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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. 

Maddesi uyarınca ülkemizdeki tüm belediyeler 

Performans Programı hazırlamakla yükümlü 

kılınmıştır. Kanunda Belediye Başkanlarının mali 

yıl başlamadan önce performans programlarını 

meclise sunacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili 

yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama 

Rehberi bu yıl yenilenmiştir. Belediye olarak 

bizde bu ikincil mevzuata uygun ilk performans 

programımızı hazırladık. Yönetmelikteki 

hükümler gereği, meclisimizce kabul edilmesi 

halinde, söz konusu Performans Programını 

ocak ayı içerisinde kamuoyuna sunacağız ve 

internet sayfamızda da yayımlayacağız. Yine 

Performans Programımızı 15 Mart tarihine kadar İçişleri Bakanlığına da ayrıca 

göndereceğiz.  

Son dönemlerde yapılan yerel yönetim yasalarının bir devamı olarak, 

belediyelerde ve diğer tüm kamu idarelerinde performans programı hazırlama ve buna 

dayalı bütçe uygulamalarına geçme ve bunların sonuçlarını faaliyet raporlarıyla halka 

sunma anlayışı başlatılmıştır. Kanımca bu anlayış hesap verme ve saydamlık açısından 

son derece önemlidir. Bizde bu program ile yapacağımız ve bütçelendirdiğimiz faaliyet 

ve projelerimizi halkımıza sunma fırsatı bulmaktayız. 

2010 yılı Performans Programından da anlaşılacağı üzere, belediyemiz 

olanaklarını yeterince verimli kullanan, popülist yaklaşımlardan uzak, hizmet kalitesinin 

sürekli arttırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışındadır. Her yıl bir önceki yıla göre 

daha üstün bir performans sergilemeye gayret göstermeye çalışacağız. Önümüzdeki 

yıllarda halkımızın ve değerli çalışanlarımızın göstereceği destekle daha güzel bir 

Ataşehir oluşturacağız. 

Değişen ve dönüşen dünyada yerini almak isteyen bir Ataşehir olmak amacıyla 

çıktığımız yolda kısa zamanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Başarıyı arttırmanın ve 

sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçer. Ataşehir Belediyesi 

olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği 
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sürece gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle; elinizdeki Performans 

Programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz 

faaliyet ve projelerin saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.  

Ataşehir Belediyesi olarak iyi yetişmiş kalifiye personelle, kurumsal kimliği ve 

geleneği olan, teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı 

ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış, model bir ilçe ve markalaşmış bir 

belediyecilik anlayışı içinde; öncü ve önder bir belediye olma vizyonuyla yola çıktık. Bu 

çerçevede yeni kurulan bir belediye olarak stratejik yönetimi temel alarak stratejik 

yönetimin alt unsurlarını oluşturan “İç Kontrol Sistemi” ve “İç Kontrol Eylem Planı”nda, 

“Stratejik Planda”, “Bütçe”de ve “Performans Programı”nda Türkiye mahalli idareleri 

içinde farklı bir yere sahip çalışmalar ürettik. Bu konuda çok nitelikli destekler aldık.  

14 yıldır Ataşehir'de yaşayan; bölgeyi, insanlarını ve sorunlarını bilerek Ataşehir 

halkının karşısına çıkmış ve bu çerçevede önemli bir stratejik planı yürürlüğe 

koymuştuk. Planda; başta seçim bildirgemizdeki vaatler olmak üzere öncü, önder bir 

Ataşehir olmak için gerekli olan amaç, hedef ve stratejileri tüm açıklığı ile koyduk. Şimdi 

bu hedeflerin yıllık dilimleri olan performans programımızı hazırlayarak 2010 yılını 

programladık ve bütçeledik.  

2010 Mali yılı bütçesi yedek ödenekler dahil 140.000.000 TL dir. Bu bütçenin 

yedek ödenekler dışındaki 130.102.982 TL tutarındaki kısmına ilişkin 28 performans 

hedefi 217 faaliyet, projeler ve genel yönetim giderleri ile diğer idarelere olan 

transferlerimizi bunun yanı sıra belediyemize ait bazı genel bilgileri bulabileceğiniz bu 

Performans Programının halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler bu çalışmada emeği 

geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım. 

 

 

 

Battal İLGEZDİ 

Ataşehir Belediye Başkanı 

 

 

 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

I- GENEL BİLGİLER 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

B- Teşkilat Yapısı 

C-  Fiziksel Kaynaklar 

D-  Diğer Hususlar 

 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A- Temel Politika ve Öncelikler 

B-  Amaç ve Hedefler 

C-  Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 

E- Diğer Hususlar 

 

III-   EKLER 

A- Performans Programı Süreci 

B- Performans Çevresi 

C- Hedeflerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 

D-  Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 
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A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları 

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve 

İmtiyazları” Başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.  

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 

veya ruhsatı vermek. 

d)  Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 

tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 

sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 

işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 

raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 

işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 

ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 

etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 
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k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 

alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler 

ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek. 

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve 

Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler 
 

• Bölümün (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri 

dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

• Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın 

görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere 

imtiyaz yoluyla devredebilir. 

• Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 

ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya 

verme veya Belediye Kanunu’nun 67.  maddesindeki esaslara göre hizmet satın 

alma yoluyla yerine getirebilir. 

• İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
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sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz 

almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 

yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. 

• İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı 

ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 

tahsis edebilir. 

• Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 

tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

• Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.  

• 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye 

taşınmazları hakkında da uygulanır. 

• Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 

ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil 

edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

 

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde 

sıralanmıştır. Buna göre; 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 

kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 

alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, 

amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 
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karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir. 

4- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 

İle İlgili Diğer Hükümler 

• Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

• Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur.  

• Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır. 

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

• Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir. 

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

• Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan 

tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

 

5- Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar 

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler 

haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır.  

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok 

ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse;  

5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 

sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı 

Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere 

görev tevdi etmiştir.  
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6- Belediye Yönetiminin Organları 
 

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye 

encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.  

a. Belediye Meclisi  

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye 

encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. Belediye meclisi, belediyenin karar 

organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden 

oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:  

• Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

• Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler 

ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

• Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-

5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre 

düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve 

doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

• Borçlanmaya karar vermek. 

• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 

süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar 

vermek. 

• Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

• Şartlı bağışları kabul etmek. 

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu 

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar 

vermek. 

• Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 

kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul 

yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 
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• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-

işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

• Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 

kabul etmek. 

• Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

• Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 

idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri 

kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve 

spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, 

bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 

vermek. 

• Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

• Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

• İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını 

görüşerek kabul etmek. 

 

b. Belediye Encümeni  

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 

100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 

bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının 

birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer 

belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
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seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 

arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile 

küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır. 

 

c. Belediye Başkanı 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve 

denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını 

yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst 

amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 

menfaatlerini korumakla görevlidir. 

 

7- Belediyelerin Mali Yapıları 

Belediye gelirlerini 4 ana grupta mütalaa edebiliriz. Bunlar: 

a. Öz gelirler 

b. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar 

c. Devlet yardımları 

d. Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler. 

 

a. Öz Gelirler 

Belediyelerin öz gelirleri münhasıran, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 

dayanmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de kendi 

içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, diğer paylar ve ücrete tabi 

işlerden elde edilen gelirler olarak ayırabiliriz.  

 

a.1. Belediye Vergileri 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler 

şunlardır:  

1. İlan ve Reklam Vergisi 

2. Eğlence Vergisi 
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3. Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) 

 

a.2. Belediye Harçları 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar 

şunlardır:  

1. İşgal Harcı 

2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

3. Kaynak Suları Harcı 

4. Tellallık Harcı 

5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

7. Bina İnşaat Harcı 

8. Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri açma 

izni harcı, Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı) 

 

a.3. Harcamalara Katılma Payı 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu 

harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır:  

1. Yol harcamalarına katılma payı 

2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 

3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı 

 

a.4. Ücrete Tabi İşler 

2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu 

yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için 

belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.  
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a.5. Diğer Paylar 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 97. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet 

Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve 

tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak 

ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden 

işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara 

ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır. 

  

b. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar 

1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir 

yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır.  

 

c. Devlet Yardımları 

Hem Maliye Bakanlığı bütçesine hem de diğer bakanlıkların bütçesine mahalli 

idarelere yardım amacıyla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi söz 

konusudur.  
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B- ATAŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 
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C- ATAŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI 
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D- FİZİKİ KAYNAKLAR 

 

 

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) 
    

Sıra No Taşıtın Cinsi 
SAYI 

T1- (*) Binek otomobil  6 

T2- Binek otomobil     

T3- Station-Wagon     

T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)     

T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)   15 

T6- Kaptı-kaçtı (Arazi)     

T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)     

T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)   22 

T9- Panel     

T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)     

T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)     

T12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.   4 

T13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.     

T14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.   2 

T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı)   1 

T16- Ambulans arazi hizmetleri için     

T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere     

T18- Motorsiklet en az 45-250 cc.lik     

T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik     

T20- Bisiklet     

T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil      

T21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı      
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E- Diğer Hususlar 

Bilindiği üzere 2010 yılı yerel yönetimler açısından son derece önemli bir yıl 

olacaktır. Tüm belediyeler kendi plan, program ve bütçelerini ilk kez bu dönemde 

anlamlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaktır. Biz sorumlu belediyecilik anlayışımız 

gereği tüm yasal prosedürleri yerine getirerek popülist politikalardan uzak 

faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hazırladığımız 2010 Mali Yılı Bütçesi ve Performans 

Programı bu anlayışımızın bir devamı şeklinde anlaşılması gereken hususlardandır. 

Önümüzdeki günlerde 2009 yılı faaliyetlerimizi gösteren Faaliyet 

Raporumuzu hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde en mükemmel bir 

biçimde hazırlayarak kamuoyuna sunacağız. 

2010 yılından sonra da yasaların emredici kurallarının çok daha ilerisinde 

tüm yönleriyle stratejik yönetim sisteminin kurulması planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Ataşehir Belediye Başkanlığı Stratejik Yönetim Sistemi

Strat ejik 
Amaç 1

S tratejik 
Hed ef 1.1

Stratejik 
H edef 1.2

Perfo rmans 
H edefi 1.1.1

Perf ormans 
H edefi 1.1.2
P erfo rman s 
Hed efi 1.2.1

Perfo rman s 
H edefi  1.2.2

Per fo rman s 
Hed efi 2.1.1
P er fo rman s 
Hed efi 2.1.2
Per fo rman s 
Hed efi 2.2.1

Per fo rman s 
Hed efi 2.2.2

Faal iyet /  Pro je

Faal iyet /  Pro je

F aaliyet / Proje

F aaliyet / Proje

F aaliyet / Proje

F aaliyet / Proje

F aaliyet / Proje

F aaliyet / Proje

Harcama
B irimi A

Harcama
B ir imi  B

Harcama
B irimi A

Harcama
B irimi B

Stra tejik Plan Pe rform ans Programı Bü tçe

M aliyet

M aliyet

M aliyet

M aliyet

BÜTÇE
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A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013) 

  

 
 
 

 
 
 

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ 
   

Rekabet Gücünün 
Artırılması 

İstihdamın 
Artırılması 

Beşeri Gelişme ve 
Sosyal Dayanışmanın 

Güçlendirilmesi 

Bölgesel 
Gelişmenin 
Sağlanması 

Kamu Hizmetlerinde 
Kalite ve Etkinliğin 

Artırılması 
1. Makroekonomik 

İstikrarın Kalıcı Hale 

Getirilmesi 
 

2. İş Ortamının 
İyileştirilmesi 

 
3. Ekonomide Kayıtdışılığın 

Azaltılması 
 

4. Finansal Sistemin 

Geliştirilmesi 
 

5. Enerji ve Ulaştırma 
Altyapısının Geliştirilmesi 

 
6. Çevrenin Korunması ve 

Kentsel Altyapının 
Geliştirilmesi 

 

7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin 
Geliştirilmesi 

 
8. Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin 
Yaygınlaştırılması 

 
9. Tarımsal Yapının 

Etkinleştirilmesi 

 
10. Sanayi ve Hizmetlerde 

Yüksek Katma Değerli 
Üretim Yapısına Geçişin 

Sağlanması 

1. İşgücü 

piyasasının 

Geliştirilmesi 
 

2. Eğitimin İşgücü 
Talebine 

Duyarlılığının 
Artırılması 

 
3. Aktif İşgücü 

Politikalarının 

Geliştirilmesi 
 

1. Eğitim Sisteminin 

Geliştirilmesi 

 
2. Sağlık Sisteminin 

Etkinleştirilmesi 
 

3. Gelir Dağılımının 
İyileştirilmesi, Sosyal 

İçerme ve Yoksullukla 
Mücadele 

 

4. Sosyal Güvenlik 
Sisteminin 

Etkinliğinin Artırılması 
 

5. Kültürün Korunması, 
Geliştirilmesi ve 

Toplumsal 
Diyaloğun 

Güçlendirilmesi 

 

1. Bölgesel Gelişme 

Politikasının Merkezi 

Düzeyde 
Etkinleştirilmesi 

 
2. Yerel Dinamiklere 

ve İçsel 
Potansiyele Dayalı 

Gelişmenin 
Sağlanması 

 

3. Yerel Düzeyde 
Kurumsal 

Kapasitenin 
Artırılması 

 
4. Kırsal Kesimde 

Kalkınmanın 
Sağlanması 

 

1. Kurumlar Arası Yetki ve 

Sorumlulukların 

Rasyonelleştirilmesi 
 

2. Politika Oluşturma ve 
Uygulama Kapasitesinin 

Artırılması 
 

3. Kamu Kesiminde İnsan 
Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

 
4. e-Devlet 

Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması ve 

Etkinleştirilmesi 
 

5. Adalet Sisteminin 
İyileştirilmesi 

 

6. Güvenlik Hizmetlerinin 
Etkinleştirilme 

 

 

VİZYON 

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte 

rekabet gücüne sahip,   bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için 
uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye 
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1- İş Ortamının İyileştirilmesi 

 İş ortamını iyileştirmek için çalışmayı ve iş yapmayı özendiren bir 

vergilendirme, finansal kaynaklara kolay erişim, ürün ve girdi piyasalarında etkinlik, 

gelişmiş fiziki altyapı ve etkin yargı ve kamu hizmeti sunumu sağlanacaktır. 

 İşletmelerin kazanç ve işlemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve yükler rekabet 

gücünü olumsuz etkilemeyen bir yapıya kavuşturulacaktır. 

 Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerde kurumsal yönetişimin geliştirilmesi 

desteklenecektir. 

 KOBİ’lerin uygun koşullarla çeşitlendirilmiş finansman imkanlarına erişimi 

kolaylaştırılacaktır. 

 Ürün ve girdi piyasalarının etkinliğinin artırılması amacıyla; haksız rekabetin 

önlenmesine, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına, iş gücü eğitim 

seviyesinin yükseltilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine ve girdi 

maliyetlerinin düşürülmesine önem verilecektir. 

 İşletmeler için enerji, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi fiziki altyapı 

imkanları iyileştirilecek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta 

olmak üzere uygun yatırım yeri imkanı sağlanacaktır.  

 Yatırımcılara ve işletmelere yönelik kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik 

sağlamak üzere; saydam ve objektif kurallar getirilecek, iyi işleyen bir yargı sistemi 

oluşturulacak, izin, onay ve işlemlerle ilgili bürokrasi azaltılacak, AB kuralları ile 

uyumlu bir devlet yardımları politikası uygulanacak, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılacak, ulusal ve bölgesel düzeyde mevcut 

potansiyellerin etkin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

2- Finansal Sistemin Geliştirilmesi 

 Rekabetçi ölçeğe ulaşmış, kaynakları yatırıma yönlendirecek araç çeşitliliğine 

ve mali derinliğe sahip, uluslararası standartlarda düzenlenen, denetlenen ve 

aracılık maliyetlerinin asgariye indirildiği bir mali sektörün geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 Finansal piyasalarda ve bu piyasalardan kaynak temin eden reel sektörde 

kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması sağlanacaktır. 

 Reel sektörün, özellikle KOBİ’lerin, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 

mali sistemden daha fazla yararlanması sağlanacaktır.  

 Risk yönetiminin tüm finansal kurumlarda uygulanmasını sağlayacak 

düzenlemeler yapılacaktır.  
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 Finansal sistemimizde farklı kuruluş ve enstrümanlar arasında rekabeti bozucu 

unsurlar ortadan kaldırılacaktır. 

 Düzenleme ve denetimin finansal sistemdeki tüm alanları kapsaması 

sağlanacaktır. 

3- Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 

 Enerji ve ulaştırma yatırımları öncelikli olmak üzere mal ve hizmet üretimine 

yönelik altyapının kalitesi iyileştirilecek, erişim imkanları artırılacak ve altyapı 

hizmetlerinin üretim maliyeti içindeki payı düşürülecektir. Bu çerçevede, altyapı 

yatırımlarının yapılması ve işletilmesinin öncelikle özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmesi esas olacaktır. 

 Enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini esastır. Nükleer enerji dahil 

alternatif enerji kaynakları da dikkate alınarak arz güvenliğinin sağlanması, çevresel 

etkilerin en düşük düzeyde tutulması, enerji endüstrisinin rekabetçi bir yapı içinde 

sanayinin uluslararası rekabet edebilirliğine katkı sağlaması ile üretici ve tüketici 

ülkeler arasında transit konumun geliştirilmesi enerji politikasının ana unsurlarıdır. 

 Enerji arz güvenliğinin sağlanması hususunda birincil enerji kaynaklarına 

erişimin garanti edilmesi, ithal kaynaklara olan bağımlılığın asgari düzeyde 

tutulması, elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarının zamanında yapılması; 

rafineriler ile petrol ve doğalgaz depolama tesislerinin yeterli hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 Enerji sektörünün rekabete açılması, gerekli yatırımların kamu finansmanı 

üzerinde ek yük yaratmaksızın özel sektör tarafından yapılması, kamunun gözetim 

ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek arz güvenliğini gözetmesi 

ve kamu mülkiyetindeki tesislerin özelleştirilmesi sağlanacaktır. 

 Ulaştırma hizmetinin ekonomik ve sosyal hayatın gereksinimlerine cevap 

veren, trafik güvenliğinin en üst düzeye çıkarıldığı, taşıma türleri arasında dengenin 

ve tamamlayıcılığın sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu ve 

sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması temel amaçtır.  

 Karayollarında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu arterlerde kapasite ve kalite 

artırıcı bölünmüş yol yapımlarına devam edilirken, yük taşımacılığının demiryoluna 

kaydırılması, limanların ise kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi 

haline getirilmesi sağlanacaktır. 

 Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli katkı oranı ile üretilmesi ortamının 

yaratılması ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster filosunun, yenilenmesi 
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hedefleri doğrultusunda, Türkiye Tersaneler Master Planı’nın sonuçları göz önüne 

alınarak yeni tersane alanları tesis edilecektir. 

 Kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, 

kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve 

ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulacaktır.  

 Türkiye’nin AB, Kafkas, Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile bağlantısını sağlayan 

arterler güçlendirilecektir. 

4- Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 

 Çevrenin korunması kısa vadede maliyet unsuru olarak görülmekle birlikte 

uzun vadede rekabet gücünü artırmakta ve sürdürülebilir kılmaktadır. Bu kapsamda 

başta AB olmak üzere uluslararası standartlara uyum sürecinin bir gereği olarak 

çevre altyapısının iyi planlanmış bir sürede ve maliyet etkin bir şekilde 

tamamlanması sağlanacaktır. 

 Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini 

yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanması 

sağlanacaktır. 

 AB uyum süreci içinde oluşacak ek yatırımların etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesi artırılacak, mali 

imkanları güçlendirilecektir. 

 Tüketici tercihlerinin çevreye duyarlı mal ve hizmetlere yönelmesi 

çerçevesinde, rekabet gücümüzün artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanması amacıyla, verimliliği artıran, çevreye duyarlı üretim süreç ve 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması esastır. 

5- Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 

 Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak 

tasarlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı 

ve bu payın içinde özel sektörün ağırlığını artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır.  

 Toplumda bilim ve teknoloji bilinci, nitelikli araştırmacı sayısı artırılacak ve 

araştırma altyapısı geliştirilecektir.  

 Ar-Ge faaliyetlerinin yeniliğe ve ürüne dönüştürülmesinde risk sermayesi ve 

benzeri araçlardan yararlanılacaktır. 

 Üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve diğer kurum ve kuruluşların 

araştırma altyapısı öncelikli alanlar temel alınarak geliştirilecektir. 
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6- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 

 Elektronik haberleşme sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve 

hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın 

erişim sağlanacaktır. Bilgi teknolojileri sektörü, yazılım ve hizmetler alanında 

bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak konumlandırılacaktır. Ekonomide verimliliği 

artırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde yaygın kullanımı 

sağlanacaktır. Bilgiye erişimde yaygın olarak kullanılan görsel ve işitsel yayıncılık 

altyapısı geliştirilecektir. 

 Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna 

dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecek, geniş 

bant erişim altyapısı yaygınlaştırılacaktır. 

 Bilgi teknolojileri sektöründe rekabet gücünün artırılması amacıyla, doğrudan 

yabancı yatırımlar için uygun ortam oluşturulacak ve bu yolla teknoloji transferi 

sağlanacaktır. Teknoparkların yazılım ve hizmetler alanında bölgesel ve öncelikli 

endüstrileri destekleyecek şekilde ihtisaslaşması sağlanacaktır. 

7- İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 

 İşgücü piyasası; esneklik ve güvence arasında dengenin sağlandığı, istihdam 

üzerindeki yüklerin kademeli bir şekilde azaltıldığı, tüm bireylere eşit istihdam 

fırsatlarının sağlandığı ve sosyal diyaloğun güçlendirildiği bir yapıya 

kavuşturulacaktır. 

 İşgücü piyasasında esneklik ve güvence arasında denge sağlanarak işletmelerin 

ve çalışanların değişime uyum kapasiteleri artırılacaktır. 

 Ekonomide rekabet gücünü dikkate alacak, ücret-verimlilik ilişkisini 

güçlendirecek, işgücü piyasalarının esnekliğine katkıda bulunacak ve üretken 

istihdamı destekleyecek esas ücret ağırlıklı bir ücret sistemi oluşturulacaktır. 

 Sosyal diyalog mekanizmaları ülke düzeyinden işletme düzeyine kadar her 

alanda güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

8- Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması 

 Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirmek üzere eğitim ile işgücü 

piyasası arasındaki etkileşim güçlendirilecektir. Mesleki eğitim ve yüksek öğretimde 

mevcut eğitim programları gözden geçirilerek, yeni açılacak eğitim programları insan 

gücü ihtiyacı doğrultusunda belirlenecektir. 

 Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecektir.  
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 Meslek standartları ile sınav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik 

sistemi kurulacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. 

 Meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında 

program bütünlüğünü esas alan iş bölümü ve işbirliği sağlanacaktır. Bu kurumların 

sanayi ile işbirliği içinde gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitim güçlendirilecek ve 

yaygınlaştırılacaktır. 

 Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 

 İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım 

sektöründen açığa çıkacak işgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü 

piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programları uygulanarak 

artırılacaktır. 

 İş bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif işgücü programlarına 

ayrılan kaynaklar artırılacaktır. Girişimcilik eğitimleri, istihdam garantili programlar, 

mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim 

kursları ile sanayide eğitim seminerleri yoluyla aktif işgücü politikaları 

yaygınlaştırılacaktır. 

9- Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 

 Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun 

çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve 

manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip 

ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve 

beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilecektir. 

 Eğitim sistemi beşeri kaynakların geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam 

boyu eğitim yaklaşımıyla ve sistem bütünlüğü içinde ele alınarak, etkili, erişilebilir ve 

fırsat eşitliğine dayalı bir yapıya kavuşturulacaktır.  

 Eğitimde niteliğin artırılması amacıyla, yenilikçilik ve araştırıcılığın 

geliştirilmesini esas alan müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, etkili 

bir rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulacak, eğitici personelin nitelikleri ile fiziki 

mekân ve bilgi teknolojisi altyapısı güçlendirilecektir.  

 Yükseköğretim yönetimi şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve 

sürdürülebilir kalite anlayışı çerçevesinde yeniden ele alınacak, sistemin idari ve mali 

özerkliği artırılacak, yerel özellikleri dikkate alan, özel kesimin yatırımına açık 

rekabetçi bir yapı geliştirilecektir.  

 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

10- Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 

 Hasta haklarını ve memnuniyetini gözeten, erişilebilir, kaliteli ve koruyucu 

sağlık hizmetlerine öncelik veren, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi 

oluşturulacaktır. 

 Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini kolaylaştırmak 

amacıyla genel sağlık sigorta sistemi hayata geçirilecektir. 

 Kaliteli hizmet sunumu için standartlar oluşturulacak, gerekli fiziki ve hukuki 

altyapı geliştirilecek, sağlık sektöründeki insan gücünün niteliği ve niceliği 

artırılacaktır. 

 Etkili bir sevk sistemi oluşturulması, maliyet etkin hizmet sunumu, akılcı ilaç 

kullanımı ve sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.  

 Sağlık sektöründe kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü güçlendirilirken, 

hizmet sunumunda özel kesimin payı artırılacaktır. 

11- Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 

 Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, 

eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikalarıyla birlikte, çok boyutlu bir yaklaşımla 

kalıcı bir şekilde azaltılacaktır. Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk 

altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almaları sağlanacak 

ve yaşam kaliteleri yükseltilecektir. 

 Başta özürlüler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere, 

yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış kesimlerin, ekonomik, sosyal ve siyasal 

hayata aktif katılımları sağlanacak ve bu gruplara yönelik şiddet ve istismar 

önlenecektir. Bu çerçevede, dezavantajlı kesimlerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal 

hizmetler ve istihdama yönelik hizmetlere erişimine öncelik verilecektir. Sunulan 

hizmetler yoksulluk kültürünü önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini 

sağlayıcı nitelikte olacaktır. 

12- Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun 

Güçlendirilmesi 

 Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, 

geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini 

oluşturacaktır. 

 Sosyal ve ekonomik politikaların kültür politikalarıyla birbirlerini 

desteklemeleri ve bu politikaların hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve sivil 

toplum kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacaktır. 
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 Gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak şekilde, yaşadıkları topluma 

aidiyet duygusu, duyarlılık anlayışı ve özgüvenleri geliştirilecektir. 

 Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla, hoşgörü, 

toplumsal diyalog ve ortaklık kültürünü geliştirici politikalara öncelik verilecektir. 

13- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

 Bölgesel gelişme politikalarının hayata geçirilmesinde başta yerel yönetimler 

olmak üzere, yerel düzeyde bölgesel gelişmede rolü olan kurumların ve aktörlerin; 

uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve 

koordinasyon kapasitesi artırılacak, beşeri kaynakları geliştirilecektir.  

 Yerel kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar 

desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama 

örnekleri başta olmak üzere bilgi alışverişi özendirilecektir.  

14- Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi 

 Tüm kamu idarelerinin görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek görev ve 

yetki çatışmaları önlenecek; belirlenecek görev alanlarına uygun olarak 

yetkilendirilmeleri ve yeniden yapılandırılmaları sağlanacaktır. 

 Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak ve yerel yönetimlerin 

idari ve mali açıdan güçlendirilmesine paralel olarak gerçekleştirilecektir. 

15- Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 

 Kamu idarelerinde politika oluşturma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve 

değerlendirme süreçlerinin kalitesi artırılacaktır. Bu amaçla vatandaşı merkeze alan, 

katılımcı, saydam, hesap verebilir, performansa dayalı ve sonuç odaklı stratejik 

yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. 

 Kamu idarelerinde yönetim kararlarının stratejik planlara dayanan orta ve 

uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi sağlanacaktır. Kaynaklar, kullanımlarında 

etkinlik ve etkililik sağlanması amacıyla performans programları çerçevesinde tahsis 

edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürü çerçevesinde ölçme, izleme ve 

değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. 

16- Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

 Kamu kurum ve kuruluşları, işlev ve sorumluluklarını etkin ve etkili bir biçimde 

yerine getirebilmeleri için yeterli nitelik ve sayıda personele kavuşturulacak, tüm 

personelin hızla değişen şartlara uyumunu sağlamak amacıyla yeterlilikleri sürekli bir 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

şekilde artırılacak ve istihdam koşullarının AB Müktesebatına uyumu temin 

edilecektir. 

17- e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 

 Kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, sürekli ve yaygın sunumunda bilgi ve 

iletişim teknolojilerinden azami düzeyde faydalanılacaktır. Bu çerçevede etkin, 

birlikte çalışabilir, bütünleşik ve güvenli bir e-devlet yapısı oluşturulacak ve temel 

kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama taşınacaktır.  

 Gerçek ve tüzel kişiler için tek numaraya dayalı bilgi sistemleri 

oluşturularak, elektronik ortamda etkin bilgi paylaşımını sağlayacak bütünleşik bir 

e-devlet yapısı inşa edilecektir.  

 Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında, iş süreçleri kullanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinlik 

sağlanacak, çok kullanılan ve getirisi yüksek hizmetlere öncelik verilerek tek kapıdan 

sunumları sağlanacaktır. 
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B- AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 

MİSYON 

 

Katılımcılık 
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Ataşehir ilçe sınırları içindeki mahalli 

müşterek ihtiyaçları en iyi şekilde 

karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam 

kalitesini artırmak ve özgün bir kimlik 

oluşturarak insan odaklı öncü bir 

dünya kenti haline gelmek. 

Hemşehrilik 

Saydamlık 

Hesap verebilirlik 

Sosyal koruma 

Ulaşılabilirlik 

Kişisel gelişim 

 

VİZYON 

 

Sürdürülebilirlik 

İyi yetişmiş kalifiye personelle, 

kurumsal kimliği ve geleneği olan, 

teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi 

esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön 

planda tutan, hizmette dünya 

standartlarını aşmış model bir ilçe ve 

markalaşmış bir belediyecilik anlayışı 

içinde insan odaklı öncü ve önder 

belediye olmak 

Kentsel yenileşme 

Tarafsızlık 

Sorumluluk 

Bilimsellik 

Güvenilirlik ve saygınlık 

Eşit paylaşım 

Verimlilik ve etkinlik 

Vatandaş memnuniyeti 
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AMAÇLAR VE HEDEFLER 

A1 

KENTSEL YENİLEŞME 

Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve 

diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, bütüncül 

ve modern altyapı sistemini sağlayarak akıllı kentleri yaratan ileri 

teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 

oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına 

yarar getirecek bir kentsel yenileşme projesini gerçekleştirmek.  

H 1.1 

Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekanlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin, 

Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak Suretiyle 

Kent içi Ulaşım Sorunlarını Çözmek, Mevcut Taşınmazların Envanterini 

Çıkararak, Ataşehir’de Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini 

Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak. 

H 1.2 Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek. 

H 1.3 

Gecekonduda Yaşayanları Gecekondu Önleme Bölgelerinde Yapılacak 

Toplu Konutlara Yerleştirerek, Gecekonduda Yaşayanların Sayısını % 

20 Azaltarak Kentsel Yenileşmeyi Sağlamak. 

H 1.4 Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak. 

H 1.5 
İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Yenileşme Hedefine Uygun Olarak 

Revize Etmek. 

H 1.6 
Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer 

Olanakları Sağlamak. 
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A2 

MARKA VE ÖNDER KENT OLMAK 

Halkımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim 

düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor 

yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor 

faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı 

sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel 

yaşam ortamını hayata geçiren, iyi yönetişim için gerekli Türkiye 

Belediyeciliğine örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, 

belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla 

gündemi belirleyen, Ataşehir’in küresel alanda ticaret, finans ve 

kültür merkezi olma potansiyelini ortaya çıkaran bu amaçla yabancı 

kentlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapan, hizmette dünya 

standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik 

anlayışı içinde insan odaklı öncü ve önder belediye olmak. 

H 2.1 
Halkımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek 

Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak. 

H 2.2 
Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri 

Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak. 

H 2.3 

Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve 

Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen 

Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye 

Olmak. 

H 2.4 
İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal, Sanatsal 

ve Etkinlikler Düzenlemek. 

H 2.5 
Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri 

Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak. 

H 2.6 
İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem 

Planları Oluşturmak. 
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H 2.7 

Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve 

Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Öncü ve Önder Bir Belediye 

Olmak. 

H 2.8 Marka ve Önder Bir Kent Olacak Prestij Projelerini Gerçekleştirmek. 

  

A3 

YOKSULLUKLA MÜCADELE 

Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak 

temelinde ele alarak, Ataşehir’de yoksullukla mücadele ederek ve 

yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam 

sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini 

yükseltmek.  

H 3.1 

İnsan Odaklı Sosyal Belediyecilik Anlayışımızın Gereği Olarak İlçe 

Sınırları İçindeki Yoksulluğu, Plan Dönemi Sonunda % 20 Oranında 

Azaltmak. 

H 3.2 
İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan 

Hane Kalmamasını Sağlamak. 

  

A4 

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI 

Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için 

belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir 

şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek 

suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, 

verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde 

vatandaş memnuniyetini sağlamak.  

H 4.1 

Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş 

Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine 

Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek. 
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H 4.2 

Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek 

Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye 

Yönelik Geliştirmek.  

H 4.3 
Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Sosyal 

İmkanları Geliştirmek.  

  

A5 

SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN 

OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola 

çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve 

niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel 

aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya 

olan ilgi ve sevginin arttırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak 

ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına 

almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve 

hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı sıra kent yaşamında 

hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek. 

H 5.1 

Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine 

Yönelik Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Planı” Hazırlamak ve 

Uygulamak. 

H 5.2 

Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın 

Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak ve Belediyenin Kapasitesini 

Yükseltmek. 

H 5.3 

İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak 

(Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini 

Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak. 

H 5.4 
Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt 

Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek. 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

H 5.5 

Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil 

Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek 

Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, 

Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20’sini Revize Etmek ve Mevcut Park 

ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Artırarak, Yeşil Alanların Etkili ve 

Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak. 

H 5.6 
İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent 

Oluşturmak. 

H 5.7 
Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra 

Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek. 

  

A6 

E-BELEDİYE 

Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları 

ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya 

kavuşmak. 

H 6.1 
Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları 

Geliştirmek.  

H 6.2 Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak. 
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C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 
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D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 
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İDARE PERFORMANS TABLOSU  
         

İdare Adı ATAŞEHİR BELEDİYESİ 

         

P
er

fo
rm

an
s 

 
H

ed
ef

i  

F
aa

liy
et

  

  

BÜTÇE İÇİ 
BÜTÇE 

DIŞI 
TOPLAM  

TL 
PAY  
(%) 

TL 
PAY  
(%) 

TL 
PAY  
(%) 

PH 1.1     
57.160.000,00 48,44 0,00 0,00 57.160.000,00 48,44 

    Belediye mülkiyetindeki taşınmazların 
tespitini yaparak, mevcut durumu raporlamak. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    Beş yıllık kamulaştırma programını 
oluşturmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    

Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi 
politikaları ile uyumlu; sürdürülebilir ve diğer 
idarelerle bütünleşmiş geniş kapsamlı bir kent 
içi ulaşım stratejisi oluşturmak. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve 
sokaklarda; kaplama,  yama,  parke yol, yaya 
kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat 
duvarı, taş duvar yapıp, ayrıca bir yandan da 

57.000.000,00 

48,30 0,00 0,00 57.000.000,00 48,30 
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mevcut olanların bakım-onarımları 
gerçekleştirmek.  

PH 1.2   
  2.521.000,00 2,14 0,00 0,00 2.521.000,00 2,14 

    Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini 
yapmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Yıkım kararı alınmış yapıların tespitini 
yapmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da 
yıktırmak. 

2.500.000,00 
2,12 0,00 0,00 2.500.000,00 2,12 

    Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin 
vermemek. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

PH 1.3     
20.000,00 0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
Gecekondu önleme bölgeleri oluşturmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Arsa sahiplerinin bir araya getirilmesi 
sağlanarak, yeni bir kentsel yenileşme modeli 
geliştirip, arsa ve imar sorunlarını çözmek. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

PH 1.4     
160.000,00 0,14 0,00 0,00 160.000,00 0,14 
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    Doğal afetlerde faaliyet göstermek üzere afet 
kriz merkezini yapılandırmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    Doğal afetlere anında müdahale edilebilmesi 
için acil eylem birimi oluşturmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Bir kez deprem tatbikatı yapmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    Zemin haritalarının güncellenmesini 
sağlamak. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
Bölgelere göre bina stokunu incelemek. 

80.000,00 
0,07 0,00 0,00 80.000,00 0,07 

    
Kriz yönetim planını oluşturmak. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
Kritik alanların ve yapıların tespitini yapmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

PH 1.5     
335.000,00 0,28 0,00 0,00 335.000,00 0,28 

    Planlama hizmetiyle ilgili uzman teknik bir 
kadro oluşturmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    
Ataşehir ilçesinin kentsel kimliğini 
belirleyecek planlama politikalarını 
belirlemek ve kamuoyuna duyurmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
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İlçenin eski idari yapılanmalarından gelen 
farklı planları bir bütün olarak yeniden 
değerlendirmek. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus 
dağılımlarını analiz etmek. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    Ataşehir ilçesi için sorunsuz yeni bir plan 
ortaya koymak. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    
Farklı mahallelerden gelen plan ve parsel 
bazındaki verileri Kent Bilgi Sistemi içinde 
güncel hale getirmek.  

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

PH 1.6     
892.000,00 0,76 0,00 0,00 892.000,00 0,76 

    
Bakıma muhtaç yaşlı nüfusu ve diğer kırılgan 
grupları tespit etmek ve bu konuda bir rapor 
hazırlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00   1.000,00 0,00 

    
Yaşam alanlarını ve alt yapıyı engelli 
vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını 
aksatmayacak şekilde planlamak. 

15.000,00 
0,01 0,00   15.000,00 0,01 

    Daha önce planlanan yerleri rahatlıkla 
kullanılabilecek şekilde revize etmek. 

35.000,00 
0,03 0,00   35.000,00 0,03 

    Engellilerin istihdamına yönelik projeler 
geliştirmek. 

410.000,00 
0,35 0,00   410.000,00 0,35 

    Engellilere yönelik kişisel gelişim eğitimleri 
düzenlemek.  

25.000,00 
0,02 0,00   25.000,00 0,02 
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    Engellilerin sağlık ve eğitim tesislerine rahat 
ulaşmasını sağlamak. 

55.000,00 
0,05 0,00   55.000,00 0,05 

    Engellilerin belediyemizde istihdamına ilişkin 
özel kontenjan belirlemek. 

1.000,00 
0,00 0,00   1.000,00 0,00 

    
Engelli ve diğer kırılgan grupların alım 
garantili ürünler üretebilecekleri, korumalı iş 
atölyelerinde çalışmalarını sağlamak. 

25.000,00 
0,02 0,00   25.000,00 0,02 

    Engellilere ücretsiz olarak psikolojik 
danışmanlık desteği sunmak. 

25.000,00 
0,02 0,00   25.000,00 0,02 

    

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere 
çocuk yetiştirme konusunda ücretsiz eğitimler 
vermek, bu konuda 24 saat danışmanlık 
hizmeti verecek projeyi hayata geçirmek. 

25.000,00 

0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    

Çocuklara eğitim ve gelişimleri ile ilgili 
sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik 
ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmak. 

25.000,00 

0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini 
desteklemek. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

PH 2.1     
2.630.000,00 2,23 0,00 0,00 2.630.000,00 2,23 

    Poliklinik hizmeti verecek sağlık merkezleri 
açma çalışmalarını başlatmak. 

5.140.000,00 
4,36 0,00 0,00 5.140.000,00 4,36 
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Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı 
hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere 
önlenebilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre 
sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık 
hizmetleri sunmak. 

275.000,00 

0,23 0,00 0,00 275.000,00 0,23 

    
Acil ambulans hizmeti sunmak. 

225.000,00 
0,19 0,00 0,00 225.000,00 0,19 

    
Cenaze nakil aracı hizmeti sunmak.  

310.000,00 
0,26 0,00 0,00 310.000,00 0,26 

    
Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen 
yerlerde ücretsiz sağlık taraması ve tedavisi 
hizmeti sunmak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Öğrencilere sınav öncesi psikolojik 
danışmanlık hizmeti sunmak. 

75.000,00 
0,06 0,00 0,00 75.000,00 0,06 

    
Gezici araçla evden kan alma hizmeti sunmak. 

90.000,00 
0,08 0,00 0,00 90.000,00 0,08 

    Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları 
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    Çağrı merkezi aracılığıyla ücretsiz sağlık 
danışmanlığı yapmak. 

125.000,00 
0,11 0,00 0,00 125.000,00 0,11 

    Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında 
bilgilendirme faaliyetleri yapmak. 

60.000,00 
0,05 0,00 0,00 60.000,00 0,05 
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PH 2.2   
  

750.000,00 
0,64 0,00 0,00 750.000,00 0,64 

    
Öğrencilerimizin yararlanacağı, 
Küçükbakkalköy Mahallesi’nde Öğrenci 
Yurdu projesine başlatmak.  

500.000,00 
0,42 0,00 0,00 500.000,00 0,42 

    
Plan dönemi sonuna kadar derslik başına 
düşen öğrenci sayısını 25’e düşürmek için 
çalışma başlatmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Okul yapılması için arazi üretmek. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Her ailenin çocuğunu kendi mahallesindeki 
okula göndermesini sağlayarak trafiğe çıkan 
servis aracı sayısını azaltmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    İlköğretim çocukları için de “Etüt Merkezleri” 
oluşturmak.  

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri 
altyapısını; eğitim yazılımlarına öncelik 
vererek  güçlendirmek. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    

Üniversiteye hazırlanmak isteyen ancak 
maddi durumu buna elverişli olmayan 
gençlerimize ücretsiz “Üniversiteye hazırlık 
kursları” düzenlemek. 

25.000,00 

0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    

Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini 
eğitim alanındaki danışma kurulumuz gibi 
görüp onlardan alacağımız bilgiler 
doğrultusunda sorun ve ihtiyaçları çözmek. 

10.000,00 

0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 
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    Konservatuar sınavlarına hazırlanan 
öğrencilere yönelik ücretsiz eğitimler vermek.  

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    

Ataşehir’de 4-6 yaş arası ve okul öncesi 
çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak 
kreş, anaokulu ve oyun gruplarının hizmete 
geçirilmesini desteklemek.  

25.000,00 

0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    
Ev hanımlarına meslek edindirmeye yönelik 
çeşitli kursların düzenleneceği eğitim salonları 
açmak. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    Gençlere yönelik resim, müzik, tiyatro ve halk 
oyunları kursları düzenlemek. 

75.000,00 
0,06 0,00 0,00 75.000,00 0,06 

PH 2.3   
  

1.095.000,00 
0,93 0,00 0,00 1.095.000,00 0,93 

    
Ataşehir’deki tüm amatör spor kulüpleri 
destekleyerek amatör sporlarda sporcu 
yetiştirecek altyapıya yatırım yapmak.  

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    

Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, 
mahallelerde koşu alanları ve parklarda aletli 
jimnastik aletleri bulunan alanlar 
kazandırmak.  

250.000,00 

0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Her yaştan insanın farklı spor branşlarını 
yapabilecekleri aktivite alanları oluşturmak.  

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    İlçemizde çeşitli spor dallarına yönelik olarak 
mahalli turnuva ve yarışmalar düzenlemek. 

95.000,00 
0,08 0,00 0,00 95.000,00 0,08 
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    İlçemizde ilköğretim okullarının spor tesisi 
olanaklarını iyileştirmek. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

PH 2.4   
  

1.990.000,00 
1,69 0,00 0,00 1.990.000,00 1,69 

    
244 pafta 1890 ada da çok amaçlı “Kültür, 
Sanat ve Kongre Merkezi” yapı çalışmalarını 
başlatmak. 

150.000,00 
0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 

    

Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı 
Caddesi 232 pafta 1902 ada da yeni ve çok 
amaçlı bir evlendirme binası oluşturma 
çalışmalarını başlatmak. 

150.000,00 

0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 

    
Kültür merkezleri bünyesinde, tiyatro, resim, 
dans gibi sanat dallarına yönelik kurslar 
vermek. 

80.000,00 
0,07 0,00 0,00 80.000,00 0,07 

    

İlçemizde, tiyatro, modern dans, folklor, 
müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak 
ulusal ve uluslar arası nitelikte yarışmalar ve 
festivaller düzenlemek. 

1.500.000,00 

1,27 0,00 0,00 1.500.000,00 1,27 

    
Görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi 
ve desteklenmesi için uygun ortamlar 
hazırlamak. 

90.000,00 
0,08 0,00 0,00 90.000,00 0,08 

    
Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, 
maddi kültür ürünlerimizi ihraç ürünlerine 
dönüştürmek. 

80.000,00 
0,07 0,00 0,00 80.000,00 0,07 

    Sinema ve belgesel film gibi kültürel 
ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür 

90.000,00 
0,08 0,00 0,00 90.000,00 0,08 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki 
payını artırmak. 

    
Yoğun göç ve çarpık kentleşme neticesinde 
ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum sorunlarını 
azaltıcı önlemler almak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini 
daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini 
geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet 
duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar 
alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak 
tedbirler almak. 

250.000,00 

0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için 
kutlama etkinlikleri düzenlemek. 

500.000,00 
0,42 0,00 0,00 500.000,00 0,42 

    Yaz aylarında yazlık sinema günleri 
düzenlemek. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

PH 2.5   
  

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Uluslar arası kuruluşlarla ortak yerel kalkınma 
projeleri gerçekleştirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    AB destekli istihdam projelerini hayata 
geçirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    
Verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük 
faizli uluslar arası kaynaklar bularak örnek 
finansman modelleri geliştirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 
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Kardeş kent uygulamalarını hayata geçirmek 
ve 1 kardeş kent uygulamasını 
gerçekleştirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Ticaret, finans ve kültür merkezi olmak için 
tanıtım faaliyetleri organize etmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

PH 2.6   
  

13.000,00 
0,01 0,00 0,00 13.000,00 0,01 

    
Bilgi sistemleri eylem planını oluşturmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    Yönetim bilgi sistemleri eylem planını 
oluşturmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik 
eylem planını oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    İç kontrol değerlendirme eylem planını 
oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Üst yönetimce alınması gereken önlemler 
eylem planını oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

PH 2.7   
  

603.000,00 
0,51 0,00 0,00 603.000,00 0,51 

    

Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele 
alan ve çözüm önerileri getiren konferans, 
panel ve toplantılar düzenlemek ve bu konuda 
4 adet Rapor hazırlatmak. 

200.000,00 

0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 
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Ataşehir Belediyesi yayınları şeklinde 
çalışmalar yapmak için yayınevi yetkisi 
almak. 

200.000,00 
0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 

    
Bir alt birim olarak yayın servisi oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
Yayın yönergesi hazırlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Yayınlar için resmi bir telif yönetmeliği 
hazırlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Tüm kamu sektörünü düzenleyen kalitede on 
adet yayın yapmak. 

200.000,00 
0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 

PH 2.8   
  

630.000,00 
0,53 0,00 0,00 630.000,00 0,53 

    
Mahalle meclislerini oluşturmak. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    Düzenli bir şekilde mahalle meclislerini 
toplamak. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    

İlçe halkına önemli avantajlar, ücretsiz 
yararlanma hakkı ve indirimler getirecek olan 
Ataşehir’li olmanın farkı olacak ATAKART 
projesini hayata geçirmek. 

150.000,00 

0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 

    Belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını 
başlatmak. 

150.000,00 
0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 
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    Ataşehir internet TV ve Ataşehir Radyosunu 
kuruluş çalışmalarını başlatmak. 

130.000,00 
0,11 0,00 0,00 130.000,00 0,11 

PH 3.1   
  

4.249.478,00 
3,60 0,00 0,00 4.249.478,00 3,60 

    
İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç 
duyduğu vasıflı, vasıfsız, teknik ve ara eleman 
ihtiyacını tespit etmek. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    İstihdama yönelik eğitim programları 
düzenlemek. 

40.000,00 
0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    
İstihdamı artıracak projeler geliştirmek. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    İstihdam yaratacak özel sektör yatırımlarını 
teşvik etmek. 

30.000,00 
0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03 

    İstihdam amaçlı sivil toplum girişimlerini 
desteklemek. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Kentsel hizmetlere ulaşılmasında zorluk 
yaşanan bölgelerde Toplum Merkezleri 
açılması çalışmaları başlatmak. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    

İşsizlerin, işgücü piyasası açısından 
dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen 
açığa çıkan işgücü nitelikleri ve beceri 
düzeyleri; işgücü piyasasının ihtiyaçları 
doğrultusunda, aktif işgücü programlarını 
uygulayarak geliştirmek. 

10.000,00 

0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 
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    Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin 
imkanlarını artırmak. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik 
mesleki eğitim imkanlarını geliştirmek.  

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, 
bu konudaki toplumsal bilinci artırmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    
Yatırımların altyapısı uygun orta kademe 
merkezlere yönelmesi teşvik edilerek, yeni 
sanayi odaklarının oluşturulmasını sağlamak. 

4.044.478,00 
3,43 0,00 0,00 4.044.478,00 3,43 

    Uluslar arası alanda bölgenin tanıtımını 
yapmak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

PH 3.2   
  

2.945.000,00 
2,50 0,00 0,00 2.945.000,00 2,50 

    Mutlak yoksulluk sınırının altındaki hanelere 
ayni ve nakdi yardım yapmak. 

2.000.000,00 
1,69 0,00 0,00 2.000.000,00 1,69 

    
Mutlak yoksulluk sınırının altında yer alan 
vatandaşlarımız için mahallelerde aşevi 
açmak. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan 
aşevini rehabilite etmek. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi 
kurmak. 

150.000,00 
0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 



Ataşehir Belediye Başkanlığı 

2011 Mali Yılı Performans Programı 

 
 

    
Mutlak yoksulluk sınırının altındaki 
vatandaşlarımız için ücretsiz çamaşırhane ve 
ikincil eşya temin edilecek birimler kurmak. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    Temizlik ve Bakım Merkezi kurma 
çalışmalarını başlatmak. 

45.000,00 
0,04 0,00 0,00 45.000,00 0,04 

PH 4.1   
  

241.000,00 
0,20 0,00 0,00 241.000,00 0,20 

    Birimlerin ve çalışanların görev tanımlarını 
belirlemek. 

40.000,00 
0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    İş süreçlerini analiz ederek, iş akış şemaları 
hazırlamak.  

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
İç kontrol, iç denetim, performans esaslı 
bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim 
araçlarının kurumsallaşmasını sağlamak.  

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    

Uygulayacağımız politikaların maliyeti, 
etkilediği kesimler; fırsat maliyeti de göz 
önünde bulundurularak bütçenin ve 
uygulanacak politikaların maliyeti ile 
performansını gösterecek bir yapıya 
kavuşmasını sağlamak. 

20.000,00 

0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
Belediyemizde performans kültürünün 
oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve 
değerlendirme süreçlerini geliştirmek. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    Mevcut idari ve beşeri kapasiteyi, nitelik ve 
nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 
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doğrultusunda geliştirmek. 

    
Yeni birimler oluşturmak. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    Kaynakların performans programına uygun 
olarak tahsisini sağlamak 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

PH 4.2   
  

306.000,00 
0,26 0,00 0,00 306.000,00 0,26 

    

Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye 
ulaştırılması ve değişen koşullara uyum 
sağlaması için etkili bir insan kaynakları 
planlaması yapmak.  

30.000,00 

0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03 

    

Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli 
bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme 
süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir 
şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye 
kavuşturmak. 

2.000,00 

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

    Personelin, ihtiyaca göre harcama birimlerine 
dengeli dağılımını sağlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
Belediyenin görev, yetki ve sorumluluktan 
kaynaklanan teşkilat yapısını yeniden ele 
alarak güncel ve etkin hale getirmek. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
Süreç kontrol modeli kurmak ve bunu 
elektronik veri tabanına işleyerek, bu veri 
tabanı üzerinden faaliyetleri sürdürmek için 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
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gerekli çalışmaları başlatmak. 

    
Birimlerin eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    

Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel 
bazında alınması gereken eğitimleri konu ve 
saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin 
alınmasını sağlamak. 

120.000,00 

0,10 0,00 0,00 120.000,00 0,10 

    

Çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerini 
artırmak amacıyla iç kontrol eylem planında 
belirlenen konularda ve diğer ilgili konularda 
hizmet içi eğitimler düzenlemek. 

150.000,00 

0,13 0,00 0,00 150.000,00 0,13 

PH 4.3   
  

218.000,00 
0,18 0,00 0,00 218.000,00 0,18 

    Sosyal imkanlardan yararlandırılmada 
şeffaflık sağlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin 
ihtiyaçlarının zamanında, istenilen miktar ve 
kalitede temin edilmesini sağlamak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    
Destek hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 
yararlanmak. 

5.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

    
Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri 
pekiştirmek amacı ile personele yönelik 
sosyal aktiviteleri desteklemek. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 
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Belediye Arşiv Yönergesini düzenlemek. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Kayıt ve dosyalama sistemini Standart Dosya 
Planı'na uygun olarak yapmak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin 
gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini 
sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak 
mekanizmaları geliştirmek. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    
Yemekhane oluşturmak 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    

Evrak biriminde çalışan personele; evrakın 
kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde 
sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun 
muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme 
faaliyetleri ve eğitimin verilmesini sağlamak. 

5.000,00 

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

PH 5.1   
  

52.000,00 
0,04 0,00 0,00 52.000,00 0,04 

    
Çevre Koruma Planını hazırlamak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
İlçenin kirlilik haritasını oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, 
doğal kaynakların koruma ve kullanma 
koşulları belirlenerek bu kaynaklardan 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 
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herkesin adil biçimde yararlanmasını 
sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri 
oluşturmak. 

PH 5.2   
  

87.000,00 
0,07 0,00 0,00 87.000,00 0,07 

    

Hava kirliliği ile ölçüm değerlerini en yakın 
istasyondan sürekli olarak takip edip internet 
ortamında halkın bilgisine sunmak.Hava 
kirlili ği ile ölçüm değerlerini en yakın 
istasyondan sürekli olarak takip edip internet 
ortamında halkın bilgisine sunmak. 

1.000,00 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre 
bilincinin geliştirilmesi için bir kez eğitim 
vermek. 

75.000,00 
0,06 0,00 0,00 75.000,00 0,06 

    
Çevre konusunda broşürler düzenlemek.  

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    

Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve 
işletilmesine ilişkin belediyenin kapasitesini 
geliştirmek. 

10.000,00 

0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

PH 5.3   
  

600.000,00 
0,51 0,00 0,00 600.000,00 0,51 

    

Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim 
aşamalarında kirleten ve kullanan öder 
ilkelerini dikkate alan araçları etkili bir 
biçimde kullanmak.  

5.000,00 

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
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    Çevre kirliliği yapacak tüm faktörleri tespit 
etmek. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    
İlçedeki çevre kirliliği faktörü yaratan tüm 
yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi 
tutmak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta 
ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve 
bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir 
bütün olarak değerlendirmek. 

25.000,00 

0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    

Yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve ülke 
şartlarına en uygun katı atık bertaraf 
teknolojisi olan düzenli depolama 
yöntemlerini tercih etmek. 

40.000,00 

0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan 
kanala veren işyeri kalmamasını sağlamak. 

75.000,00 
0,06 0,00 0,00 75.000,00 0,06 

    İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini dünya 
standartlarının altına çekmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Hava kalitesini sağlamak amacıyla tüm 
işyerlerini emisyon bakımından denetlemek. 

15.000,00 
0,01 0,00 0,00 15.000,00 0,01 

    
İlçemizdeki birinci sınıf gayri sıhhi 
müesseselerin emisyon raporlarını her yıl 
düzenli olarak kontrol etmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken 
işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlamak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 
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İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek 
önlemleri almak ve baca temizliği yapan 
firmaları internet ortamında ilan etmek.  

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi 
azaltılarak, atık türüne ve ülke koşullarına 
uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve 
bertaraf sistemlerini oluşturmak. 

165.000,00 

0,14 0,00 0,00 165.000,00 0,14 

PH 5.4   
  

171.000,00 
0,14 0,00 0,00 171.000,00 0,14 

    
Geri dönüşüm birimi oluşturmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    Geri dönüşüm konusunda halkı 
bilinçlendirmek. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    Okullarda geri dönüşüm konulu eğitimler 
düzenlemek. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

     Atık toplama işlemlerini geri dönüşüme 
uygun hale getirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

PH 5.5   
  

16.103.000,00 
13,65 0,00 0,00 16.103.000,00 13,65 

    
Terkin alanlarının tespitini yapmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
İşgalli alanların tespitini yapmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
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Yenilenmesi düşünülen yeşil alanlar ile kamu 
eline geçmiş yeşil alanların tespitini yapmak, 
bitkisel ve yapısal röleveleri hazırlamak 
projelendirmek. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Yapılacak uygulamalara esas olmak üzere 
bölgede yaşayanlar ve parkı yoğun kullanacak 
olanlarla anket yapılarak; bu doğrultuda 
çıkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de 
değerlendirilmesini sağlamak. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Günlük ziyaretçi sayısını her yıl arttırarak 
aktif yeşil alan fonksiyonlarından daha çok 
insanın faydalanmasını sağlamak ve 
belediyemiz sosyal etkinliklerini (kurs, eğitim, 
kermes, toplu spor aktiviteleri vb.)  yeşil bir 
platformda halka sunmak. 

3.000.000,00 

2,54 0,00 0,00 3.000.000,00 2,54 

    

İlçe sınırları içerisinde yer alan ağaçların 
budanarak kök, gövde, dal gelişimlerini 
hızlandırıp ağacı sağlıklı kılmak ve kalitesini 
yükseltmek, çevresel uyumunu arttırmak.  

3.100.000,00 

2,63 0,00 0,00 3.100.000,00 2,63 

    

Ataşehir’in dokusuna ve yeşil kimli ğine 
uygun olan cins/türde bitkinin (ağaç fidesi) 
1.000 adet bedelsiz olarak dağıtımı ve 
dikimini yapmak. 

3.200.000,00 

2,71 0,00 0,00 3.200.000,00 2,71 

    

Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini 
güçlendirerek, kent peyzajını Ataşehir 
İlçesin’de bir bütün haline getirmek ve 
düzenlemelerimizi renklendirmek; bu 
çerçevede 500.000 adet mevsimlik çiçek 

3.300.000,00 

2,80 0,00 0,00 3.300.000,00 2,80 
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dikimini yapmak.  

    

Ataşehir İlçesi’nin park, bahçe, cadde, refüj 
ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve 
ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını 
sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele 
ederek bitkilerin sağlığını korumak. 

3.400.000,00 

2,88 0,00 0,00 3.400.000,00 2,88 

    Kayışdağı su havzası korunarak halkın 
kullanımına açık mesire alanını yapmak. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

PH 5.6   
  

18.004.000,00 
15,26 0,00 0,00 18.004.000,00 15,26 

    İlçe sınırları içerisindeki yerlerin; atıklarını 
toplamak, temizlemek ve yıkamak. 

17.199.000,00 
14,58 0,00 0,00 17.199.000,00 14,58 

    Atıkları toplamak için standart 0.8 m3 ve 
yeraltı konteynırlarını kullanmak. 

140.000,00 
0,12 0,00 0,00 140.000,00 0,12 

    
5 adet yeraltı konteynır almak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

İlçe sınırları içerisinde belirlenen yerlere  50 
adet  standart  konteynır koymak ve bunların 
bakımı için 200 adet küçük, 5 adet büyük 
tekerlek almak. 

180.000,00 

0,15 0,00 0,00 180.000,00 0,15 

    Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 20 
adet küçük metal çöp kutusu almak.            

45.000,00 
0,04 0,00 0,00 45.000,00 0,04 
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Ataşehir ilçe sınırları içerisinde çeşitli yerlere 
konulmak üzere 10 adet metal sigara 
söndürücü almak. 

40.000,00 
0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    

Trafik sirkülasyonu ve araçların park 
etmesinin müsait olduğu cadde ve sokaklarda; 
süpürge hizmetini, modern araç ve gereçlerle 
sunmak.  

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Vakumlu süpürge aracı almak ve tamirini 
yaptırmak.  

200.000,00 
0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 

    

İlçemizde bulunan 20 yatak kapasitesinin 
altındaki hastaneler, muayenehaneler, 
laboratuar vb. sağlık kuruluşlarının tıbbi 
atıklarını; çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeden toplamak ve bertaraf tesisine 
taşımak.  

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında 
ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin 
faydalarından yararlanmak için, mahalli idare 
birliklerinin proje üretmesini sağlamak. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

PH 5.7   
  

1.445.000,00 
1,22 0,00 0,00 1.445.000,00 1,22 

    Ataşehir Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon 
Merkezi kuruluş çalışmalarını başlatmak.  

45.000,00 
0,04 0,00 0,00 45.000,00 0,04 

    
Hayvan barınma merkezimizde; sokak 
hayvanlarını tedavi etmek, aşılamak ve 
kısırlaştırmak.  

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 
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    Evcil hayvanlar için, veterinerlik ve pansiyon 
hizmetleri gerçekleştirmek. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    
Sahipli hayvanlara, düşük bir ücret tarifesi 
üzerinden 100 adet hayvan kapasiteli otel 
hizmeti vermek. 

10.000,00 
0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

    Bölgemiz sınırları içindeki sahipli hayvanları 
kayıt altına almak. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    Sokakta bulunan hayvanları beslemek ve 
sahiplendirmek. 

75.000,00 
0,06 0,00 0,00 75.000,00 0,06 

    

Vektörle mücadele konusunda; halkı 
bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda 
bulunmak, yazılı ve görsel materyaller 
hazırlamak.  

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Vektörlerle ilgili etkin mücadele çalışması 
yürütmek. 

175.000,00 
0,15 0,00 0,00 175.000,00 0,15 

    Hayvan sevgisini geliştirmek için seminerler 
düzenlemek.  

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    
Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim 
merkezleri düzenleyerek;  kesimin hijyenik ve 
sıhhi ortamlarda gerçekleşmesini sağlamak. 

200.000,00 
0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 

    
İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve 
ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının 
dezenfeksiyonunu yapmak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 
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Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, 
depolandığı ve satıldığı yerleri; en az senede 
bir kez Yönetmeliğe göre denetlemek. 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 

    
200 noktada, derelerin durgunlaşan 
kısımlarına yönelik periyodik larva ilaçlaması 
yapmak. 

195.000,00 
0,17 0,00 0,00 195.000,00 0,17 

    
Vektör kaynaklarını düzenli olarak ilaçlamak. 

100.000,00 
0,08 0,00 0,00 100.000,00 0,08 

    Hayvansal gıdalarla ilgili hijyen semineri 
vermek ve bu konuda broşür dağıtmak. 

30.000,00 
0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03 

    
Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı 
bilgilendirmek bu konuda yazılı ve görsel 
materyaller hazırlamak. 

170.000,00 
0,14 0,00 0,00 170.000,00 0,14 

PH 6.1   
  

3.537.000,00 
3,00 0,00 0,00 3.537.000,00 3,00 

    
Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirmek. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi 
ve etkin işletilmesini sağlamak. 

50.000,00 
0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    
Çalışanların, bilişim yetkinliklerini artırmak. 

25.000,00 
0,02 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

    Altyapı ve sunulan hizmetleri paydaş 
beklentileri yönünde geliştirmek. 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
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Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, 
otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda 
çağdaş bir yöntem izlemek.  

1.000,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

    İnteraktif çözümler sunan, örnek alınabilecek 
bir web sayfası hazırlamak.  

35.000,00 
0,03 0,00 0,00 35.000,00 0,03 

    
İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden 
borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak. 

3.250.000,00 
2,75 0,00 0,00 3.250.000,00 2,75 

    
İnternet üzerinden; evlilik başvurusu gibi, tüm 
belediyecilik işlemlerini online olarak 
yapılabilecek sistemi sağlamak. 

125.000,00 
0,11 0,00 0,00 125.000,00 0,11 

PH 6.2   
  

995.000,00 
0,84 0,00 0,00 995.000,00 0,84 

    

Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri 
çıkartılarak; sistemin sürekliliğini ve 
güvenirliliğini sağlayacak kontrol 
mekanizmalarını yazılı olarak belirlemek. 

50.000,00 

0,04 0,00 0,00 50.000,00 0,04 

    

Bilgi sistemini, gizliliği bulunmayan bilgi ve 
belgelere tüm kurum personelinin 
ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde 
geliştirmek. 

40.000,00 

0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    
Belediyede kullanılan yazılım sistemlerine, 
kimlerin hangi yetkilerle girebileceğini 
belirlemek. 

30.000,00 
0,03 0,00 0,00 30.000,00 0,03 

    5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

20.000,00 
0,02 0,00 0,00 20.000,00 0,02 
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Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği 
standardı kapsamında bilgi güvenliğini 
sağlayacak tüm sistemleri kurmak.  

    
Veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda 
yetkilendirme işlemlerini; hata ve 
usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapmak. 

60.000,00 
0,05 0,00 0,00 60.000,00 0,05 

    
Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, 
sorgulamaların ve alınan çıktıların 
raporlanmasını sağlamak. 

70.000,00 
0,06 0,00 0,00 70.000,00 0,06 

    

Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri 
doğrultusunda; Kurumumuzun, bilişim 
yönetimini sağlayacak mekanizmalar 
geliştirmek. 

80.000,00 

0,07 0,00 0,00 80.000,00 0,07 

    

Veri ve bilgi girişi yazılım programlarının; 
gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir 
analiz yapma imkanı sunacak şekilde 
tasarlanmasını sağlamak. 

200.000,00 

0,17 0,00 0,00 200.000,00 0,17 

    
Mali Hizmetler Birimindeki “Ön Mali 
Kontrol” işlemlerini yazılım üzerinden 
yapmak.  

35.000,00 
0,03 0,00 0,00 35.000,00 0,03 

    

Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata 
rahat ulaşım sağlanması amacıyla, 
içselleştirilmi ş bir mevzuat portalı 
oluşturmak. 

40.000,00 

0,03 0,00 0,00 40.000,00 0,03 

    
Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanları, 
elektronik belge haline dönüştürme 
çalışmalarını başlatmak.  

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 
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Belgelerin, tanımlanan iş akışları ile dolaşımı 
yönetilerek; bu belgeleri doküman ambarları 
içerisinde güvenli bir şekilde saklanması ile, 
belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin 
ulaşımını sağlayacak çalışmaları başlatmak. 

250.000,00 

0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

    
Çevre ve kalkınma ile ilgili sağlıklı ve 
bütünleşmiş bilgi sistemleri oluşturma 
çalışmalarını başlatmak. 

250.000,00 
0,21 0,00 0,00 250.000,00 0,21 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 
118.002.478,00 59,65     118.002.478,00 59,65 

Genel Yönetim Giderleri 
57.900.775,62 29,27     57.900.775,62 29,27 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 
6.410.000,00 3,24     6.410.000,00 3,24 

Yedek Ödenek 
15.500.000,00 7,84     15.500.000,00 7,84 

Genel Toplam 
197.813.253,62 100,00     197.813.253,62 100,00 
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PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ 

MAYIS SONU 
Program Dönemi Stratejisinin 

belirlenmesi 

Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve 

harcama yetkilileri tarafından;  Stratejik planda yer 
alan amaç ve hedeflerden program döneminde 

öncelik verilecek olanlar,  İdare performans hedef 

ve göstergeleri,  Hedeflerden sorumlu harcama 

birimleri belirlenir. 

TEMMUZ SONU 

Harcama birimlerinin 
“Faaliyet Maliyetleri 

Tablosu”nu doldurması   

AĞUSTOS SONU 
İdare Teklif Performans 

Programının Hazırlanması   

AĞUSTOS SONU 

İdare Teklif Performans 
Programının Encümene 

Sunulması 

Belediyelerde, teklif performans programı 

belediye başkanınca hazırlanarak belediye 

encümenine sunulur. 

EYLÜL AYININ 
SON HAFTASI 

İdare Tasarı Performans 
Programının Hazırlanması 

Teklif performans programı, belediye encümeni 

tarafından belirlenen bütçe teklifine göre 

düzeltilerek tasarı performans programı haline 

getirilir. 

EYLÜL AYININ 
SON GÜNÜ 

İdare Tasarı Performans 
Programının Meclise 

Sunulması 

Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin 

performans programları, üst yöneticileri 

tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili 

mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara 
sunulur.  

EKİM AYI 
İÇİNDE 

BÜTÇENİN 
KABULÜNDEN 

ÖNCE 

İdare Performans 
Programının Kabulü 

Stratejik plân ve performans programı bütçenin 

hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 

meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul 

edilir. 

OCAK AYI İÇİ Kamuoyuna Sunma 
Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. 

Kamuoyuna açıklanan performans programları 

ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.  

MART AYININ 
15'İNE KADAR 

İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye 
Gönderme 

Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans 

programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar 

İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına gönderirler. 
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