĠ 

ULAġIMI DAHA HIZLI VE GÜVENLĠ HALE GETĠRMEK 

Hedef 15.1  Parklarda bulunan aydınlatma sistemlerinin led ampüllerle değiĢtirilmesi ve bu 

Ģekilde enerji tasarrufu sağlamak 

Hedef 15.2 Parkların daha güvenli hale gelmesi için kamera sistemi ile donatılması 

Hedef 15.3  Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi 

Hedef 15.4  Mevcut sinyalize kavĢaklarının modernize edilmesi  

Hedef 15.5  KavĢak geçiĢleri akıĢkanlığının sağlanması 

Hedef 15.6  YeĢil dalga uygulamasını kullanmak 

Hedef 15.7  Kablosuz anons cihazlarının yenileyerek, her cihaza tek tek müdahale imkanı 

sağlamak ve bu sayede ses kirliliğini önleyerek aynı zamanda tasarruf sağlamak 

Sorumlu Birim - ĠĢletme Müdürlüğü 

ĠĢbirliği 

Yapılacak 

Birim(ler) 

- Fen iĢleri Müdürlüğü 

- TUSKĠ Müdürlüğü 

Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

BaĢlangıç 

Değeri 

1. 

Yıl 

2. 

Yıl 

3. 

Yıl 

4. 

Yıl 

5. 

Yıl 

Ġzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.1.1 

Parklarda 

aydınlatma 

sistemlerinde 

yenilenme oranı 

(%) 

%50 0 % 30 %35 %40  %45  %50 
Ayda 

Bir 

Altı ayda 

bir 

PG1.1.2 

Modernize 

edilen 

sinyalizasyon 

sayısı (sayı) 

%50 0 1 2 4 5 6 
Ayda 

Bir 

Altı ayda 

bir 

Riskler  - DönüĢümü sağlanan ampül ve trafik lambalarında oluĢabilecek arızalar 

Faaliyet ve 

Projeler  

- Kent içinde kalan 6 sinyazlizasyon sisteminin yenilenmesi 

- Parklarda çocuk güvenliği açısından kamera sistemine geçilmesi 

- Anons sisteminin yenilenmesi 

Tespitler  - Yapılacak yatırımlarla parkların daha güvenli hale geleceği 

- Sinyalizasyon yenilenmesi ve yeĢil ıĢık uygulaması ile trafik 

akıĢkanlığının artacağı 

Ġhtiyaçlar  - Ġleri teknoloji malzeme ihtiyacı 



7. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 Belediyemiz kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanımı, 

yönetimde etkinliğin sağlanması, memnuniyet odaklı hizmet anlayıĢının benimsenmesi ve 

sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla önümüzdeki beĢ yıllık dönemde 

ulaĢılmak istenilen amaç ve hedeflerin sağlıklı Ģekilde yürütülmesi gereklidir. Stratejik 

planlama ve yönetim sürecinin daha etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi için izleme ve 

değerlendirme yoluna gidilmektedir. 

 Ġzleme; stratejik planda söz konusu olan amaç ve hedeflerin, uygulama öncesi ve 

uygulama sırasında performans göstergeleri aracılığıyla analiz ve takibinin yapılmasıdır. 

Değerlendirme; uygulama sonuçlarından hareketle amaç ve hedeflere ne derecede ulaĢıldığını 

faaliyetler bazında gösteren bir incelemedir. 

 Ġzleme ve değerlendirme sürecinde; temel sorumluluk üst yöneticiye ait olmakla 

birlikte, hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, sorumlu birimin 

harcama yetkilisine aittir. Ġzleme ve değerlendirmenin sağlıklı Ģekilde yapılabilmesi için 

gerekli altı aylık/yıllık ve birikimli izleme tablolarının sorumlu birimler tarafından objektif bir 

Ģekilde doldurulması önem taĢır.  

 Söz konusu tabloların konsolide edilerek stratejik plan değerlendirme raporu 

hazırlanması, altı aylık ve yıllık dönemler halinde Belediye BaĢkanına sunulması ise Mali 

Hizmetler Müdürlüğü'nün sorumluluğu altındadır. 

 Stratejik plan değerlendirme raporu ile amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığı, 

ilerleme sağlanan ya da sağlanmayan alanların tespiti, hedef ve performans gösterge 

değerlerine ulaĢma düzeyleri gibi çeĢitli alanların belirlenmesi sağlanır.  

 Üst yönetici baĢkanlığında yapılacak olan izleme değerlendirme toplantılarında ise 

stratejik plan uygulama süresi içinde hedeflere nasıl ulaĢılacağına iliĢkin önlemler 

belirlenerek stratejik plan değerlendirme raporunun nihai Ģekli oluĢturulur. 
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