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III- STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER 
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1- Çal ma Takvimi ve A amalar  
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3- Payda  Anketi Özet Sonuçlar  
4- Hedeflerden Sorumlu Birimler 
5- Organizasyon emas  
6- nsan Kaynaklar  
7- Kalk nma Plan  ile Sa lanan Koordinasyon 
8- ç Kontrol Eylem Plan nda Belirlenen Eylemler 
9- GZFT Analizi 
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BELED YE BA KANI SUNU U 

 

 

 
 
 

 
“Ata ehir ilçe s n rlar  içindeki 
mahalli mü terek ihtiyaçlar  en iyi 
ekilde kar layarak, e itlik 

duygusuyla ya am kalitesini art rmak 
ve özgün bir kimlik olu turarak öncü 
bir dünya kenti haline gelmek” 
misyonunu gerçekle tirmek amac yla 
Ata ehir Belediyesi olarak iyi 
yeti mi  kalifiye personelle, 
kurumsal kimli i ve gelene i olan, 
teknolojiyi kullanan, stratejik 
yönetimi esas alan, effafl k ve 
kat l mc l  ön planda tutan 
hizmette dünya standartlar n  a m , 
model bir ilçe ve markala m  bir 
belediyecilik anlay  içinde; öncü ve 
önder bir belediye olaca z. 
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14 y ld r Ata ehir'de ya ayan; bölgeyi, insanlar n  ve sorunlar n  bilerek Ata ehir 
halk n n kar s na belediye ba kan aday  olarak ç karken “BEN M ATA EH R LE LG L  
B R HAYAL M VAR. . . . ” demi tim. Bu kapsamda çok ciddi çal malara ba lad k. Yeni 
kurulan belediyemizin yap lanmas , kurumsal kimli inin olu mas  da hedefledi imiz 
Ata ehir için son derece önemli bir çal mad r. Bu çal maya stratejik plan 
haz rlayarak ba lam  bulunuyoruz.  
Planda; ba ta seçim bildirgemizdeki vaatler olmak üzere öncü, önder bir Ata ehir 
olmak için gerekli olan amaç, hedef ve stratejileri tüm aç kl  ile koyduk. Hedefler 
için performans kriterleri benimsedik. Maliyet analizleri ve izleme de erlendirme 
bölümlerini de ekledi imiz stratejik plan m z, yeni kurulan ve ilk kez bir plan 
haz rlayan belediye olmam za kar n,  özgün ve örnek al n r bir yap da ortaya ç kt .  
Bilindi i üzere, bütçe ödenekleri üç ana ba l a ayr lmaktad r. Birinci ana ba l k 
faaliyetlere ba l  olmayan faaliyet gerçekle mese dahi devam  gereken genel 
yönetim giderleridir. kinci ba l k di er idarelere yap lan yasal transferlerdir.  Üçüncü 
ana ba l k ise stratejik planda yer alan faaliyetler için yap lan giderlerdir. Bu üçüncü 
ana ba l  olu turan giderlerin be  y ll k toplam  stratejik plan n büyüklü ünü yani 
gerçekle tirilmesi mümkün faaliyetleri gösterir. Dolay s yla her belediyenin bir “vaat 
kapasitesi” vard r. Bu kapasiteden ba ms z stratejik planlar n gerçekle tirilmesi 
mümkün de ildir. Bu kapasite gözetilmeden haz rlanan planlar dilek ve iyi niyet 
belgeleri olarak rafa kald r lmak zorundad r.  Biz bu gerçekler nda plan n 
“Maliyetlendirme”  bölümünü hiç ihmal etmeden, sa l kl  bir analizle planda yer alan 
amaç, hedef ve stratejileri belirledik.   
Çok say da prestij projesi ile mevzuat n gerekleri ve halk m z n ihtiyaçlar n  göz önüne 
alarak hayli iddial  haz rlanan stratejik plan , ekibimle birlikte gerçekle tirece imize 
hiç ku kum yok. Bu çerçevede, 2010 – 2014 y llar n  kapsayan bu stratejik plan n 
haz rlanmas nda eme i geçen tüm mesai arkada lar m , plana katk  veren sivil 
toplum kurulu lar n n ilgililerini, çal malarda çok önemli katk lar  olan 
dan man m z , Mali Hizmetler Müdürümüzü, bu birimde çal an di er 
arkada lar m z  ve stratejik plan ekibimizi özverili çal malar  nedeniyle kutluyor, 
insan odakl  ve planl  çal man n tüm belediyelere yerle mesini temenni ediyorum. 
Stratejik plan, önümüzdeki be  y ldaki yol haritam z  vermektedir. Bu aç dan son 
derece önemli olan plan n Ata ehir halk na hay rl  olmas n  ve kentsel yenile meyi 
tamamlam  marka ve önder bir kent ortam nda bir belediye getirmesini diliyorum. 
                                                                       

                                 Sayg lar mla,  
Battal LGEZD

 

Ata ehir Belediye Ba kan
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YÖNET C  ÖZET  

 

 

5393 say l  Belediye Kanunu, 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ve “Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin 
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik”e uygun olarak Belediyemizin 
2010-2014 stratejik plan  çal malar , Ata ehir Belediyesi yeni kurulan 
bir belediye olmas na kar n, yerel seçimlerin hemen ard ndan haz rl k 
çal malar  ve e itim programlar  ile ba lat lm t r.  

Çal ma sürecinin ve modelinin belirlenmesinde “Kamu dareleri çin 
Stratejik Planlama K lavuzu” esas al nm t r. Süreç boyunca 
kat l mc l a özel önem verilmi , tüm iç payda lar n ve yararlan c lar n 
sürece kat l m na ve fikirlerinin al nmas na dikkat edilmi tir. Kurum içi 
payda lar n kat l m n  sa lamak için çal ma ekipleri olu turulmu  ve 
toplant lar düzenlenmi , tüm çal anlar n katk lar  al nm t r.  

Stratejik plan haz rlan rken içerik olarak Devlet Planlama Te kilat  
Müste arl  Stratejik Plan ndan istifade edilmi tir. Tüm aç kl  ile 
k s tlar stratejik plan metnine i lenmi tir.   

Ata ehir Belediyesi’nin bu stratejik plan haz rlama dönemi içinde 
kurulmu  bir belediye olmas , tüm personelin ve kadrolar n yeni 
olu turulmas , ciddi bir zaman k s t  ve haz rl k döneminin k salmas  
sonucunu do urmu tur. Mevcut durum analizinde resmi veri 
tabanlar  d nda, kay tl  verilerin yok denilecek kadar az olmas  
neredeyiz sorusunun yüzde yüz cevaplanamamas na neden olmu tur. 
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Ancak al nan kaliteli e itim ve dan manl k faaliyeti sayesinde süreçte 
ya an lan olumsuzluklar azalt lm t r.  

D  payda lara yönelik olarak odak grup toplant lar  yap lm t r. 
Stratejik plan n ana çat s n  olu turan amaç, hedef ve stratejiler, 
durum analizi sonuçlar  do rultusunda ekillendirilmi tir. Amaç, hedef 
ve stratejilerin, mevcut durumdan yola ç karak payda  beklentilerine 
azami düzeyde cevap veren bir nitelik arz etmesine çal lm t r.  

Belediyenin misyonu, Belediye Kanunu ile tan mlanan görevler ve 
ayr ca zaman içinde üstlenilen ilave görevler kapsanarak 
olu turulmu tur. Belediye için belirlenen vizyonun ana unsurunu ise 
“kentsel yenile me, marka ve önder kent olma” belirlemi tir.   

Belirlenen vizyona ula mak amac yla 6 amaç ve bu amaçlar  
gerçekle tirecek 28 hedef ve yüzlerce strateji saptanm t r.  

Kentsel yenile me, marka ve önder kent olma, k r lgan gruplar  
kavrama ve hayat n  kolayla t rma, yoksullukla mücadele, mahalli 
idareler için yeni aç l mlar, yat r mlar n etkin ve etkili yönetimi, sa l kl  
bir çevre, sosyal, kültürel ve be eri geli me, e itim ve sa l k ile 
belediyenin kurumsal yap s n  geli tirmeye yönelik amaçlar 
belirlenmi tir.  

Hedefler, ço unlukla say sal olarak ifade edilmeye çal lm  ve ilave 
performans göstergelerine çok zorunlu durumlarda ba vurulmu tur.  

Stratejik plan n gerçekle me durumunu izlemek üzere kullan lacak 
olan performans göstergelerinin bir k sm  için mevcut duruma ili kin 
verilerin elde edilememesi, bu göstergeler cinsinden say sal hedef 
belirlemeyi de zorla t rm t r. Önümüzdeki dönemde öncelikle ele 
al nmas  gereken husus, belirlenen göstergelere ili kin veri toplama 
sisteminin olu turulmas  olacakt r. Elde edilen verilere dayal  olarak 
say sal hedefler revize edilecektir.  
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Stratejik plan, risk analizlerine dayal  ve bünyesindeki geli melere 
göre alternatif stratejiler belirleyen kalk nma plan  ile s k  ba  
olu turmu ; finans ve kültürel de erleri de kapsayan sosyal ya am 
modellerini içeren bir yap da haz rlanm t r. Bu çerçevede fark ndal k 
yaratan uygulamalar bar nd ran planda: yeni kurulan bir belediye 
olmam z, ülkemiz veri tabanlardaki s k nt lar ve veri elde etme 
maliyetlerinin yüksek olmas  nedenleriyle mevcut durum analizlerinin 
yeterli olmamas  yasal süre sonunda revizyonu gerekli k labilir. 

 

Stratejik plan ile yap lacak uygulaman n izleme ve 
de erlendirilmesine ili kin bir yakla m geli tirilmi tir. Bu kapsamda 
birimlerin rol ve sorumluluklar  belirlenmi , izleme ve de erlendirme 
sürecinde olu turulmas  gereken temel raporlar tan mlanm t r. 
Sonuç olarak;  stratejik plan bir belge olman n ötesinde belediyenin 
tüm faaliyetlerine yön verecek ve uygulaman n arac  olacak bir yol 
haritas  niteli i ta maktad r. 
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M SYON Kat l mc l k 

Hem ehrilik 

Saydaml k 

Hesap verebilirlik 

Sosyal koruma 

Ula labilirlik 

Ata ehir ilçe s n rlar  içindeki 
mahalli mü terek ihtiyaçlar  en iyi 
ekilde kar layarak, e itlik 

duygusuyla ya am kalitesini 
art rmak ve özgün bir kimlik 
olu turarak insan odakl  öncü bir 
dünya kenti haline gelmek. Ki isel geli im 

V ZYON Sürdürülebilirlik 

Kentsel yenile me 

Tarafs zl k 

Sorumluluk 

Bilimsellik 

Güvenilirlik ve sayg nl k 

E it payla m 

Verimlilik ve etkinlik 

yi yeti mi  kalifiye personelle, 
kurumsal kimli i ve gelene i olan, 
teknolojiyi kullanan, stratejik 
yönetimi esas alan, effafl k ve 
kat l mc l  ön planda tutan, 
hizmette dünya standartlar n  
a m  model bir ilçe ve 
markala m  bir belediyecilik 
anlay  içinde insan odakl  öncü 
ve önder belediye olmak Vatanda  memnuniyeti 

TE
M

EL
 D

E
ER

LE
R 
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AMAÇLAR VE HEDEFLER 

KENTSEL YEN LE ME 

A1 
Ya am kalitesini sürdürülebilir ekilde yükseltecek, engellilere ve di er k r lgan 

gruplara uygun çevre artlar n  sa layacak, bütüncül ve modern altyap  sistemini 
sa layarak ak ll  kentleri yaratan ileri teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve 
hem ehrilik bilincinin olu umunu sa layacak ve toplumsal kat l m  öngören 
bölge halk na yarar getirecek bir kentsel yenile me projesini gerçekle tirmek.  

H 1.1 

Daha Ça da  ve Sa l kl  Mekanlarda Ya an lmas n  Sa lamak çin, Planl  ve 
Sürdürülebilir Kentsel Geli im lkelerini Uygulamak Suretiyle Kent içi Ula m 
Sorunlar n  Çözmek, Mevcut Ta nmazlar n Envanterini Ç kararak, Ata ehir’de Alt 
Yap , Üst Yap , Bina Bak m Onar m lerini Etkin ve Verimli Bir ekilde Yapmak. 

H 1.2 Ruhsats z ve Ruhsata Ayk r  Yap la may  Engellemek. 

H 1.3 
Gecekonduda Ya ayanlar  Gecekondu Önleme Bölgelerinde Yap lacak Toplu 
Konutlara Yerle tirerek, Gecekonduda Ya ayanlar n Say s n  % 20 Azaltarak Kentsel 
Yenile meyi Sa lamak. 

H 1.4 Olas  Do al Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak. 

H 1.5 lçemizdeki Tüm Planlar  Kentsel Yenile me Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek. 

H 1.6 
Engellilere ve Di er K r lgan Gruplara Uygun Çevre artlar n  ve Di er Olanaklar  
Sa lamak. 

MARKA VE ÖNDER KENT OLMAK 

A2 

Halk m za koruyucu hekimlik ve di er sa l k hizmetleri sunan, e itim düzeyi ve 
e itim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yap labilecek alanlar 
ortaya ç kartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle 
uluslararas  alanda ba ar l  sporcular yeti tiren, sosyal ve kültürel aç dan zengin 
bir kentsel ya am ortam n  hayata geçiren, iyi yöneti im için gerekli Türkiye 
Belediyecili ine örnek eylem planlar n  haz rlay p hayata geçiren, belediye 
mevzuat n  iyile tiren raporlar sunan ve yay nlar yla gündemi belirleyen, 
Ata ehir’in küresel alanda ticaret, finans ve kültür merkezi olma potansiyelini 
ortaya ç karan bu amaçla yabanc  kentlerle ve uluslararas  kurulu larla i birli i 
yapan, hizmette dünya standartlar n  a m  model bir ilçe ve markala m  bir 
belediyecilik anlay  içinde insan odakl  öncü ve önder belediye olmak. 

H 2.1 
Halk m za Koruyucu Hekimlik ve Di er Sa l k Hizmetleri Vermek Suretiyle Sa l k 
Konusunda Örnek Belediye Olmak. 
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H 2.2 Halk m z n E itim Düzeyi ve E itim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek 
Örnek Belediye Olmak. 

H 2.3 
Halk m z n Spor Yapabilece i Alanlar Ortaya Ç kartarak, Amatör ve Bireysel Spor 
Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat 

ampiyonlar  Yeti tiren Örnek Belediye Olmak. 

H 2.4 
lçemize Yeni Kültür Sahalar  Kazand rarak Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Etkinlikler 

Düzenlemek. 

H 2.5 Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlar nda Örnek birlikleri Olu turarak 
Uluslararas  Alanda Marka Belediye Olmak. 

H 2.6 
yi Yöneti im çin Gerekli Türkiye Belediyecili ine Örnek Eylem Planlar  

Olu turmak. 

H 2.7 Belediye Mevzuat n  yile tirecek Öneriler çeren raporlar Sunmak ve Yapt  
Yay nlarla Ad ndan Söz Ettiren Öncü ve Önder Bir Belediye Olmak. 

H 2.8 Marka ve Önder Bir Kent Olacak Prestij Projelerini Gerçekle tirmek. 

YOKSULLUKLA MÜCADELE 

A3 
Yoksullu un bir kader olmad  bilinciyle, sosyal yard mlar  hak temelinde ele 
alarak, Ata ehir’de yoksullukla mücadele ederek ve yoksullu u ortadan 
tamamen kald r c  projelerle istihdam sa layarak, vatanda lar n ekonomik 
kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.  

H 3.1 nsan Odakl  Sosyal Belediyecilik Anlay m z n Gere i Olarak lçe S n rlar  çindeki 
Yoksullu u, Plan Dönemi Sonunda % 20 Oran nda Azaltmak. 

H 3.2 
lçe S n rlar  Dahilinde Mutlak Yoksulluk S n r n n Alt nda Geliri Olan Hane 

Kalmamas n  Sa lamak. 

KURUMSAL KAPAS TEN N ARTIRILMASI 

A4 

Belirlenen misyonun en iyi ekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini 
mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir ekilde organize ederek, insan 
kaynaklar n , i  süreçlerini geli tirmek suretiyle ortak vizyonu payla an 
çal anlar n, kapasitesini, verimlili ini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, 
en h zl  ekilde vatanda  memnuniyetini sa lamak.  

H 4.1 
Belediyenin Hizmetlerini Daha yi Yürütebilmesi çin Karar Verme ve  Süreçlerini 
Geli tirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir ekilde ki Y l 
çinde Organize Etmek. 

H 4.2 Çal anlar n; Kapasitesini, Verimlili ini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, 
nsan Kaynaklar  Yönetimini, Misyonu Gerçekle tirmeye Yönelik Geli tirmek.  

H 4.3 
Kurumsal Ar iv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Sosyal mkanlar  
Geli tirmek.  

A5 SA LIKLI, TEM Z VE SÜRDÜRÜLEB L R KENTSEL ÇEVREN N OLU TURULMASI, 
KORUNMASI VE GEL T R LMES  
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Sa l kl  ve sürdürülebilir kentsel çevrenin olu turulmas ndan yola ç karak, 
ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve ye il alanlar n nicelik ve niteli ini 
zenginle tirip, sa l kl  ya am ilkesi do rultusunda, fiziksel aktivitelere ili kin 
talepleri de kar layacak ekilde ye ile ve do aya olan ilgi ve sevginin 
artt r lmas n  sa lamak, yeniden yap land rmak ve kültürel faaliyetlerle 
bütünle tirmek, çevreyi koruma alt na almak, görsel ve çevresel kirlili i 
azaltmak, hayvanlar  korumak ve hayvan sevgisini a lamak bunun yan  s ra kent 
ya am nda hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlar  gidermek. 

H 5.1 Çevrenin Korunmas  ve Çevre Kirlili inin Asgari Düzeye ndirilmesine Yönelik 
Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Plan ” Haz rlamak ve Uygulamak. 

H 5.2 
Çevre Konusunda lçe Halk n n Duyarl l n  Yükseltmek, Plan n Uygulama Sürecine 
Kat l m  Sa lamak ve Belediyenin Kapasitesini Yükseltmek. 

H 5.3 
lçemizde Çevre Kirlili i Olu turan Tüm Faktörlerin Tespiti Yap larak (Hava, su, 

gürültü, kat  at k, endüstriyel at k vb) Bu Tespit De erlerini Etkin Yöntem ve 
Denetimlerle Her Y l % 20 Oran nda Azaltmak. 

H 5.4 Geri Dönü üm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin K t Kaynaklar n  
Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek. 

H 5.5 

Yap lacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Ye il Alanlar n 
Kalitesini Artt rarak, Her Ya  Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel 
Aç dan Daha Ça da  Alanlar Olu turarak, Mevcut Park ve Ye il Alanlar n % 20’sini 
Revize Etmek ve Mevcut Park ve Ye il Alan  % 10 Oran nda Art rarak, Ye il 
Alanlar n Etkili ve Rasyonel Kullan labilmesini Sa lamak. 

H 5.6 lçemizde Görsel ve Çevresel Kirlili i Azaltarak Sa l kl  Bir Kent Olu turmak. 

H 5.7 Hayvanlar  Korumak ve Hayvan Sevgisini A lamak, Bunun Yan  S ra Kent 
Ya am nda Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlar  Gidermek. 

E-BELED YE 
A6 Etkin ve Türk Belediyecili i için örnek e-belediyecilik uygulamalar  ile bilgi alt 

yap s n  geli tirmek ve bilgiyi etkin kullanan yap ya kavu mak. 

H 6.1 Etkin ve Türk Belediyecili i çin Örnek e-belediyecilik Uygulamalar  Geli tirmek.  

H 6.2 Sa l kl  Çal an Bir Bilgi Sistemi Olu turmak. 
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KISITLAR 

 

 

 
 
Mevcut Durum Analizi K s t : Yerel yönetimler içinde en s k nt l  stratejik yönetim 
unsurlar n  olu turacak idarelerin ba nda belediyemiz gelmektedir. Yerel 
seçimlerle ilçe olan ve tüzel ki ilik kazanan belediyemizde co rafi ve sosyolojik 
yap  4 ilçeye dayanmaktad r. Belediye çal anlar  da bu dört ilçe belediyelerinden 
belediyemize aktar lan personelden olu maktad r. Önceki y l uygulamalar  
bulunmayan, kurumsal yap lanmas  ve organizasyon emas  yeni olu turulan, 
hizmet alanlar  henüz belirlenen be  ayl k bir belediye olarak stratejik plan 
haz rl klar m zda güçlükler ya ad k. Özellikle mevcut durum analizlerine ili kin 
bilimsel detayl  çal malar yap l p, veri setleri olu turma imkanlar  çok s n rl  kald . 
Bu aç dan çok güçlü mevcut durum analizi çal malar  yap lamadan plan 
haz rlanmas n , birinci k s t m z olarak belirtebiliriz.     

 

Zaman K s t : 5393 say l  Kanunda yer alan, nüfusu 50.000’i a an belediyelerin 
yerel seçimleri izleyen 6 ay içinde stratejik plan haz rlama ve bunu belediye 
meclisine sunma zorunlulu u, önceki dönemlerde stratejik plan haz rlam  ve 
bunu revize eden belediyeler için son derece makul olabilir ama yeni kurulan ve 
ilk defa stratejik plan haz rlayan belediyeler için son derece zordur. Bu zaman 
K s t  plan dönemimizdeki ikinci k s t m zd r. 

 

Veri Taban  K s t : Ülkemizde plan haz rl k sürecini daha güçlü k lacak resmi ve 
özel veriler son derece k s tl d r. Olan verilere de ula ma sorunlar  vard r. Örne in 
ilçeler itibariyle yoksulluk verileri ve yoksulluk haritalar n n olmay  bu konuda 
belirlenen amaç, hedef ve stratejilerin rakamsal ve ölçülebilir olmas n  
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güçle tirmekte buda plan n uygulama sürecinde performans göstergesinin 
gerçekle mesine yönelik izleme ve de erlendirme maliyetlerini art rmaktad r.  

 

Bütçe K s t : Stratejik planlarda en önemli sorunlardan bir tanesi de bütçe 
k s t d r. Mahalli dareler için stratejik plan n bir di er tan m  da mahalli mü terek 
s n rs z ihtiyaçlara k t belediye kaynaklar n n da t m n  sa layan araçt r.  Bu 
bak mdan dünyan n en iyi stratejik plan n  haz rlam  olsan z dahi kaynak ili kisi 
kurulmam  stratejik planlar uygulanmamaya mahkumdur. Bu aç dan planlarda 
bir vaat kapasitesi hesaplanarak buna uygun amaç, hedef ve stratejiler 
belirlenmesi gerekiyor. Bu belirlemeler yap l rken en temel tablolar bütçe ve 
kesin hesap tablolar d r ki bunlar tam bir y l  gösterir ekilde belediyemizde 
mevcut de ildir. Stratejik plan n büyüklü ü ve vaat kapasitesi belediyemiz 
aç s ndan belirsizdir . Bu nedenle bütçe k s t  olarak burada belirttik. Plan haz rl k 
çal malar n  belediye 2010 bütçe gelirlerinin 150 milyon TL gerçekle mesi 
üzerine sürdürüyoruz. Bu rakam n alt nda ya da üstünde gerçekle melerde de 
alternatif finansman programlar  haz rl yoruz. 
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PLANLAMA SÜRECİ 

 

 

 
 
MAYIS AYI SONU Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile stratejik 

plan hazırlık döneminin başlatıldığı duyuruldu. 

MAYIS AYI SONU Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 
“stratejik planlama ekibi" kuruldu. 

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

Planlama ekibi hazırlık programı oluşturdu 

15 HAZİRAN Mevcut durumun tespiti ile ilgili analiz çalışmaları 
yapıldı. 

HAZİRAN 
Muhtarlarla toplantı düzenlendi. 

TEMMUZ 
İç paydaşlarla görüşmeler yürütüldü. 

25 TEMMUZ Stratejik planda yer alacak faaliyet ve vaat 
kapasitenin hesaplanması için bütçe büyüklüğü 
çalışması yapıldı. 

2-5 AĞUSTOS 
Stratejik planlama konusunda eğitim alındı. 

20 AĞUSTOS 
Sivil Toplum Örgütleriyle toplantı yapıldı. 

21 AĞUSTOS 
Dış paydaşlarla arama toplantıları neticelendirildi. 
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25 AĞUSTOS Taslak stratejik plan, 5018 sayılı KMYKK Yönetmelik, 
Kılavuz ve DPT’ce yayımlanan stratejik planlamaya 
ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlandı. 

AĞUSTOS  SONU 
Üst yönetici stratejik planı onayladı. 

AĞUSTOS SONU Encümen tarafından stratejik planlar incelenerek 
meclisin görüşüne bildirildi. 
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DURUM ANAL Z  

 

 

 
 
TAR H  GEL M 
 
Ata ehir lçesi'nin tarihi stanbul'dan bile eskilere dayanmaktad r. stanbul 
çevresindeki ilk insan yerle imleri ancak M.Ö.5000-3000 y llar  aras nda ortaya 
ç km ken, çerenköy'de ta  devrine ait ilk el baltalar na rastlanm t r. çerenköy, 
1331 Y l  May s nda, Orhan Gazi; Kartal-Cevizli’de Bizans Kral  III. Andronicus’u 
yendi. Üsküdar’a yürüdü. Komutanlar ndan Konuralp’da; Aydos Kalesini, 
Kay da n n bat  eteklerindeki Ayazma Köyünün, imdiki çerenköy’ü alarak 
Üsküdar’da Orhan Beyle birle ti. O zaman burada çok geni  ba lar, bir kilise bir 
hamam, bir sarn ç vard . Bizansl lar ve rahipler buran n Türklerin eline geçti ine 
çok üzüldü. Özellikle kad nlar hamam sular n n kendilerini güzelle tirdi ine 
inan rlard . Geni  ölçüde yap lan arapç l k, sebzecilik, meyvecilik birçok rahibin 
geçimini sa lard . Bu bölgede, Osmanl  Türklerine geçince, Anadolu’dan getirilen 
halk; ba ta Merdivenköy olmak üzere çe itli bölgelere yerle tirildi. Geyikli 
Baban n ö rencilerinden Gözcü Baba, Eren Baba, Kartal Baba, Ali Gazi, Sar  Gazi  
gibi sava ç  din adamlar  ve bunlara ba l  yüzlerce ki i H ristiyan köylerine 
yerle tirildi. Bu sava ç lar korsan bask nlar ndan korunmak için Rumlarla 
birle iyorlard . 1335 y l nda Tekkeba  Köyü böyle kurulmu tu. Köyün tek derdi su 
k tl yd . Bu bölge Eren Baba ile Ali Gazinin yönetimindeydi. 1465 ten sonra 
bölge ad  Erenköy olarak tapuya geçti. 1639 y l ndan sonra, Kay da  suyu 
künklerle Erenköy’e getirilince, Karaman Çiftli i ve Tekkeba  halk  Erenköye göç 
etti . 1640 y l nda Tersana Kahyas  Mustafa A a camiyi yapt rd . 1860 da 
Kad köy’ün yedi mahallesinden biri oldu. 1872 de bölgenin bat s nda tren yolu ve 
istasyon yap l nca Hat komutan , Ula t rma Yüzba  Ali Beyin önerisiyle Erenköy 
ad  imdiki yerine verildi. çerenköy Camisi (Mehmet Çavu  Camii)   ilk defa 1665 
tarihinde yap lm  daha sonra 1924’de yeniden yap lm t r. As l Erenköy içeride 
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kald ndan ve Erenlerin  bir k sm  daha içerilerde yerle ti i için semt bu ad  
alarak ÇERENKÖY oldu.  

Küçükbakkalköy, stanbul ilinin Ata ehir ilçesine ba l  olan bir mahalledir. lk 
yerle im yerleri 1940’l  y llarda ba lam  olup h zla ilerlemi tir. Günümüzde yeni 
uydu kent projeleri ile h zla büyümektedir. Ankara Asfalt 'n n yukar s nda kalan 
bölge çevre yolu ve minibüs yoluna kolay ula m  sayesinde tercih edilmektedir. 
lkö retim kurumlar yla, liseleriyle, Metin Sabanc  Spastik Çocuklar  yile tirme 

Merkezi ve Taçspor tesisleriyle sosyal alanda da h zla ilerlemektedir. 

Kay da , Ata ehir ilçesine ba l  olan bir mahalledir. Ad n , 438 metre 
yüksekli inde, stanbul ilinin en yüksek üçüncü noktas  olan Kay  Da  
Tepesi'nden al r. Kay da   çe mesi me hur, suyun içimi yumu ak ve  ifal d r.  Bir 
çok bölgeye künklerle da t lm  olan su halen kullan lmaktad r. Kay da  
mahallesi, tepenin eteklerinden kuzeydo uya do ru yay lm t r. 1971'de kurulan 
Kay da  Mahallesi'nin, bat  yamaçta 2000 y l nda kurulan Yeditepe Üniversitesi, 
26 A ustos Yerle imi ile Kay da  Darülaceze Tesisleri ile büyük ölçüde çehresi 
de i mi tir.  

BELED YEM Z N YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER  

Belediyemizin yasal yükümlülükleri ve bunlara ili kin yap lan analiz (Ek-2)’de yer 
almaktad r. 

DURUM ANAL Z   

klimi: Ata ehir’de yaz aylar  s cak ve az ya l , k  aylar  l k ve ya murlu geçer. 
klim, Marmara denizinin etkisi alt ndad r. Ocak, ubat ve mart aylar nda 

Balkanlardan ve kuzeyden gelen so uk hava dalgalar  etkisini gösterir. Kuzey, 
kuzeybat  ve bat  yönlerinden f rt na eklinde so uk hava rüzgarlar  eser. Kar 
ya  görülür.   

Bitki Örtüsü: Ata ehir’in bitki örtüsü zengin de ildir. Küçükbakkalköy, çerenköy, 
Yenisahra yöresi bölgelerindeki mevcut bitki çe itlili i oldukça azd r.  Bu 
bölgelerde elma, armut, kiraz, dut, erik, ceviz, üzüm gibi meyve a açlar  
görüldü ü gibi,  Gazolina, çam, atkestanesi, ç nar, sö üt, kavak ve  zeytin gibi 
ba ka türden a açlar da mevcuttur. 

dari Durum: lçemize, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri ile i  ba na gelen 
yönetimimiz taraf ndan hizmet verilmektedir. lçemize ba l  Bucak ve Köy yoktur. 
lçemiz;  Kad köy, Üsküdar, Ümraniye ve Samand ra   Belediyelerinden al nan 

mahallelerden olu maktad r. Seçimler öncesinde lçemiz s n rlar nda 13 Mahalle 
mevcut olup, yeni düzenleme ile  17 mahalle olarak bölümlenmi tir.   
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Ata ehir’in Tem Otoyolu’nun kuzeyinde kalan k sm , 5747 Say l  Büyük ehir 
Belediyesi S n rlar  çerisinde lçe Kurulmas  ve Baz  Kanunlarda De i iklik 
Yap lmas  Hakk nda Kanunun 1. ve 2. Maddelerine göre, Ümraniye lçesi’ne 
ba lan rken, bu bölgede bulunan Kad köy Belediyesi Hayvan Bar na  da 
Ümraniye s n rlar na kat ld . Bo aziçi Köprüsü’ne giden O4 ba lant  yolu Ata ehir 
lçesi’nin kuzey s n r n  olu tururken; Barbaros Mahallesi s n rlar nda kalan finans 

merkezi onayl  arazi, bu karayolunun kuzeyinde b rak lan tek alan oldu. Kay da  
ile E80 Otoyolu aras nda kalan ve Kartal lçesi Samand ra Belediyesi s n rlar nda 
bulunan Ferhatpa a Mahallesi’nin E80 ve D100 ba lant  yolu güneyinde kalan 
k sm , Ata ehir’e ba lan rken; Ümraniye lçe Belediyesi s n rlar  içindeki Mustafa 
Kemal Mahallesi’nin O4 Karayolu alt nda kalan k sm  da (yakla k dörtte üçü) 
Ata ehir’e ba land . Yine, Nam k Kemal Mahallesi’nin O4’ün alt nda küçük bir 
k sm  da Ata ehir’e ba lanan bölgeler aras nda. Göztepe Libadiye Caddesi, 
Ata ehir’in bat dan s n r n  çizerken; Üsküdar’a ba l  Fetih, Örnek ve Esatpa a 
mahalleleri de Ata ehir’e ba land .  

Nüfusu: lçemiz etraf nda bulunan 4 ilçe’den ayr lan mahallelerden olu mu tur. 
Bunlar n en büyük parças  Kad köy ilçesidir. lçemizin 2007 y l  itibariyle nüfusu 
357.366 ki idir.  

Yeni bir düzenleme yap larak, mahalle say s   17’ye  ç kar lm t r. Yeni olu turulan 
mahalleler unlard r; A k Veysel Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Mevlana 
Mahallesi ve Yeni ehir Mahallesi. 

2008 sonu itibariyle, ya  grubu ve cinsiyete göre ilçemizde ya ayanlar n 
s n fland rmas  a a daki gibidir. 

             
 

 
 

lçe, ya  grubu ve cinsiyete göre nüfus -  2008 
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      l 
 

lçe 
 
Ya  grubu 

 
Toplam 

 
Erkek 

 
Kad n 

 
 

      stanbul 
 
Ata ehir 

 
0-4 

 
 27.314 

 
 13.998 

 
 13.316 

 
     
 

5-9 
 
 27.394 

 
 14.051 

 
 13.343 

 
     
 

10-14 
 
 28.122 

 
 14.409 

 
 13.713 

 
     
 

15-19 
 
 27.048 

 
 13.910 

 
 13.138 

 
     
 

20-24 
 
 28.596 

 
 13.579 

 
 15.017 

 
     
 

25-29 
 
 37.003 

 
 18.381 

 
 18.622 

 
 30-34   35.474   17.676   17.798  
     
 

35-39 
 
 32.161 

 
 16.178 

 
 15.983 

 
     
 

40-44 
 
 26.913 

 
 13.817 

 
 13.096 

 
     
 

45-49 
 
 22.615 

 
 11.590 

 
 11.025 

 
     
 

50-54 
 
 18.944 

 
 9.711 

 
 9.233 

 
     
 

55-59 
 
 13.751 

 
 6.962 

 
 6.789 

 
     
 

60-64 
 
 9.595 

 
 4.683 

 
 4.912 

 
     
 

65-69 
 
 6.425 

 
 3.057 

 
 3.368 

 
 70-74   3.991   1.832   2.159  
     
 

75-79 
 
 3.250 

 
 1.370 

 
 1.880 

 
     
 

80-84 
 
 1.698 

 
 576 

 
 1.122 

 
     
 

85-89 
 
 559 

 
 150 

 
 409 

 
     
 

90+ 
 
 193 

 
 33 

 
 160 

 
     
    

Toplam 
 
 351.046 

 
 175.963 

 
 175.083 
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PAYDA  ANAL Z   

Kat l mc l k stratejik planlaman n temel unsurlar ndan biridir. Belediyenin 
etkile im içinde oldu u taraflar n görü lerinin al nmas na dikkat ettik. Bu nedenle 
durum analizi kapsam nda payda  analizinin yap lmas  önem arz etmektedir.  

ç ve d  payda lar n görü ü;  mülakat, haz rlanan anketlerin cevaplar n n al nmas  
ve toplant  suretiyle al nm t r. Görü ler al n rken temelde; Belediyenin yeni 
kurulmas  nedeniyle, belediyeden beklentilerin neler oldu u sorusunun cevab  
al nmaya çal lm  ve sonuçlar amaç, hedef ve stratejilere yans t lm t r. 

Payda  analizinin sonuçlar  ekler içindeki tablolarda yer almaktad r. 

 

KALKINMA PLANLARI LE D ER STRATEJ  BELGELER NE UYGUNLUK 

Mevcut durum analizini sadece bölgemizdeki durumun analizi olarak alg lamay p 
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalk nma Plan nda, ülkemiz için yap lan durum 
analizi ve üst hedeflerde dikkate al narak amaç, hedef ve stratejiler belirlenmeye 
çal lm t r. Bunun yan  s ra, plana ba l  olarak ortaya konulan strateji 
belgelerinden de azami ölçüde yararlanma yoluna gidilmi tir. 

Kalk nma plan - stratejik plan ili kisi ekte bir tablo olarak sunulmu tur. 

Plan n haz rlanmas nda yararlan lan di er sektörel ve tematik strateji belgeleri 
unlard r.  

• Tar m Stratejisi  
• Türkiye Sanayi Politikas  
• Ulusal K rsal Kalk nma Stratejisi 
• KOB  Stratejisi ve Eylem Plan  
• Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan  
• Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelle tirme Strateji Belgesi 
• Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Eylem Plan  2007-2013 
• Türkiye’de Ya l lar n Durumu ve Ya lanma Ulusal Eylem Plan  
• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 
• Türkiye’de Ya l lar n Durumu ve Ya lanma Ulusal Eylem Plan  
• Esnaf-Sanatkarlar Stratejisi 
• Tekstil, Haz r Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörlerine Yönelik 
Strateji Belgesi 
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M SYONUMUZ 

 

 

 
 

 

“Ata ehir ilçe s n rlar  içindeki 
mahalli mü terek ihtiyaçlar  
en iyi ekilde kar layarak, 
e itlik duygusuyla ya am 
kalitesini art rmak ve özgün 
bir kimlik olu turarak insan 
odakl  öncü bir dünya kenti 
haline gelmek.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 ATA EH R BELED YE BA KANLI I 
STRATEJ K PLAN 2010 - 2014

 

 

 

V ZYONUMUZ 

 

 

 
 

 

“ yi yeti mi  kalifiye 
personelle, kurumsal kimli i 
ve gelene i olan, teknolojiyi 
kullanan, stratejik yönetimi 
esas alan, effafl k ve 
kat l mc l  ön planda tutan 
hizmette dünya standartlar n  
a m  model bir ilçe ve 
markala m  bir belediyecilik 
anlay  içinde insan odakl  
öncü ve önder belediye 
olmak.” 
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TEMEL DE ERLER M Z 

 

 
Kat l mc l k: Yap lacak tüm çal malara halk n etkin yöntemlerle 
kat l m n n sa lanmas  esas al nacakt r. Bu çerçevede kat l mc  
bütçeye geçilecektir.  

Hem ehrilik: Ata ehirli olmak bilinci olu turularak, aidiyet duygusu 
geli tirilecektir.  

Saydaml k: Tüm faaliyet, karar ve i lemlerimizin kamuoyu denetimine 
aç k olmas n  sa layacak mekanizmalar olu turulacakt r. 

Hesap verebilirlik: Karar ve i lemlerden sorumlu olanlar n üretilecek 
raporlarda gösterilmesi sa lanacakt r.   

Sosyal koruma: Tüm k r lgan gruplar  uluslararas  standartlara uygun 
bir ekilde kavrayan amaç ve hedefler belirlenecektir. 

Ula labilirlik: Halk n gerek elektronik gerekse fiziksel olarak karar 
vericilere sürekli ula mas  mümkün olacakt r. Belediyemizde aç k kap  
modeli uygulanacakt r. 

Ki isel geli im: Kurum çal anlar  ve ilçe halk n n ki isel geli imini 
sa layacak alt yap  olu turulacakt r.  

Sürdürülebilirlik: Belediye faaliyetlerinde dönemsel ve k sa vadeli 
dü üncelerden uzak durularak, gelecek yönelimli bir dü ünce yap s  
olu turulacakt r. 
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Kentsel yenile me: Bütüncül ve modern altyap  sistemini sa layarak, 
bölge halk na yarar getirecek ülkemizde örnek yenile me projesi 
gerçekle tirilecektir.  

Tarafs zl k: Hiçbir ayr m gözetmeksizin tüm faaliyetlerimiz 
planlanarak ihtiyaca göre e it ekilde sunulacakt r.  

Sorumluluk: Evrensel de erlere ba l  kalarak halka ve kanunlara kar  
sorumluluk duygusuyla hareket edilecektir. 

Bilimsellik: Bütün hizmet ve uygulamalar m zda temel dayana m z ve 
rehberimiz bilimsel veriler olacakt r. 

Güvenilirlik ve sayg nl k: Vatanda na sayg  duyan ve bunu esas alan 
yapt  uygulamalarla güvenilirli i sa layan bir belediye 
olu turulacakt r. 

E it payla m: Elde edinilen toplumsal kazan mlar tüm toplum 
kesimleriyle ihtiyaç, beklenti ve öncelik s ralamas na göre beraberce 
payla lacak böylece kanunlar ve olanaklar  vatanda  lehine 
yorumlayan bir anlay  egemen k l nacakt r. 

Verimlilik ve etkinlik: Üretilen tüm hizmetlerin amac na uygun ve 
minimum kaynak kullan m  gerçekle tirilmesi sa lan lacakt r. 

Vatanda  memnuniyeti: Tüm faaliyet ve kararlar m zda vatanda  
memnuniyetinin sa lanmas  esas al nacakt r.  
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AMAÇLAR VE HEDEFLER 
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KENTSEL YEN LE ME 

 

 

   AMAÇ 

      1 

 
 
Ya am kalitesini sürdürülebilir ekilde 
yükseltecek, engellilere ve di er k r lgan 
gruplara uygun çevre artlar n  sa layacak, 
bütüncül ve modern altyap  sistemini 
sa layarak ak ll  kentleri yaratan ileri 
teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve 
hem erilik bilincinin olu umunu sa layacak ve 
toplumsal kat l m  öngören bölge halk na yarar 
getirecek bir kentsel yenile me projesini 
gerçekle tirmek.  

 
 
 

Seçim bildirgemizde de belirtildi i üzere 
Ata ehirli hem ehrilerimizin önemli bir 
bölümünün ya ad  tapu ve imar sorununu 
çözmek öncelikli amac m zd r. Arsa sahiplerini 
bir araya getirmek sureti ile yeni bir Kentsel 
Yenile me modeli olu turaca z. mar 
planlar ndaki dengesizlik ve e itsizli i giderecek 
olan bu model Kentsel Dönü üm ad  alt nda 
sunulan rant payla m sistemine alternatif bir 
model olacakt r. 
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A1 Hedef 1.1 
 

 

 
Daha Ça da  ve Sa l kl  Mekânlarda 
Ya an lmas n  Sa lamak çin; Planl  ve 
Sürdürülebilir Kentsel Geli im lkelerini 
Uygulamak Suretiyle, Kent çi Ula m 
Sorunlar n  Çözmek, Mevcut 
Ta nmazlar n Envanterini Ç kararak; 
Ata ehir’de Alt Yap , Üst Yap , Bina 
Bak m Onar m lerini Etkin ve Verimli Bir 

ekilde Yapmak. 
 

 
 

Stratejiler 
• Belediye mülkiyetindeki ta nmazlar n tespitini yaparak, mevcut 

durumu raporlamak. 
• lçe s n rlar nda, di er çal malara temel olu turacak numarataj 

çal mas n  tamamlamak.  
• Be  y ll k kamula t rma program n  olu turmak. 
• Belediye gayrimenkullerinin de er tespitlerini yaparak en uygun 

ekilde de erlendirmek. 
• Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikalar  ile 

uyumlu; sürdürülebilir ve di er idarelerle bütünle mi  geni  
kapsaml  bir kent içi ula m stratejisi olu turmak. 

• Kentin özgün yap s , dinamikleri ve potansiyeli dikkate al narak 
ula mda çe itlili i sa lamak. 

• AB’ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ula m sistemi 
olu turmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ula m na ili kin 
imkanlar yaratmak.  

• Sorumlulu umuzdaki alanlarda; gerekli alt yap , üst yap , bina 
bak m-onar m ve tadilat i lerini yaparak fiziksel sorunlar  
gidermek ve kentsel konforu sa lamak.  

• Sorumluluk alan m zda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama,  
yama,  parke yol, yaya kald r m , ya mur kanal , baca, zgara, 
istinat duvar , ta  duvar yap p, ayr ca bir yandan da mevcut 
olanlar n bak m-onar mlar  gerçekle tirmek.  
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• Mevcut sabit pazarlar  rehabilite etmek. 
• çerenköy - Yeniyol Sabit Pazar  yerine çerenköy Mahallesi Ayd n 

Sokak, 203 Pafta, 3366 Ada‘ya modern bir al veri  merkezi 
yapmak. 

• lçemiz s n rlar  içinde buz pisti yapmak.  
• lçemiz s n rlar  içindeki muhtarl k binalar n  günün gereken 

ko ullar na uygun olarak modernize etmek ve teknolojik alt 
yap ya kavu turmak. 

• Model taksi dura  projesini gerçekle tirmek.  
• Taksi duraklar n , günün ihtiyaçlar n  kar layacak ekilde 

modernize etmek ve standart hale getirmek.  

 
 
Performans Göstergeleri 

• 2010 y l  sonuna kadar yakla k 10 km. ya mur suyu kanal  tesisi, 
2.000 adet baca, 5.000 adet zgara, 500 km. asfalt, 400 m. istinat 
duvar , 100 m. ta  duvar yap m  dü ünülmekte olup; 2014 y l  
sonuna kadar bu de erler her y l yakla k %5 artt r larak 
sözkonusu hizmetlerin devam ettirilmesini sa lamak. 

• Bu do rultuda; 2010 y l  sonuna kadar, yakla k 30 tane okulun 
talep edilen fiziksel ihtiyaçlar n (cam, çerçeve, kap , baca, su 
gideri vb. tamirleri ve gerekti inde temin edilmesi)   gidermek ve 
2014 y l  sonuna kadar bu say y  her y l artt rarak çal malara 
devam etmek. 

• Plan dönemi sonunda, rehabilite edilmeyen sabit pazar 
kalmayacakt r. 
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A1 Hedef 1.2 
 

 

 
Ruhsats z ve Ruhsata Ayk r  Yap la may  
Engellemek. 

 

 
 
Stratejiler 

• Ruhsats z ve ruhsata ayk r  yap lar n tespitini yapmak. 
• Y k m karar  al nm  yap lar n tespitini yapmak. 
• Y k m karar  al nm  yap lar  y kmak ya da y kt rmak. 
• Ruhsats z ve ruhsata ayk r  yap la maya izin vermemek. 

 
 
Performans Göstergeleri 

• Plan dönemi sonunda; ruhsats z ve ruhsata ayk r  yap lar n 
oran n n, toplam yap lar n % 1’inin alt na gerilemesi. 
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A1 Hedef 1.3 
 

 

 
Gecekonduda Ya ayanlar  Gecekondu 
Önleme Bölgelerinde Yap lacak Toplu 
Konutlara Yerle tirerek, Gecekonduda 
Ya ayanlar n Say s n  % 20 Azaltarak 
Kentsel Yenile meyi Sa lamak. 

 

 
 
Stratejiler 

• Gecekondu önleme bölgeleri olu turmak. 
• Gecekonduda ya ayanlar n, toplu konut alanlar na 

yerle tirilmesini sa lamak. 
• Arsa sahiplerinin bir araya getirilmesi sa lanarak, yeni bir kentsel 

yenile me modeli geli tirip, arsa ve imar sorunlar n  çözmek. 
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A1 Hedef 1.4 
 

 

 
Olas  Do al Afetlerin Etkilerini 
Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak. 
 

 
 
Stratejiler 
• Do al afetlerde faaliyet göstermek üzere afet kriz merkezini yap land rmak. 
• Do al afetlere an nda müdahale edilebilmesi için acil eylem birimi 

olu turmak. 
• Her y l bir kez deprem tatbikat  yapmak. 
• Kritik alanlar n ve yap lar n tespitini yapmak. 
• Zemin haritalar n n güncellenmesini sa lamak. 
• Bölgelere göre bina stokunu incelemek. 
• Pilot bölge seçerek, bu bölge için yenilenmesi gereken binalar n 

depremsellik raporlar n  haz rlamak. 
• Kriz yönetim plan n  olu turmak. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• 2010 y l nda envanter çal malar n  tamamlamak. 
• 2010 y l nda afet kriz merkezi ve acil eylem birimini kurmak. 
• 2011 y l nda pilot bölge seçimi ve depremsellik raporlar n  haz rlamak. 
• 2012-2014 Döneminde ise bu alanlarda, kentsel yenile me çal malar n           

% 20 oran nda tamamlamak. 
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A1 Hedef 1.5 
 

 

 
lçemizdeki Tüm Planlar , Kentsel 

Yenile me Hedefine Uygun Olarak 
Revize Etmek. 
 

 
 
Stratejiler 
• Planlama hizmetiyle ilgili uzman teknik bir kadro olu turmak. 
• Ata ehir ilçesinin kentsel kimli ini belirleyecek planlama politikalar n  

belirlemek ve kamuoyuna duyurmak. 
• lçenini eski idari yap lanmalar ndan gelen farkl  planlar  bir bütün olarak 

yeniden de erlendirmek. 
• lçedeki mevcut yap  yo unluklar n  ve nüfus da l mlar n  analiz etmek. 
• Ata ehir ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak. 
• Farkl  mahallelerden gelen plan ve parsel baz ndaki verileri Kent Bilgi 

Sistemi içinde güncel hale getirmek.  
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A1 Hedef 1.6 
 

 

 
Engellilere ve Di er K r lgan Gruplara 
Uygun Çevre artlar n  ve Di er 
Olanaklar  Sa lamak. 
 

 
 

Anayasam z n 90. Maddesine göre, 
Türkiye Cumhuriyeti ad na yabanc  
devletlerle ve milletleraras  kurulu larla 
yap lacak antla malar n onaylanmas , 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamay  bir kanunla uygun bulmas na 
ba l d r. Usulüne göre yürürlü e 
konulmu  Milletleraras  antla malar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakk nda 
Anayasaya ayk r l k iddias  ile Anayasa 
Mahkemesine ba vurulamaz. Usulüne 
göre yürürlü e konulmu  temel hak ve 
özgürlüklere ili kin milletleraras  
antla malarla kanunlar n ayn  konuda 
farkl  hükümler içermesi nedeniyle 
ç kabilecek uyu mazl klarda milletleraras  
antla ma hükümleri esas al n r. 

13 Aral k 2006 tarihinde Birle mi  
Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen, 
30 Mart 2007 tarihinde imzaya aç lan ve 
Ülkemiz taraf ndan ayn  tarihte 80 ülke ile 
birlikte imzalanan “Engellilerin Haklar na 

li kin Sözle me”nin onaylanmas , 
3/12/2008 tarihli ve 5825 say l  Kanunla 
uygun bulunmu tur. 5825 say l  Kanun, 18 
Aral k 2008 tarih ve 27084 say l  Resmi 
Gazete’de yay mlanarak yürürlü e 
girmi tir. 

Engellilerin Haklar na li kin Sözle me’de 
belediye stratejik planlar nda yer almas  
gereken birçok düzenleme 
bulunmaktad r.  

Bu çerçeve’de Sözle menin “Genel 
Yükümlülükler” Ba l n  ta yan 4. 
maddesinde,  

“1. Taraf Devletler engellili e dayal  
herhangi bir ayr mc l a izin vermeksizin 
tüm engellilerin insan hak ve temel 
özgürlüklerinin eksiksiz olarak ya ama 
geçirilmesini sa lamak ve engellilerin hak 
ve özgürlüklerini güçlendirmekle 
yükümlüdür. Bu amaç do rultusunda 
Taraf Devletler; 
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(a) Bu Sözle me’de tan nan haklar n 
uygulanmas  için gerekli tüm yasal, idari 
ve di er tedbirleri almay ;  

(b) Yürürlükte, engelliler aleyhinde 
ayr mc l k te kil eden yasalar, 
düzenlemeler, gelenekler ve uygulamalar  
de i tirmek veya ortadan kald rmak için 
gerekli olan, yasama dahil uygun tüm 
tedbirleri almay ; 

(c) Tüm politika ve programlarda 
engellilerin insan haklar n n korunmas n  
ve güçlendirilmesini dikkate almay ;  

(d) Bu Sözle me’yle ba da mayan 
eylemler veya uygulamalardan kaç nmay  
ve kamu kurum ve kurulu lar n n bu 
Sözle me’ye uygun davranmalar n  
sa lamay ;  
(e) Ki iler, örgütler veya özel 
te ebbüslerin engellili e dayal  ayr mc  
uygulamalar n  önlemek için gerekli tüm 
uygun tedbirleri almay ;  

(f) Standartlar ve rehber ilkelerin 
geli tirilmesinde Sözle me’nin ikinci 
maddesinde tan mland  gibi evrensel 
tasar mdan yararlan lmas  ve engellilerin 
özel ihtiyaçlar n  kar lamak üzere 
evrensel olarak tasarlanm  ve mümkün 
oldu unca az de i ikli i ve dü ük maliyeti 
gerektiren ürünler, hizmetler, ekipman ve 
tesislerin ara t r lmas , geli tirilmesi, 
temini ve kullan labilirli ini sa lamay  
veya desteklemeyi;   

(g) Maliyeti kar lanabilir bilgi ve ileti im 
teknolojilerine öncelik vererek, hareket 
kolayla t r c  araçlar, yard mc  teknolojiler 

gibi engellilere yönelik yeni teknolojilerin 
ara t r lmas , geli tirilmesi, temini ve 
kullan labilirli ini sa lamay  veya 
desteklemeyi;   

(h) Engellilere yeni teknolojiler dahil 
hareket kolayla t r c  araçlara, yard mc  
teknolojilere ve bunlar n beraberindeki 
di er yard mc  ve destekleyici hizmetler 
ile tesislere ili kin eri im bilgilerinin 
sa lanmas n ,  

(i) Engellilerle çal an meslek sahipleri ve 
i yeri personelinin bu sözle mede tan nan 
haklara ili kin e itiminin geli tirilmesi ve 
böylece bu haklarla güvence alt na al nan 
destek ve hizmetlerin iyile tirilmesini 
taahhüt eder.   

2. Taraf Devletler ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklarla ilgili olarak kaynaklar   
ölçüsünde azami tedbirleri almay  ve 
gerekti inde uluslararas  i birli i 
çerçevesinde engellilerin bu haklardan 
tam olarak yararlanmas n  a amal  olarak 
sa lamak için i bu Sözle me’de yer alan 
ve uluslararas  hukuka göre derhal 
uygulanmas  gereken yükümlülükleri 
yerine getirmeyi taahhüt eder.  

3. Taraf Devletler i bu Sözle me’nin 
uygulanmas n  sa layacak yasalar ve 
politikalar n geli tirilmesi ve ya ama 
geçirilmesi ile engellilere ili kin di er 
karar alma süreçlerinde engelli çocuklar 
da dahil olmak üzere engellilere onlar  
temsil eden örgütler arac l yla sürekli 
dan acak ve etkin bir ekilde bu sürece 
dahil edeceklerdir. 
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4. Bu Sözle me’deki hiçbir hüküm engelli 
ki ilerin haklar n n sa lanmas  bak m ndan 
daha elveri li nitelikte olan ve Taraf 
Devlet’in yasalar nda veya Taraf Devlet’in 
uymay  taahhüt etti i uluslararas  hukuk 
kurallar nda mevcut bulunan hükümleri 
etkilemeyecektir. Taraf Devletler’den 
herhangi birinin hukuka, sözle melere, 
hukuki düzenlemelere, gelene e göre 
yürürlükte bulunan temel insan 
haklar ndan herhangi birini i bu 
Sözle me’nin bu haklar  öngörmedi i veya 

daha dar kapsaml  olarak öngördü ü 
gerekçesiyle k s tlamas  veya k smen 
de i tirmesi mümkün de ildir.    

5. Bu Sözle me’nin hükümleri herhangi 
bir s n rlama veya istisnaya tabi 
olmaks z n federal devletlerin bütün 
bölgelerinde uygulan r.” denilmektedir.  

Bu çerçevede Ata ehir Belediyesi olarak 
Engelsiz  Ya am Projesini hayata geçirmek 
için a a daki stratejiler geli tirilmi tir.  

 
 
 
Stratejiler 
• Bak ma muhtaç ya l  nüfusu ve di er k r lgan gruplar  tespit etmek. Bu 

konuda bir rapor haz rlamak. 
• Ya am alanlar n  ve alt yap y  engelli vatanda lar m z n günlük ya amlar n  

aksatmayacak ekilde planlamak. 
• Daha önce planlanan yerleri rahatl kla kullan labilecek ekilde revize etmek. 
• Aile içi iddet ve istismara u rayan çocuk ve kad nlar için Türkiye’nin en 

modern s nma evini kurmak. 
• lçede, sokakta ya ayan vatanda  kalmamas n  sa layacak bar nma evi 

sistemini kurmak. 
• Engellilerin istihdam na yönelik projeler geli tirmek. 
• Engellilere yönelik ki isel geli im e itimleri düzenlemek.  
• Engellilerin sa l k ve e itim tesislerine rahat ula mas n  sa lamak. 
• Engellilerin belediyemizde istihdam na ili kin özel kontenjan belirlemek. 
• Engelli ve di er k r lgan gruplar n al m garantili ürünler üretebilecekleri, 

korumal  i  atölyelerinde çal malar n  sa lamak. 
• Emekliler ve di er ya l lar için dinlenme ve bar nma merkezi olarak “ kinci 

Bahar Evleri” projesini hayata geçirmek. 
• Ya l lara yönelik evde bak m hizmetlerini desteklemek. 
• Engellilere ücretsiz olarak psikolojik dan manl k deste i sunmak. 
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• Çocu un bak m ndan sorumlu olan kimselere çocuk yeti tirme konusunda 
ücretsiz e itimler vermek, bu konuda 24 saat dan manl k hizmeti verecek 
projeyi hayata geçirmek. 

• Çocuklara e itim ve geli imleri ile ilgili sorunlar n çözümünde yol 
göstermeye yönelik ücretsiz e itim ve dan manl k hizmetleri sunmak. 
 
 
 

5395 say l  Çocuk Koruma Kanunu’nun 45. 
Maddesine göre yerel yönetimler, çocu un 
öncelikle kendi aile ortam nda korunmas n  
sa lamaya yönelik, Koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerden dan manl k ve bar nma tedbirlerini 
almaktan sorumludur. Dan manl k tedbiri, 
çocu un bak m ndan sorumlu olan kimselere 
çocuk yeti tirme konusunda; çocuklara da e itim 
ve geli imleri ile ilgili sorunlar n n çözümünde yol 
göstermeye yönelik tedbirlerdir. Bar nma tedbiri 
ise, bar nma yeri olmayan çocuklu kimselere veya 
hayat  tehlikede olan hamile kad nlara uygun 
bar nma yeri sa lamaya, yönelik tedbirlerdir. Yerel 
yönetim stratejik planlar nda bu sorumlulu un 
gere i stratejiler yer almal d r. 

 
 
Performans Göstergeleri 
• Engelli ve di er k r lgan gruplar n memnuniyet oran n  bir önceki y la göre 

yüzde yirmi art rmak. 
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MARKA VE ÖNDER KENT OLMAK 

 

 

    AMAÇ 

2 

 
 
 

Halk m za koruyucu hekimlik ve di er sa l k 
hizmetleri sunan, e itim düzeyi ve e itim 
kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor 
yap labilecek alanlar ortaya ç kartarak amatör ve 
bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle 
uluslararas  alanda ba ar l  sporcular yeti tiren, 
sosyal ve kültürel aç dan zengin bir kentsel ya am 
ortam n  hayata geçiren, iyi yöneti im için gerekli 
Türkiye Belediyecili i’ne örnek eylem planlar n  
haz rlay p hayata geçiren, belediye mevzuat n  
iyile tiren raporlar sunan ve yay nlar yla gündemi 
belirleyen, Ata ehir’in küresel alanda ticaret, 
finans ve kültür merkezi olma potansiyelini ortaya 
ç karan bu amaçla yabanc  kentlerle ve 
uluslararas  kurulu larla i birli i yapan, hizmette 
dünya standartlar n  a m  model bir ilçe ve 
markala m  bir belediyecilik anlay  içinde insan 
odakl  öncü ve önder belediye olmak. 
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A2 Hedef 2.1 
 

 

 
Halk m za Koruyucu Hekimlik ve Di er Sa l k 
Hizmetleri Vermek Suretiyle Sa l k Konusunda Örnek 
Belediye Olmak. 

 

Koruyucu hekimlik, bireysel ya da 
toplum olarak hastal klar n ortaya 
ç kmas n  ya da a rla mas n  
engelleyici önlemler üzerinde çal an 
hekimlik dal d r. 

Günümüzde hükümetlerin ço u, 
hastal klar  önlemenin tedaviden daha 
ak lc  bir yol oldu unu ve devlete daha 
az parasal yük getirdi ini kabul etmi  
durumdad r. Bu da, etkili halk sa l  
programlar n  uygulamakla yürütülebi-
lir.  

Halk ya da kamu sa l  uygulamalar , 
temiz su gereksiniminin 
kar lanmas ndan dükkânlarda sat lan 
yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine 
kadar çok geni  bir alan  kapsar. 
Lokanta, otel, hastane, okul ve benzeri 
yerlerde mutfaklar n, pastane ve 
f r nlar n, mezbahalar n temiz ve sa l k 
ko ullar na uygun olmas , hava, su  ve 
topra n sanayi at klar yla kirlenmesini  

 

engelleyici önlemler alarak çevre 
sa l n n korunmas , genel tuva-
letlerin temizli i, konutlar, fabrikalar, 
sinema ve tiyatro salonlar  ile otobüs, 
tren, uçak, gemi gibi toplu ta ma 
araçlar ndaki sa l k ve güvenlik 
önlemlerinin denetlenmesi, sa l a 
zararl  ilaç üretimini engellemek 
amac yla ilaç firmalar n n s k  gözetim 
alt nda tutulmas  bu uygulamalar n 
yaln zca bir bölümüdür. Halk sa l  
çal malar  hemen her ülkede devlet 
eliyle yürütülür. Devlet te kilat  içinde 
halk sa l n  sa lay c  i lerin önemli 
bir k sm  belediyelerin görevidir. Bu 
alanda en büyük uluslararas  kurulu  
olan Dünya Sa l k Örgütü de ülkeler 
aras nda yard mla may , bilgi al veri-
ini ve ortak kampanyalar n 

yürütülmesini  sa lar. 

Halk sa l  programlar n n temel 
direklerinden biri, bireylerin ve 
toplumun hastal klardan korunmas n , 
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hastal klarla sava arak ve çevre 
ko ullar n  iyile tirerek ya am süresi-
nin uzat lmas n  amaçlayan koruyucu 
hekimliktir. Bu alanda çal an 
uzmanlar, toplumda yayg n olan 
bula c  ve salg n hastal klar n neden 
kaynakland n , nas l yay ld n  ve bu 
hastal klar n önünü almak için ne 
yap lmas  gerekti ini saptarlar. 
Temizlik ko ullar na özen 
göstermemenin ya da a r  alkol ve 
sigara içmek gibi belirli al kanl klar n 
do uraca  sa l k sorunlar  konusunda 
halk  uyarmak için e itim programlan 
haz rlarlar. Ayr ca, düzenli sa l k 

taramas  yaparak, kanser gibi baz  
hastal klar  iyile me ans n n çok daha 
yüksek oldu u ba lang ç 
evresindeyken saptamak ve bula c  
hastal klara kar  a lama 
kampanyalar  düzenlemek de 
koruyucu hekimlerin görevidir. 

Belediyemizde marka ve önder kent 
olma amac n n ilk hedefi olarak 
koruyucu hekimlik faaliyetleri 
benimsenmi  ve a a daki stratejileri 
5 y ll k plan döneminde 
gerçekle tirerek hedefe ula mak 
amaçlanm t r.

 

Stratejiler 
• Poliklinik hizmeti verecek sa l k merkezleri açmak. 
• Semt poliklini i açmak. 
• Acil ambulans hizmeti sunmak. 
• Cenaze nakil arac  hizmeti sunmak.  
• Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sa l k 

taramas  ve tedavisi hizmeti sunmak. 
• Ö rencilere s nav öncesi psikolojik dan manl k hizmeti sunmak. 
• Gezici araçla evden kan alma hizmeti sunmak. 
• Kullan lmayan ilaçlar  toplayarak bunlar  ihtiyaç sahiplerine 

ücretsiz da tmak. 
• Ça r  merkezi arac l yla ücretsiz sa l k dan manl  yapmak. 
• Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsam nda bilgilendirme 

faaliyetleri yapmak. 
• Kaynaklar n tahsisinde, ba ta bula c  hastal klar ve anne-çocuk 

sa l  olmak üzere önlenebilir hastal klar, g da, tüketici ve çevre 
sa l  alanlar na yönelik koruyucu sa l k hizmetleri sunmak. 

 
Performans Göstergeleri 

• Vatanda  memnuniyetini bir önceki y la göre yüzde yirmi 
art rmak. 
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A2 Hedef 2.2 
 

 

Halk m z n E itim Düzeyi ve E itim 
Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata 
Geçirerek Örnek Belediye Olmak. 

 

Ça m zda h zla geli en bilim ve teknoloji 
toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal 
kurumlar n yap  ve fonksiyonlar n  
de i ime zorlamaktad r. leti im araçlar , 
bilgisayar teknolojisi, uluslar aras  ili kiler, 
yeni bulu lar, fen ve teknik alanlar ndaki 
geli imlerle kar  kar ya kalan bireyler 
meslek ya ant lar  veya sonras nda elde 
ettikleri bilgileri sürekli güncellemek ve 
yeniden ö renmek durumunda 
kalmaktad rlar. De i en ça a ayak 
uydurman n, ça  takip etmenin en etkin 
ve en temel arac  “e itim”dir. Ülkeler, 
belediyeler ve bireylerin bu geli meleri 
yak ndan takip etmeleri ve yeniliklerden 
haberdar olmalar  için sistemli e itim 
çal malar na önem verilmelidir. 

Uygarl n her 10 y lda binlerce y ll k 
geçmi inde ald , geli im düzeyinin bir 
kat na eri ti ini ele al rsak, örne in do al 
bilimlerle ilgilenen bir uzman n sadece 
kendi alan ndaki geli meleri takip etmesi 
için her yar m saatte bir kitap okumas  
gerekmektedir ki bu h za eri mesi 
imkans zd r. 

Bilgiye ula abilen, ula t  bilgiyi kendi 
amaçlar na, i ine uyarlayabilen, bilgi 
üreten ve bu bilgiyi yayan toplum veya 
ki iler güçlü olarak kabul edilmektedir. 
Dünyada e itim amac yla birçok kurumda 
ki i ba na yakla k 600 dolar civar nda 
harcama yap lmaktad r. E itime, yat r m 
olarak bak lmakta, geri dönü  süresi 
hesaplanmakta ve yap lan fayda maliyet 
analizleri ile e itime yap lan harcamalar n 
art r lmas  gerekti i vurgulanmaktad r. 
Ülkemizde ise e itime yeterince önem 
verilmemekte ve e itime yönelik olarak 
ayr lan harcamalar n miktar  da oldukça 
dü ük kalmaktad r. 

9. Kalk nma Plan nda da ifade edildi i 
üzere Toplumsal geli menin sa lanmas  
amac yla; dü ünme, alg lama ve sorun 
çözme yetene i geli mi , Atatürk 
ilkelerine ba l , demokratik, özgürlükçü, 
milli ve manevi de erleri özümsemi , yeni 
fikirlere aç k, ki isel sorumluluk 
duygusuna sahip, ça da  uygarl a 
katk da bulunabilen, bilim ve teknoloji 
kullan m na ve üretimine yatk n, sanata 
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de er veren, beceri düzeyi yüksek, 
üretken ve yarat c , bilgi ça  insan  
yeti tirilecektir. Bu çerçevede, Ata ehir 
Belediye Ba kanl  Stratejik Plan nda 
marka ve önder kent amac n n alt nda 
e itim özel bir hedef olarak yer alm t r. 

Bu hedefe ili kin geli tirilen stratejiler 
a a da yer almaktad r. 

    

 
Stratejiler 

• Ö rencilerimizin yararlanaca , Küçükbakkalköy Mahallesi’nde 
Ö renci Yurdu projesini hayata geçirmek.  

• Ata ehir’de derslik ba na dü en ö renci say s n  25’e dü ürmek. 
• Okul yap lmas  için arazi üretmek. 
• Her ailenin çocu unu kendi mahallesindeki okula göndermesini 

sa layarak trafi e ç kan servis arac  say s n  azaltmak. 
• lkö retim çocuklar  için de “Etüt Merkezleri” olu turmak.  
• Okullar n bilgi ve ileti im teknolojileri altyap s n ; e itim 

yaz l mlar na öncelik vererek  güçlendirmek. 
• Üniversiteye haz rlanmak isteyen ancak maddi durumu buna 

elveri li olmayan gençlerimize ücretsiz “Üniversiteye haz rl k 
kurslar ” düzenlemek. 

• Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini e itim alan ndaki dan ma 
kurulumuz gibi görüp onlardan alaca m z bilgiler do rultusunda 
sorun ve ihtiyaçlar  çözmek. 

• Ev han mlar na meslek edindirmeye yönelik çe itli kurslar n 
düzenlenece i e itim salonlar  açmak. 

• Gençlere yönelik resim, müzik, tiyatro ve halk oyunlar  kurslar  
düzenlemek. 

• Konservatuar s navlar na haz rlanan ö rencilere yönelik ücretsiz 
e itimler vermek.  

• Ata ehir’de 4-6 ya  aras  ve okul öncesi çocuklar n geli imlerine 
katk  sa layacak kre , anaokulu ve oyun gruplar n n hizmete 
geçirilmesini desteklemek.  

• Kütüphane ve Elektronik Kütüphane kurmak. 
 
 

Performans Göstergeleri 
• Vatanda  memnuniyetini bir önceki y la göre yüzde yirmi 

art rmak. 
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A2 Hedef 2.3 
 

 

Halk m z n Spor Yapabilece i Alanlar 
Ortaya Ç kartarak, Amatör ve 
Bireysel Spor Faaliyetlerini 
Desteklemek Suretiyle, Belirlenen 
Alanlarda Dünya ve Olimpiyat 

ampiyonlar  Yeti tiren Örnek 
Belediye Olmak. 

 
 

 
Stratejiler 

• Ülkenin sayg n sporcular ndan olu an bir spor dan ma 
kurulunun koordinatörlü ünde, lçenin sportif alanlardaki 
ihtiyaçlar n  tespit etmek. 

• Buz pistinin tamamlanmas ndan sonra buz sporu alan ndaki 
yeteneklerini yeti tirecek bir vizyon projesini gerçekle tirmek.  

• Ata ehir’deki tüm amatör spor kulüpleri destekleyerek amatör 
sporlarda sporcu yeti tirecek altyap ya yat r m yapmak.  

• Belirlenen alanlarda Dünya ve Olimpiyat ampiyonalar na 
kat lacak sporcular yeti tirmek. 

• Her mahalleye aç k ve kapal  spor sahalar , mahallelerde ko u 
alanlar  ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanlar 
kazand rmak.  

• Ba ta çocuk oyun alanlar  olmak üzere kapal  yüzme havuzu ve 
tenis kortlar  in a etmek.  

• Her ya tan insan n farkl  spor bran lar n  yapabilecekleri aktivite 
alanlar  olu turmak.  

• Ata ehir’e bir su sporlar  merkezi kazand rmak. 
• lçemizde çe itli spor dallar na yönelik olarak mahalli turnuva ve 

yar malar düzenlemek. 
• lçemizde ilkö retim okullar n n spor tesisi olanaklar n  

iyile tirmek. 
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Performans Göstergeleri 

• Spor alanlar n  plan dönemi sonunda ikiye katlamak. 
• Ulusal ve uluslar aras  alanda kazan lan madalya say s n  her y l 

art rmak. 
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A2 Hedef 2.4 
 

 

lçemize Yeni Kültür Sahalar  
Kazand rarak; Kültürel, Sosyal 
ve Sanatsal Etkinlikler 
Düzenlemek. 

 
 

Stratejiler 
• 244 pafta 1890 ada da çok amaçl  “Kültür, Sanat ve Kongre 

Merkezi” yapmak. 
• Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabanc  Caddesi 232 pafta 1902 

ada da yeni ve çok amaçl  bir evlendirme binas  olu turmak. 
• Kültür merkezleri bünyesinde, tiyatro, resim, dans gibi sanat 

dallar na yönelik kurslar vermek. 
• lçemizde, tiyatro, modern dans, folklor, müzik ve di er sanat 

dallar na yönelik olarak ulusal ve uluslar aras  nitelikte yar malar 
ve festivaller düzenlemek. 

• Görsel, i itsel ve sahne sanatlar n n geli imi ve desteklenmesi için 
uygun ortamlar haz rlamak. 

• Ba ta geleneksel el sanatlar m z olmak üzere, maddi kültür 
ürünlerimiz ihraç ürünlerine dönü türmek. 

• Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi te vik 
edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki pay n  
art rmak. 

• Yo un göç ve çarp k kentle me neticesinde ortaya ç kan sosyo-
kültürel uyum sorunlar n  azalt c  önlemler almak. 

• Gençlerin aileleriyle ve toplumla ileti imlerini daha sa l kl  hale 
getirecek, özgüvenlerini geli tirecek, ya ad klar  topluma aidiyet 
duygusu ve duyarl l klar n  art racak, karar alma süreçlerine 
kat l mlar n  sa layacak tedbirler almak. 
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• Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için kutlama etkinlikleri 
düzenlemek. 

• Yaz aylar nda yazl k sinema günleri düzenlemek. 
• Gençlik merkezi ve AB Bilgi Evlerini açmak.  
• Çok amaçl  okuma salonu olu turmak. 
• Ata ehir Belediye Tiyatrosu’nu Ata ehir Kültür Sanat Merkezi 

bünyesinde hayata geçirmek.  
 

 
Performans Göstergeleri 

• Kültür-sanat merkezi ile evlendirme binas  aç lmas  d ndaki 
stratejileri önceki y la oranla her y l % 20 daha fazla 
gerçekle tirmek. 
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A2 Hedef 2.5 
 

 

Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat 
Alanlar nda Örnek birlikleri 
Olu turarak Uluslararas  Alanda 
Marka Belediye Olmak. 

 
 

Stratejiler 
• Uluslar aras  kurulu larla ortak yerel kalk nma projeleri 

gerçekle tirmek. 
• AB destekli istihdam projelerini hayata geçirmek. 
• Verimli yat r mlar için uzun vadeli dü ük faizli uluslar aras  

kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geli tirmek. 
• Belirlenen bir alanda uluslararas  geçerlili i ve prestiji olan bir 

ödül sunmak üzere organizasyon gerçekle tirmek.  
• Karde  kent uygulamalar n  hayata geçirmek ve plan dönemi 

sonunda en az 3 karde  kent uygulamas n  gerçekle tirmek. 
• Ticaret, finans ve kültür merkezi olmak için tan t m faaliyetleri 

organize etmek. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• Uluslar aras  alanda tan nm l  her y l art rmak. 
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A2 Hedef 2.6 
 

 

 
Kaliteli Yöneti im çin Gerekli, 
Türkiye Belediyecili ine Örnek Eylem 
Planlar  Olu turmak. 

 
 

Stratejiler 
• Bilgi sistemleri eylem plan n  olu turmak. 
• Yönetim bilgi sistemleri eylem plan n  olu turmak. 
• Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik eylem plan n  

olu turmak. 
• ç kontrol de erlendirme eylem plan n  olu turmak. 
• Üst yönetimce al nmas  gereken önlemler eylem plan n  

olu turmak. 
• Kurumsal kalite sistemi eylem plan n  olu turmak. 
• Tüm belediyelere örnek kurumsal kalite standartlar  geli tirmek. 
• Kurumsal kimlik geli tirme eylem plan n  olu turmak. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• 2011 y l  haziran ay  sonuna kadar eylem planlar n  haz rlamak ve 

üst yönetim onay  ile yürürlü e koymak. 
• Plan dönemi sonuna kadar eylemlerin gere ini yapmak. 
• Geli tirilen eylemlerden yararlanan belediye say s n  art rmak. 
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A2 Hedef 2.7 
 

 

 
Belediye Mevzuatını İyileştirecek 
Öneriler İçeren Raporlar Sunmak 
ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz 
Ettiren Öncü ve Önder Bir 
Belediye Olmak. 

 
 

Stratejiler 
• Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm 

önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlemek ve 
bu konuda Raporlar hazırlatarak yayınlamak. 

• Ataşehir Belediyesi yayınları şeklinde çalışmalar yapmak için 
yayınevi yetkisi almak. 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün ortaklaşa bir alt birimi olarak yayın servisi 
oluşturmak. 

• Yayın yönergesi hazırlamak. 
• Yayınlar için resmi bir telif yönetmeliği hazırlamak. 
• Yayın kurulu oluşturmak. 
• Belediye dergisi ve gazetesi çıkarmak. 
• Tüm kamu sektörünü düzenleyen kalitede yayınlar hazırlatmak 

ve bunları yayınlamak. 
 
 

Performans Göstergeleri 
• Her üç ayda bir Rapor düzenlemek ve yayımlamak. 
• Belirlenen kriterlere uygun yılda 10 adet yayın yapmak ve plan 

dönemi sonunda Ataşehir Belediyesi Yayınlarına 50 sayı 
numarasını vermek. 
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A2 Hedef 2.8 
 

 

 
Marka ve Önder Bir Kent Olacak 
Prestij Projelerini Gerçekle tirmek. 

 
 

Stratejiler 
• Mahalle meclislerini olu turmak. 
• Düzenli bir ekilde mahalle meclislerini toplamak. 
• lçe halk na önemli avantajlar, ücretsiz yararlanma hakk  ve 

indirimler getirecek olan Ata ehir’li olman n fark  olacak 
ATAKART projesini hayata geçirmek. 

• Ata ehir internet TV ve Ata ehir Radyosunu kurmak. 
• Belediye hizmet binas n n yap m n  tamamlamak. 
• Sivil Toplum Kurulu lar na birer çal ma odas  tahsis etmek. 
• Bir ilçe kütüphanesini kurmak. 
• Sergi salonu açmak. 
• Kad n Geli im Merkezi kurmak. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• Marka ve önder kent olundu una yönelik vatanda  görü ünü her 

y l bir önceki y la oranla % 20 art rmak. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELE 

 

 

     AMAÇ 

3 

 
 
 

Yoksullu un bir kader olmad  bilinciyle, sosyal 
yard mlar  hak temelinde ele alarak, Ata ehir’de 
yoksullukla mücadele ederek ve yoksullu u 
ortadan tamamen kald r c  projelerle istihdam 
sa layarak; vatanda lar n ekonomik, kültürel ve 
sosyal seviyelerini yükseltmek.  
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A3 Hedef 3.1 
 

 

nsan Odakl  Sosyal Belediyecilik 
Anlay m z n Gere i Olarak lçe S n rlar  
çindeki Yoksullu u, Plan Dönemi 

Sonunda % 20 Oran nda Azaltmak. 

 
 

Stratejiler 
• lçemizde faaliyet gösteren i yerlerinin ihtiyaç duydu u vas fl , 

vas fs z, teknik ve ara eleman ihtiyac n  tespit etmek. 
• stihdama yönelik e itim programlar  düzenlemek. 
• stihdam  art racak projeler geli tirmek. 
• stihdam yaratacak özel sektör yat r mlar n  te vik etmek. 
• stihdam amaçl  sivil toplum giri imlerini desteklemek. 
• Kentsel hizmetlere ula lmas nda zorluk ya anan bölgelerde 

Toplum Merkezleri açmak. 
• Yat r mlar n altyap s  uygun orta kademe merkezlere 

yönelmesi te vik edilerek, yeni sanayi odaklar n n 
olu turulmas n  sa lamak. 

• sizlerin, i gücü piyasas  aç s ndan dezavantajl  kesimlerin ve 
tar m sektöründen aç a ç kan i gücü nitelikleri ve beceri 
düzeyleri; i gücü piyasas n n ihtiyaçlar  do rultusunda, aktif 
i gücü programlar n  uygulayarak geli tirmek. 

• Altyap s  tamamlanm  arsa ve arazi temin imkanlar n  
art rmak. 

• Uluslar aras  alanda bölgenin tan t m n  yapmak. 
• Kad nlar n ekonomik ve sosyal hayata kat l mlar n  art rmak 

için; bu kesime yönelik mesleki e itim imkanlar n  geli tirmek.  
• Kad na yönelik iddetin önlenmesi amac yla, bu konudaki 

toplumsal bilinci art rmak. 
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A3 Hedef 3.2 
 

 

lçe S n rlar  Dahilinde, Mutlak Yoksulluk 
S n r n n Alt nda Geliri Olan Hane 
Kalmamas n  Sa lamak. 

 
 

Stratejiler 
• Mutlak yoksulluk s n r n n alt ndaki hanelere ayni ve nakdi 

yard m yapmak. 
• Mutlak yoksulluk s n r n n alt nda yer alan vatanda lar m z için 

mahallelerde a evi açmak. 
• Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan a evini rehabilite 

etmek. 
• Sosyal Dayan ma ve Yard mla ma Merkezi kurmak. 
• Mutlak yoksulluk s n r n n alt ndaki vatanda lar m z için 

ücretsiz çama rhane ve ikincil e ya temin edilecek birimler 
kurmak. 

• Temizlik ve Bak m Merkezi kurmak. 
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KURUMSAL KAPAS TEN N ARTIRILMASI 

 

 

     AMAÇ 

4 

 
 

Belirlenen misyonun en iyi ekilde yerine 
getirilebilmesi için Belediye birimlerini mevzuata 
ve dünya gereklerine uygun bir ekilde organize 
ederek; insan kaynaklar n , i  süreçlerini 
geli tirmek, ortak vizyonu payla an çal anlar n, 
kapasitesini, verimlili ini ve motivasyonunu 
yükseltmek suretiyle, vatanda  memnuniyetini en 
üst seviyede sa lamak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58
ATA EH R BELED YE BA KANLI I 

STRATEJ K PLAN 2010 - 2014
 

 

 

A4 Hedef 4.1 
 

 

Belediye Hizmetlerinin Daha yi 
Yürütebilmesi çin Karar Verme ve 

 Süreçlerini Geli tirerek; ki Y l 
çinde Birimleri Mevzuata ve 

Dünya Gereklerine Uygun Bir 
ekilde Organize Etmek. 

 
Karar alma süreçlerinin tan mlanmas  
ve bu süreçlere ili kin risklerin 
belirlenmesi iç kontrol sisteminin 
temelini olu turmaktad r. Etkin, 
önleyici, tespit edici ve düzeltici 
kontrol faaliyetleri sayesinde riskler 
kontrol alt na al nabilecek; kurumun 
hedefleri do rultusunda faaliyetlerini 
sürdürmesi sa lanabilecektir.  

Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar 
alma süreçlerinin etkinli i için, 
yöneticiler ve çal anlarda olumlu 
bak  aç lar  sa lanacak, yöneticilerin 
i  yapma tarz , birimlerin görev, yetki 
ve sorumluluklar n n aç k bir ekilde 
belirlendi i organizasyon yap s na 
kavu turulacakt r. Amaç ve hedeflere 

ula may  engelleyebilecek içerden ve 
d ar dan kaynaklanan riskler ile 
gereken önlemler tan mlanarak;  
önleyici, tespit edici ve düzeltici 
kontrol faaliyetleri belirlenecektir. Bu 
do rultuda uygulamaya yönelik bilgi 
ve ileti im teknolojilerinin etkin 
kullan m  için iç kontrol sistemi 
kurularak, standartlar belirlenip; 
i leyi  sürecinde izlenecek ve 
de erlendirilecektir. 

Esnek ve yatay organizasyona sahip, 
proje baz nda, ihtiyaçlar 
do rultusunda, matris örgütlenme ve 
esnek çal ma gruplar  yoluyla çal an 
ve ö renen belediye olma yolunda 
çaba sarfedilecektir. 
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Stratejiler 
 

• Birimlerin ve çal anlar n görev tan mlar n  belirlemek. 
•  süreçlerini analiz ederek, i  ak  emalar  haz rlamak.  
• Bütçe haz rl k sürecinin etkinli ini art rmak.  
• ç kontrol, iç denetim, performans esasl  bütçeleme, 

raporlama gibi mali ve yönetim araçlar n n kurumsalla mas n  
sa lamak.  

• Karar alma süreçlerini effafla t rmak.  
• Performans de erlendirme bilgi sistemi kurmak. 
• Uygulayaca m z politikalar n maliyeti, etkiledi i kesimler;  

f rsat maliyeti de göz önünde bulundurularak bütçenin ve 
uygulanacak politikalar n maliyeti ile performans n  gösterecek 
bir yap ya kavu mas n  sa lamak. 

• Kaynaklar n performans program na uygun olarak tahsisini 
sa lamak 

• Belediyemizde performans kültürünün olu turulmas  
çerçevesinde; ölçme, izleme ve de erlendirme süreçlerini 
geli tirmek. 

• Mevcut idari ve be eri kapasiteyi, nitelik ve nicelik olarak 
stratejik yönetim anlay  do rultusunda geli tirmek. 

• Ortaya ç kacak kurumsal yap lanma ihtiyaçlar n  gidermek. 
Bu çerçevede yeni yap lar ve yeni birimler olu turmak. 
 

KURULACAK B R M VE EK PLER 
1- Mali Hizmetler Müdürlü ü bünyesinde ç Kontrol 

Birimi olu turulacakt r. 
2- ç Kontrol birimi; ç kontrol, ön mali kontrol ve 

izleme de erlendirme eklinde alt birimlere 
ayr lacakt r. 

3- Kalite Birimi kurulacakt r. 
4- Yönetim Bilgi Sistemi Ekibi kurulacakt r. 
5- Kurumsal Kimlik Geli tirme Ekibi olu turulacakt r. 
6- nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü’nün alt ndaki 

E itim Servisi yeniden yap land r lacakt r. 
7- Bilgi Edinme Birimi kurulacakt r. 
8- Etik Kurulu kurulacakt r. 
9- Risk Belirleme Ekibi olu turulacakt r. 
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A4 Hedef 4.2 
 

 

Çal anlar n Kapasitesini, 
Verimlili ini ve Motivasyonunu 
Yükseltmek Suretiyle nsan 
Kaynaklar  Yönetimini, Misyonu 
Gerçekle tirmeye Yönelik 
Geli tirmek.  

 

 
Strateji 

• Tüm çal anlar n yetkin bir seviyeye ula t r lmas  ve de i en 
ko ullara uyum sa lamas  için etkili bir insan kaynaklar  
planlamas  yapmak.  

• Haz rlanacak programlar ile çal anlar  sürekli bir ekilde 
e itim, ö retim ve geli tirme süreçlerinden geçirerek, i lerini  
verimli bir ekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye 
kavu turmak. 

• Personelin, ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli 
da l m n  sa lamak. 

• Birimlerin görev yetki ve sorumluluklar na ili kin yönergeler 
ç karmak. 

• Belediyenin görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan 
te kilat yap s n  yeniden ele alarak güncel ve etkin hale 
getirmek. 

• Süreç kontrol modeli kurmak ve bunu elektronik veri taban na 
i leyerek, bu veri taban  üzerinden faaliyetleri sürdürmek. 

• Birimlerin e itim ihtiyaç analizlerini yapmak. 
• E itim ihtiyaç analizi sonucunda personel baz nda al nmas  

gereken e itimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu 
e itimlerin al nmas n  sa lamak. 

• Çal anlar n bilgi, tecrübe ve becerilerini art rmak amac yla iç 
kontrol eylem plan nda belirlenen konularda ve di er ilgili 
konularda hizmet içi e itimler düzenlemek. 
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• Kurulacak ödül sistemi ile lisansüstü e itim alm  personel 
say s n  art rmak. 

• Ata ehir Belediyesi çal an  ortak vizyonunu olu turarak 
çal anlar n kayna mas n , motivasyonunu ve birbirini 
geli tirmesini sa lamak. 

• Personelin yurt içinde ve yurt d nda gerçekle tirilen kongre, 
seminer, çal tay vb. faaliyetlere kat lmalar n  ve akademik 
yay n yapmalar n  te vik etmek. 

 

Performans Göstergeleri 
• Hizmetiçi e itim programlar na kat lan çal an say s n , önceki y l 

kat lanlar n üzerine ç karmak. 
• Bir y lda ki i ba  hizmetiçi e itim saatini önceki y la oranla 

art rmak. 
• Y lda en az bir, plan dönemi sonunda ise en az 10 ki inin 

lisansüstü e itim yapmas n  sa lamak. 
• Kurum içi memnuniyet anketinde önceki y l memnuniyet 

oran n n % 20 üzerinde memnuniyet oran  yakalamak.  
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A4 Hedef 4.3 
 

 

Kurumsal Ar iv Sistemini Kurmak, 
Destek Hizmetleri ve Sosyal 
mkânlar  Geli tirmek.  

 

 
Stratejiler 

• Sosyal imkanlardan yararland r lmada effafl k sa lamak. 
• Personelin fiziki çal ma ortam na ili kin ihtiyaçlar n n 

zaman nda, istenilen miktar ve kalitede temin edilmesini 
sa lamak. 

• Destek hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve ileti im 
teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak. 

• Çal anlar aras ndaki sosyal ili kileri peki tirmek amac  ile, 
personele yönelik sosyal aktiviteleri desteklemek. 

• Belediye Ar iv Yönergesini düzenlemek. 
• Kay t ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yap lmas n  

zorunlu hale getirmek. 
• Kay t ve dosyalama sistemini Standart Dosya Plan 'na uygun 

olarak yapmak. 
• Tüm belge ve dokümanlar  elektronik ortama aktarmak. 
• Kay t ve dosyalama sisteminde, ki ilerin gizlilik içeren bilgi ve 

belgelerinin güvenli ini sa layacak ekilde gerekli önlemleri 
alacak mekanizmalar  geli tirmek. 

• Evrak biriminde çal an personele; evrak n kaydedilmesi, 
standartlara uygun bir ekilde s n fland r lmas , ar iv sistemine 
uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme 
faaliyetleri ve e itimin verilmesini sa lamak. 

• Gelen ve giden tüm evrak n kay t ve kontrolünü yapmak. 
• Yemekhane olu turmak. 
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Performans Göstergeleri 

• Ar iv hizmetlerinde i lem süreçlerini k saltmak. 
• Destek hizmetlerinden çal anlar n memnuniyet oran n , her y l 

bir önceki y la oranla % 10 art rmak. 
• Personele yönelik sosyal aktivite say s n  her y l önceki y la oranla 

% 20 art rmak. 
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SA LIKLI, TEM Z VE SÜRDÜRÜLEB L R 
KENTSEL ÇEVREN N OLU TURULMASI,
KORUNMASI VE GEL T R LMES  

 

   AMAÇ 

5 

 
Sa l kl  ve sürdürülebilir kentsel çevrenin 
olu turulmas ndan yola ç karak; ilçemizdeki 
mevcut park, bahçe ve ye il alanlar n nicelik ve 
niteli ini zenginle tirip, sa l kl  ya am ilkesi 
do rultusunda fiziksel aktivitelere ili kin talepleri 
de kar layacak ekilde ye ile ve do aya olan ilgi 
ve sevginin artt r lmas n  sa lamak, yeniden 
yap land rmak ve kültürel faaliyetlerle 
bütünle tirmek, çevreyi koruma alt na almak, 
görsel ve çevresel kirlili i azaltmak, hayvanlar  
korumak ve hayvan sevgisini a lamak bunun yan  
s ra kent ya am nda hayvanlardan kaynaklanan 
olumsuzlar  gidermek. 
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A5 Hedef 5.1 
 

 

 
 

Çevrenin Korunmas  ve Çevre 
Kirlili inin Asgari Düzeye ndirilmesi 
Amac na Yönelik, Uygun Bir “Çevre 
Koruma Plan ” Haz rlamak ve 
Uygulamak. 

 

 
 

Ekonomik ve teknolojik geli meler, nüfus 
art , h zl  kentle me ve do al 
kaynaklar n kontrolsüz tüketimi çevre 
üzerindeki olumsuz etkileri art rmaktad r. 
Bu problemleri azaltmak için son y llarda 
bir tak m önlemler uygulamaya 
konulmu tur. AB Çevre Müktesebat na 
uyum sürecinde özellikle kentsel at ksu 
yönetimi, at k yönetimi, do a koruma, 
gürültü ve çevresel etki de erlendirme 
konular nda kayda de er ilerlemeler 
gerçekle tirilmi tir.   

Ülkemizde AB Entegre Çevre Uyum 
Stratejisi haz rlanm t r. Bu stratejinin 
ana amac , ülkenin ekonomik ve sosyal 
durumunu göz önünde bulundurarak 
sa l kl  ya an labilir bir çevreyi 
olu turmak ve Türk çevre mevzuat n  AB 
Çevre Müktesebat na uyumunu 
sa lamakt r. Bu stratejide yer alan ana 

ilkeler; sa l kl  ve dengeli bir çevrede 
ya ama hakk , do al kaynaklar n 
korunmas , çevreyi korumaya yönelik 
önlemlerin al nmas , kullanan ve kirleten 
öder prensipleri, sektörel entegrasyon, 
sürdürülebilir kalk nma, halk n 
bilinçlendirilmesi, halk n kat l m  ve 
kamu-özel i birli idir.  

TÜ K’in 2004 y l  verilerine göre; belediye 
nüfusunun yüzde  85,6’s  ve yüzde  
45,2’si s ras yla kanalizasyon sistemi ve  
at ksu ar tma tesisi hizmetlerinden 
yararlanmaktad r. Kanalizasyon sistemine 
ve at ksu ar tma tesisine ba lanma oran  
kuzey-bat  Avrupa’da yüzde 90’ n 
üzerindedir. Bu oran yeni 10 üye ülke için 
ise yüzde 60 civar ndad r (Avrupa'da 
Çevre Durum ve Bak  2005, EEA, The 
European Environment State and 
Outlook 2005, EEA).  
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Stratejiler 
• Çevre Koruma Plan n  haz rlamak. 
• lçenin kirlilik haritas n  olu turmak. 
• Gelecek ku aklar n ihtiyaçlar n  gözeterek, do al kaynaklar n 

koruma ve kullanma ko ullar  belirlenerek bu kaynaklardan 
herkesin adil biçimde yararlanmas n  sa layacak ekilde çevre 
yönetim sistemleri olu turmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA EH R BELED YE BA KANLI I 
STRATEJ K PLAN 2010 - 2014

67

 

 

 

 

 

 

A5 Hedef 5.2 
 

 

 
 

Çevre Konusunda lçe Halk n n 
Duyarl l n  Artt rarak, Plan n 
Uygulama Sürecine Kat l m  Sa lamak 
Suretiyle Belediyenin Kapasitesini 
Yükseltmek. 

 

 
 

Stratejiler 
• 2011 y l ndan itibaren, çevre koruma konusunda halka aç k, her 

y l bir tane konferans düzenlemek. 
• Hava kirlili i ile ölçüm de erlerini en yak n istasyondan sürekli 

olarak takip edip internet ortam nda halk n bilgisine sunmak. 
• lçemiz s n rlar  içerisindeki okullarda, çevre bilincinin 

geli tirilmesi için her y l bir kez e itim vermek. 
• Çevre konusunda bro ürler düzenlemek.  
• Çevresel altyap  hizmetlerinin planlanmas , projelendirilmesi, 

uygulanmas  ve i letilmesine ili kin belediyenin kapasitesini 
geli tirmek. 

 
Performans Göstergeleri 
• Çevre bilinci konulu bir anket haz rlayarak anket sonuçlar na 

göre, her y l bir önceki y la oranla % 20 bilinç art  sa lamak. 
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A5 Hedef 5.3 
 

 

 
 

lçemizde Çevre Kirlili i Olu turan 
Tüm Faktörlerin Tespiti Yap larak 
(Hava, su, gürültü, kat  at k, 
endüstriyel at k vb) Bu Tespit 
De erlerini Etkin Yöntem ve 
Denetimlerle Her Y l % 20 Oran nda 
Azaltmak. 

 
 
 

Stratejiler 
• Tüm sektörlerde yat r m, üretim ve tüketim a amalar nda 

kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçlar  etkili bir 
biçimde kullanmak.  

• Çevre kirlili i yapacak tüm faktörleri tespit etmek. 
• lçedeki çevre kirlili i faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin 

olarak denetime tabi tutmak. 
• Evsel nitelikli kat  at k yönetiminde kaynakta ayr t rma, toplama, 

ta ma, geri kazan m ve bertaraf safhalar  teknik ve mali yönden 
bir bütün olarak de erlendirmek 

• Yat r m ve i letme maliyetleri dü ük ve ülke artlar na en uygun 
kat  at k bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemlerini 
tercih etmek. 

• Evsel nitelikli olmayan at klar n üretimi azalt larak, at k türüne ve 
ülke ko ullar na uygun toplama, ta ma, geri kazan m ve bertaraf 
sistemlerini olu turmak. 

• lçemizde endüstriyel at k sular n  do rudan kanala veren i yeri 
kalmamas n  sa lamak. 

• lçemizdeki gürültü kirlili i de erini dünya standartlar n n alt na 
çekmek. 

• lçemizde görüntü kirlili i yaratacak ö eleri ortadan kald rmak. 
• Hava kalitesini sa lamak amac yla tüm i yerlerini y lda bir kez 

emisyon bak m ndan denetlemek. 
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• lçemizdeki birinci s n f gayri s hhi müesseselerin emisyon 
raporlar n  her y l düzenli olarak kontrol etmek. 

• lçeye denetimsiz kömür giri ini engelleyecek önlemleri almak ve 
baca temizli i yapan firmalar  internet ortam nda ilan etmek.  

• Gürültü kontrol izin belgesi almas  gereken i yerlerinin bu belgeyi 
almas n  sa lamak. 

• lçe genelinde s vas z, boyas z ve badanas z binalar  her y l 
düzenli bir ekilde tespit etmek ve bu binalarda gerekli 
iyile tirmeleri yapt rmak.  
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A5 Hedef 5.4 
 

 

Geri Dönü üm Projesini Hayata 
Geçirmek Suretiyle Ülkemizin K t 
Kaynaklar n  Etkin Kullanarak 
Belediyeye Gelir Elde Etmek. 

 

 
 

Belediyelerden toplanan 25 milyon 
ton kat  at n; yüzde  65,6's  belediye 
çöplü ünde, yüzde 28’i düzenli 
depolama sahalar nda, yüzde 1,7'si 
gömülerek, yüzde 1,4'ü kompost 
tesislerinde, yüzde 0,6's  dereye ve 
göle dökülerek, yüzde 0,4'ü aç kta 
yak larak bertaraf edilmi tir. Kat  
at klar  düzenli depolama sahas nda  
bertaraf edilen belediyeli nüfus oran  
yüzde 25’tir. AB-25 ülkelerinde 
düzenli depolama ve yakma 
tesislerinde bertaraf edilen kat   at k 
oranlar  s ras yla yüzde 46 ve yüzde 
17,5’dir. (EUROSTAT, 2004). 
statistiklerden de görülece i üzere, 

AB ile kar la t r ld nda Türkiye’de 
kat  at k yönetimi hizmetlerinin düzeyi 
dü üktür. TÜ K’in Belediye Kat  At k 
statistikleri Anketi sonuçlar na göre 

ki i ba  günlük ortalama kat  at k 
miktar ; yaz mevsimi için 1,30 kg/gün, 
k  mevsimi için 1,29 kg/gün olarak 
hesaplanm t r. Ki i ba  günlük 
ortalama kat  at k miktar  AB-15 

ülkeleri için 1,55 kg/gün, AB-25 
ülkeleri için ise 1,43 kg/gün’dür 
(EUROSTAT). 
Ancak, daha önce in a edilmi  olan 
içme suyu, at ksu ve kat  at k bertaraf 
tesisleri AB standartlar n  k smen 
kar lamakta ve bu tesislerin birço u 
verimli i letilememektedir.  
Evsel at klar n bertaraf ndan sorumlu 
olan belediyeler; finansman, nitelikli 
personel ve teknik altyap  eksikli i 
nedeniyle bu konuda gereken önemi 
gösterememektedirler. Özellikle 
bertaraf için yapt klar  “vah i 
depolama” yöntemi ve depo  
sahalar n n yer seçiminde yap lan 
hatalar ile i letme ko ullar ndaki 
olumsuzluklar çevresel problemlere 
sebep olmaktad r.   
T bbi at klar, evsel at k depolama 
sahalar nda herhangi bir önlem 
al nmadan birlikte bertaraf 
edilmektedir. 2004 y l  itibar yla 578 
belediyece ayr  toplanan t bbi at k 
miktar  62 bin tondur. Toplanan t bbi 
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at klar n  yüzde 20,4’ü düzenli 
depolama sahalar nda, yüzde 13,4’ü 
yakma tesislerinde bertaraf edilmi tir. 
Kat  at k yönetimindeki etkinsizlik 3 
temel sorundan kaynaklanmaktad r. 
Bunlar; uygulamaya yönelik politika 
eksikli i, kat  at k miktar ve niteli ine 
ili kin verilerin yetersizli i, üretilen 
çöp miktar n n azalt lmas  ve kaynakta 
ayr t r lmas  konusunda hane 
halklar n n bilinçsizli idir. 
Kentsel altyap n n mali sorunlar n  
çözmek ve ölçek ekonomisinden 

faydalanmak için belediyeler ortak bir 
çözüm yolunu dikkate almaktad rlar. 
5355 say l  Mahalli dare Birlikleri 
Kanunu uyar nca yerel idareler, su 
at ksu ve kat  at k hizmetlerinin yan  
s ra çevrenin korunmas  ve ekolojik 
denge ile ilgili projeleri i birli i 
içerisinde gerçekle tirmektedirler. 
Kentsel çevre altyap s na öncelik 
verilirken, DABLAS Çal ma Grubu ve 
Barselona Konvansiyonu gibi 
uluslararas  anla malar dikkate 
al nmaktad r.   

  
 

Stratejiler 
• Geri dönü üm birimi olu turmak. 
• Geri dönü üm konusunda halk  bilinçlendirmek. 
• Okullarda geri dönü üm konulu e itimler düzenlemek. 
• At k toplama i lemlerini geri dönü üme uygun hale getirmek. 
• Plan dönemi sonunda geri dönü üm projesi haz rlayarak hayata 

geçirmek. 

 
 
Performans Göstergeleri 
• Her y l geri dönü ümden kazan lan at k miktar n , önceki y l 

kazan lan at k miktar n n % 20 si üzerinde gerçekle tirmek. 
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A5 Hedef 5.5 
 

 

 
Yap lacak Yeni Planlama, Revizyon, 
Uygulama ve Önlemlerle Ye il Alanlar n 
Kalitesini Artt rarak; Her Ya  Grubuna Hitap 
Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Aç dan 
Daha Ça da  Alanlar Olu turarak, Mevcut 
Park ve Ye il Alanlar n % 20 Revize Etmek ve 
Mevcut Park ve Ye il Alan  % 10 Oran nda 
Art rarak, Ye il Alanlar n Etkili ve Rasyonel 
Kullan labilmesini Sa lamak. 

 

 
 

Mevcut durum analizinde Ata ehir 
lçesi s n rlar nda 163 adet park ve 

koruma alt ndaki ye il alan 
bulunmaktad r. Stratejik plan m zdaki 
bu hedefi gerçekle tirmek için yeni 
planlamalar, revizyonlar, uygulamalar 
ve önlemlerle; ye il alanlar n kalitesini 
art rarak her ya  grubuna hitap 
edebilecek görsel ve fonksiyonel 

aç dan daha ça da  alanlar 
olu turulacakt r. 
Plan dönemi sonunda Performans 
Göstergeleri metninde belirtildi i gibi 
mevcut park ve koruma alt ndaki ye il 
alanlar n yüzde 20 si revize edilecek ve 
bu mevcut alanlara % 10 ilave 
edilecektir. 

 
 

Stratejiler 
• Terkin alanlar n n tespitini yapmak. 
• galli alanlar n tespittin yap larak i galden ar nd rmak.  
• Yenilenmesi dü ünülen ye il alanlar ile kamu eline geçmi  ye il 

alanlar n tespitini yapmak, bitkisel ve yap sal röleveleri 
haz rlamak projelendirmek, eldeki veriler ve prosedürler 
do rultusunda uygulamalar  hayata geçirmek. 

• Yap lacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede ya ayanlar ve 
park  yo un kullanacak olanlarla anket yap larak; bu do rultuda 
ç kacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de de erlendirilmesini 
sa lamak. 

• Günlük ziyaretçi say s n  her y l artt rarak aktif ye il alan 
fonksiyonlar ndan daha çok insan n faydalanmas n  sa lamak ve 
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belediyemiz sosyal etkinliklerini (kurs, e itim, kermes, toplu spor 
aktiviteleri vb.)  ye il bir platformda halka sunmak. 

• lçe s n rlar  içerisinde yer alan a açlar n budanarak kök, gövde, 
dal geli imlerini h zland r p a ac  sa l kl  k lmak ve kalitesini 
yükseltmek, çevresel uyumunu artt rmak.  

• Ata ehir’in dokusuna ve ye il kimli ine uygun olan cins/türde 
bitkinin (a aç fidesi) plan dönemi sonuna kadar 10.000 adet 
bedelsiz olarak da t m  ve dikimini yapmak. 

• Yapt m z peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirerek, kent 
peyzaj n  Ata ehir lçesin’de bir bütün haline getirmek ve 
düzenlemelerimizi renklendirmek; bu çerçevede plan dönemi 
sonuna kadar 5 milyon adet mevsimlik çiçek dikimini yapmak.  

• Ata ehir lçesi’nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklar nda yer 
alan her türlü a aç ve a açç k türünden bitkinin ilaçlanmas n  
sa lay p, olu an hastal k-zararl larla mücadele ederek bitkilerin 
sa l n  korumak. 

• Kay da  su havzas  korunarak halk n kullan m na aç k mesire 
alan n  yapmak. 
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A5 Hedef 5.6 
 

 

lçemizde Görsel ve Çevresel Kirlili i 
Azaltarak Sa l kl  Bir Kent Olu turmak. 

 

 
 
 

Stratejiler 
• lçe s n rlar  içerisindeki yerlerin; at klar n  toplamak, temizlemek 

ve y kamak. 
• At klar  toplamak için standart 0.8 m3 ve yeralt  konteyn rlar n  

kullanmak 
• Yeralt  konteyn r say s n  50 adete ç kartmak. 
• lçe s n rlar  içerisinde belirlenen yerlere  500 adet  standart  

konteyn r koymak ve bunlar n bak m  için 2000 adet küçük, 50 
adet büyük tekerlek almak. 

• Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 200 adet küçük metal 
çöp kutusu almak.            

• Ata ehir lçe s n rlar  içerisinde çe itli yerlere konulmak üzere 
100 adet metal sigara söndürücü almak. 

• Trafik sirkülasyonu ve araçlar n park etmesinin müsait oldu u 
cadde ve sokaklarda; süpürge hizmetini, modern araç ve 
gereçlerle sunmak.  

• Vakumlu süpürge arac  almak ve tamirini yapt rmak.  
• lçemizde bulunan 20 yatak kapasitesinin alt ndaki hastaneler, 

muayenehaneler, laboratuar vb. sa l k kurulu lar n n t bbi 
at klar n ; çevre ve insan sa l na zarar vermeden toplamak ve 
bertaraf tesisine ta mak.  
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• Çevresel altyap  yat r mlar n n yap lmas nda ve i letilmesinde 
ölçek ekonomisinin faydalar ndan yararlanmak için, mahalli idare 
birliklerinin proje üretmesini sa lamak. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• Vatanda  memnuniyet oran n , her y l bir önceki y la oranla % 20 

art rmak. 
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A5 Hedef 5.7 
 

 

Hayvanlar  Korumak ve Hayvan Sevgisini 
A lamak, Bunun Yan  S ra Kent Ya am nda 
Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlar  
Gidermek. 

 

 
 

Stratejiler 
• Ata ehir Hayvan Bar na  ve Rehabilitasyon Merkezi”ni kurmak.  
• Hayvan bar nma merkezimizde; sokak hayvanlar n  tedavi etmek, 

a lamak ve k s rla t rmak.  
• Ayr ca evcil hayvanlar için, veterinerlik ve pansiyon hizmetleri 

gerçekle tirmek. 
• Sahipli hayvanlara, dü ük bir ücret tarifesi üzerinden 100 adet 

hayvan kapasiteli otel hizmeti vermek. 
• Bölgemiz s n rlar  içindeki sahipli hayvanlar  kay t alt na almak. 
• Sokakta bulunan hayvanlar  beslemek ve sahiplendirmek. 
• Vektörle mücadele konusunda; halk  bilgilendirip bilinçlendirmek 

için çal malarda bulunmak, yaz l  ve görsel materyaller 
haz rlamak.  

• Vektörlerle ilgili etkin mücadele çal mas  yürütmek. 
• 2.000 noktada, derelerin durgunla an k s mlar na yönelik 

periyodik larva ilaçlamas  yapmak. 
• Vektör kaynaklar n  düzenli olarak ilaçlamak. 
• Hayvansal g dalarla ilgili hijyen semineri vermek ve bu konuda 

bro ür da tmak. 
• Güncel zoonoz hastal klar  konusunda halk  bilgilendirmek bu 

konuda yaz l  ve görsel materyaller haz rlamak. 
• Hayvan sevgisini geli tirmek için seminerler düzenlemek.  
• Kurbanl k ve adakl k hayvan kesim merkezleri düzenleyerek;  

kesimin hijyenik ve s hhi ortamlarda gerçekle mesini sa lamak. 
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• Hayvansal kökenli g dalar n üretildi i, depoland  ve sat ld  
yerleri; en az senede bir kez Yönetmeli e göre denetlemek. 

• lçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak 
kullan m alanlar n n dezenfeksiyonunu yapmak. 

 
 

Performans Göstergeleri 
• Vektör canl lardan kaynakl  gelen ikâyetleri, % 95 oran nda 

kar lamak. 
• Y lda 300 sahipli hayvana otel ücreti vermek. 
• G da sektöründe çal anlara y lda iki kez seminer vermek ve 

ba ar l  olanlara sertifika vermek. 
• Sokak hayvanlar ndan kaynakl  ikayetleri, her y l bir önceki y la 

oranla % 20 azaltmak.  
• Plan dönemi sonunda, 1.000 adet sokak hayvan n  

sahiplendirmek. 
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e-BELED YE 

 

 

    AMAÇ 

6 

 
 

Etkin ve Türk Belediyecili i için örnek 
e.belediyecilik uygulamalar  ile bilgi alt yap s n  
geli tirmek ve bilgiyi etkin kullanan yap ya 
kavu mak. 

 
Bilgi Toplumu Stratejisi 

Bilgi ve ileti im teknolojileri; ekonomik ve sosyal 
geli menin ve sürdürülebilir kalk nman n temel 
unsurlar ndan biri haline gelmi , kamu yönetimi 
anlay nda önemli bir de i ime yol açm  ve kamu 
hizmetlerinin elektronik ortamlarda sunumu önem 
kazanm t r. Bu de i imin Türkiye’de de yans malar  
olmu tur. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu; e-
Türkiye Giri imi ve nihayet e-Dönü üm Türkiye Projesi 
kapsam nda iki eylem plan  uygulamas  ile devam eden 
sürecin sonunda, 2006 y l nda Bilgi Toplumu Stratejisi 
2006/38 say l  Yüksek Planlama Kurulu Karar  ile hayata 
geçirilmi tir. 2003’den 2007 y l na kadar geçen dönemde; 
internet kullan m, geni bant kullan m ve mobil telefon 
kullan m oranlar nda önemli geli meler olmu tur. E itim, 
vergi, sosyal güvenlik, yarg  gibi alanlarda sunulan e-
devlet hizmetlerinde önemli geli meler sa lanm , bilgi 
toplumunun yasal altyap s n n olu turulmas  için gerekli 
mevzuat düzenlemelerinin büyük bir k sm  
gerçekle tirilmi tir. 2006-2010 y llar n  kapsayan Bilgi 
Toplumu Stratejisi hedeflerini hayata geçirmeye yönelik 
çal malar kararl l kla sürdürülmektedir. 
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A6 Hedef 6.1 
 

 

Etkin ve Türk Belediyecili i 
çin Örnek e.belediyecilik 

Uygulamalar  Geli tirmek.  

 

Stratejiler 
• Belediye binam z ; bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar 

ortam na ta yacak, sa l kl  bir bilgisayar a  ile donatmak. 
• Bilgi haritas  olu turmak. 
• Bilgi ve karar destek sistemleri geli tirmek. 
• Bilgi teknolojileri altyap s n n geli tirilmesi ve etkin i letilmesini 

sa lamak. 
• Çal anlar n, bili im yetkinliklerini art rmak. 
• Altyap  ve sunulan hizmetleri payda  beklentileri yönünde 

geli tirmek. 
• Emlak servislerinde; bankalarda oldu u gibi, otomasyona 

geçilerek vergi ödeme konusunda ça da  bir yöntem izlemek.  
• nteraktif çözümler sunan, örnek al nabilecek bir web sayfas  

haz rlamak.  
• nternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi 

borcu ödeme i lemlerinin yap lmas n  sa lamak. 
• nternet üzerinden; evlilik ba vurusu gibi, tüm belediyecilik 

i lemlerini online olarak yap labilecek sistemi sa lamak. 
 

Performans Göstergeleri 
• e.belediye çözümlerinin kullan lma oran n , her y l önceki y l 

kullan mlar n n üzerine ç karmak. 
• Plan dönemi sonunda, vergi tahsilatlar n n % 65’ini internet 

üzerinden tahsil etmek. 
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A6 Hedef 6.2 
 

 

Sa l kl  Çal an Bir Bilgi 
Sistemi Olu turmak. 

 

Stratejiler 
• Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri ç kart larak; sistemin 

süreklili ini ve güvenirlili ini sa layacak kontrol mekanizmalar n  
yaz l  olarak belirlemek. 

• Bilgi sistemini, gizlili i bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum 
personelinin ula abilmelerini sa layacak ekilde geli tirmek. 

• Belediyede kullan lan yaz l m sistemlerine, kimlerin hangi 
yetkilerle girebilece ini belirlemek. 

• 5651 Say l  “ nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi 
ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakk nda Kanun" gere ince; bilgi güvenli i standard  kapsam nda 
bilgi güvenli ini sa layacak tüm sistemleri kurmak.  

• Veri, bilgi giri i ve bunlara eri im konusunda yetkilendirme 
i lemlerini; hata ve usulsüzlükleri önleyecek ekilde yapmak. 

• Yaz l m sistemlerine yap lan giri lerin, sorgulamalar n ve al nan 
ç kt lar n raporlanmas n  sa lamak. 

• Ç kar lacak olan bilgi sistemleri envanteri do rultusunda; 
Kurumumuzun, bili im yönetimini sa layacak mekanizmalar 
geli tirmek. 

• Veri ve bilgi giri i yaz l m programlar n n; gerekli olan bilgi ve 
raporlar  üretecek bir analiz yapma imkan  sunacak ekilde 
tasarlanmas n  sa lamak. 

• Mali Hizmetler Birimindeki “Ön Mali Kontrol” i lemlerini yaz l m 
üzerinden yapmak.  
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• Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ula m 
sa lanmas  amac yla, içselle tirilmi  bir mevzuat portal  
olu turmak. 

• Yaz l  kâ t ortam nda bulunan dokümanlar , elektronik belge 
haline dönü türme.  

• Belgelerin, tan mlanan i  ak lar  ile dola m  yönetilerek; bu 
belgeleri doküman ambarlar  içerisinde güvenli bir ekilde 
saklanmas  ile, belge ve bilgi kaynaklar na h zl  ve etkin ula m n  
sa lamak. 

• Çevre ve kalk nma ile ilgili sa l kl  ve bütünle mi  bilgi sistemleri 
olu turmak. 

 
 
Performans Göstergeleri 

• Bilgi sistemleri etkinli ini yapt r lacak bir denetimle 
puanlatt rmak ve ç kan sonucu her y l % 10 oran nda art rmak. 
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      MAL YETLEND RME 
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MALİYET TABLOSU (2010 – 2014) 

 
 
 
   Cari Fiyatlarla Bin TL 

AMAÇ HEDEF 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

H 1.1 7.000 7.550 8.230 9.200 10.300 

H 1.2 500 530 577 650 715 

H 1.3 2.000 5.500 6.000 6.800 7.500 

H 1.4 1.850 5.500 6.000 6.800 7.500 

H 1.5 1.000 1.150 1.260 1.500 1.650 

A1 

H 1.6 1.996 3.300 3.600 4.200 4.650 

    14.346 23.530 25.667 29.150 32.315 

H 2.1 2.630 830 905 995 1.100 

H 2.2 2.290 5.400 5.900 6.600 7.300 

H 2.3 2.010 4.300 4.700 5.300 6.000 

H 2.4 1.990 7.350 8.000 9.000 9.900 

H 2.5 500 545 595 655 750 

H 2.6 75 85 0 0 0 

H 2.7 150 165 180 230 275 

A2 

H 2.8 1.400 12.260 13.500 15.550 17.500 

    11.045 30.935 33.730 38.330 42.825 

H 3.1 3.000 3.250 3.550 3.900 1.250 
A3 

H 3.2 3.000 2.800 3.050 3.350 2.000 

    6.000 6.050 6.600 7.250 3.250 

H 4.1 257 45 0 0 0 

H 4.2 320 336 367 400 600 A4 

H 4.3 400 110 120 135 180 

    977 491 487 535 780 
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H 5.1 300 110 50 0 0 

H 5.2 105 85 95 125 150 

H 5.3 229 961 1.050 1.310 1600 

H 5.4 200 900 990 1.250 1.800 

H 5.5 2.500 3.300 3.600 4.100 5.000 

H 5.6 14.165 7.350 8.100 9.150 12.000 

A5 

H 5.7 3.720 1.288 1.500 1.900 2.600 

    21.219 13.994 15.385 17.835 23.150 

H 6.1 1.400 3.200 3.500 3.900 4.680 
A6 

H 6.2 995 3.300 2.500 0 0 

    2.395 6.500 7.200 3.900 4.680 

    55.982 81.500 89.000 97.000 107.000 

TOPLAM 55.982 81.500 89.000 97.000 107.000 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ   

75.118 65.000 71.000 79.000 86.500 

DİĞER İDARELERE YAPILACAK 
TRANSFERLER 

8.900 6.100 6.600 7.600 8.100 

GENEL TOPLAM 140.000 152.600 166.600 183.600 201.600 
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ZLEME DE ERLEND RME 

 
 
Stratejik Plan n izlenmesi ve de erlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek 
faaliyetler a a dad r. 

 
1. Genel Olarak zleme ve De erlendirme  

Fiziki ilerlemeye ili kin veri/bilgi toplanmas  ve analizi: SP’de ortaya konulan 
hedefler ile bunlar n gerçekle me durumu k yaslanacakt r. Hedefler ve gerçekle me 
aras nda fark olu mas  durumunda, sapman n nedenleri de erlendirilecek ve 
düzeltici önlemlere ili kin öneriler sunulacakt r. 

Mali ilerlemeye ili kin veri/bilgi toplanmas  ve analizi: Performans Program ’nda 
(PP) y ll k olarak hedefler için ayr lan bütçe ile nakdi gerçekle me k yaslanacakt r. 
Olu abilecek fark n nedenleri de erlendirilecektir. 

SP uygulama süreç ve sonuçlar n n kalite unsurlar n n izlenmesi: SP uygulama ve 
sonuçlar , kalite unsurlar  aç s ndan (kat l mc l k, kurum içi/kurumlar aras  i birli i ve 
koordinasyon, iç/d  payda larda sahiplenme, elde edilen sonuçlar n 
sürdürülebilirli i ve temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) de erlendirilecektir. 

Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (geli en f rsat ve tehditler, payda  
beklentilerindeki de i im, kamu yönetimindeki olas  yeni yap lanma ve dönü ümler, 
mevzuat de i iklikleri, vb.) izlenerek SP’nin güncelli ine ili kin de erlendirme 
yap lacak, SP’de yer almakla birlikte önemini/güncelli ini yitirmi  hedefler tespit 
edilecek ve gerekti inde yeni amaç ve hedefler belirlenecektir. 
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Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” yakla m  
çerçevesinde ele al nacakt r. Bu kapsamda; olas  riskler, risklerin potansiyel etkisi, 
risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. 

 

2. zleme ve De erlendirme El Kitab  

Stratejik plan n izlenmesine yönelik bir el kitab  haz rlanacak ve izleme 
de erlendirme bu el kitab nda ilan edildi i üzere, buradaki kriterlere uygun bir 
ekilde yürütülecektir. 

 

3. zleme ve De erlendirme Birimi 

Ata ehir Belediyesi’nde, Mali Hizmetler Müdürlü ü’nün alt birimi olarak “ zleme ve 
De erlendirme” alt birimi kurulacakt r. 

 

4. Raporlama  

zleme ve de erlendirme sistemi çerçevesinde be  temel raporlama yap lacakt r. Bu 
raporlar; ilgili dönemler itibar yla “ zleme ve De erlendirme” ba l  alt nda verilen 
ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ili kin öneriler, çevresel 
faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlar n n kalite unsurlar na ili kin 
de erlendirmeleri kapsayacakt r. 

1. Y ll k lerleme Raporlar : Kurum içi kullan ma yönelik y ll k ilerleme raporlar , takip 
eden dönem için haz rlanacak PP’nin olu turulmas na ve faaliyet raporunun 
haz rlanmas na temel te kil edecektir. 

2. Faaliyet Raporu: Üçer ayl k ve y ll k olarak harcama birimi baz nda ve belediye 
baz nda haz rlanacak ve y ll k belediye faaliyet raporu kamuoyuyla payla lacakt r. 

3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü y l ortas  itibar yla; SP uygulama sürecinde 
kaydedilen ilerlemelere yönelik genel de erlendirmeyi içerecektir. 

4. Tamamlanma Raporu: SP’nin uygulama sürecinin tamamlanmas n  takip eden y l 
içinde haz rlanacakt r. Uygulama sürecinde elde edilen ba ar lar, ç kar lan dersler ve 
sonuçlar n sürdürülebilirli i gibi hususlara ili kin de erlendirmeleri içerecektir. 

5. Özel Raporlar: htiyaç duyulmas  halinde belirli bir amaca, hedefe ya da SP’nin 
di er unsurlar na yönelik ayr nt l  de erlendirme raporlar  haz rlanacakt r. 
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5. zleme ve De erlendirme Sorumlulu u  

zleme de erlendirme sisteminin i lerli ini sa layabilmek için, yetki ve 
sorumluluklar n tan mlanmas  gerekmektedir. Bu çerçevede, birimlerin hedeflere 
katk s  ekte belirlenmi tir. Hedeflerle ilgili birimler, uygulama sorumlulu unun yan  
s ra izleme ve de erlendirmeye ili kin temel verilerin sa lanmas ndan da 
sorumludur. zleme ve de erlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, Mali Hizmetler 
Müdürlü ü taraf ndan yap lacakt r. 

 

6. Veri Toplama stratejisi  

SP haz rl k sürecinde kar la lan en önemli problemlerden biri, do ru ve uygun 
verilerin elde edilememesi olmu tur. Bu durum SP’n n izlenmesinde de önemli bir 
problem olu turacakt r. Bu nedenle; SP çerçevesinde yap lmas  gereken en öncelikli 
faaliyet verilerin eksizsiz elde edilmesidir.  
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EKLER 

 

 
1. Çal ma Takvimi ve A amalar  
2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 
3. Payda  Anketi Özet Sonuçlar  
4. Hedeflerden Sorumlu Birimler 
5. Organizasyon emas  
6. nsan Kaynaklar  
7. Kalk nma Plan  ile Sa lanan Koordinasyon 
8. ç Kontrol Eylem Plan nda Belirlenen Eylemler 
9. GZFT Analizi 
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EK-1 
ÇALI MA TAKV M  VE A AMALARI 

 

MAYIS AYI SONU 
Üst yönetici taraf ndan bir iç genelge ile stratejik 
plan haz rl k döneminin ba lat ld  duyuruldu. 

MAYIS AYI SONU 
Mali Hizmetler Müdürlü ünün koordinatörlü ünde 
“stratejik planlama ekibi" kuruldu. 

Ekipte;  
 Dan man Erkan KARAARSLAN,  
 Mali Hizmetler Müdürü Nermin CANYURT,  
 mar ve ehircilik Müdürü Gül CO KUN,  
 Plan ve Proje Müdürü Fuat ARZIK,  

Peysaj Mimarı Dr. Çağla Turhan, 
 Memur Ahmet USTA,  

Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ,
Belediye Başkan Yardımcısı İlhami YILMAZ

yer ald . 

MAYIS SONU Planlama ekibi haz rl k program  olu turdu 

15 HAZ RAN 
Mevcut durumun tespiti ile ilgili analiz çal malar  
yap ld . 

HAZ RAN Muhtarlarla toplant  düzenlendi. 

TEMMUZ ç payda larla görü meler yürütüldü. 

25 TEMMUZ 
Stratejik planda yer alacak faaliyet ve vaat 
kapasitenin hesaplanmas  için bütçe büyüklü ü 
çal mas  yap ld . 

2-5 A USTOS Stratejik planlama konusunda e itim al nd . 

20 A USTOS Sivil Toplum Örgütleriyle toplant  yap ld . 

21 A USTOS D  payda larla arama toplant lar  neticelendirildi. 

25 A USTOS 
Taslak stratejik plan, 5018 say l  KMYKK Yönetmelik, 
K lavuz ve DPT’ce yay mlanan stratejik planlamaya 
ili kin di er rehberlere uygun olarak haz rland . 

A USTOSUN SONUNDA Üst yönetici stratejik plan  onaylad . 

A USTOS SONU 
Encümen taraf ndan stratejik plânlar n incelenerek 
meclisin görü üne bildirildi. 
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Stratejik Planlama Süreci 

• Plan ve Programlar 
• GZFT Analizi 
• Piyasa Analizi 
• Hedef Kitle/ lgili 

Taraflar n Belirlenmesi 

 
 

DURUM ANAL Z  
 
 

NEREDEY Z? 

• Kurulu un varolu  
gerekçesi 

• Temel lkeler 

 
 

M SYON VE LKELER 
 
 

• Arzu edilen gelecek 
 

V ZYON 
 

• Orta vadede ula lacak 
amaçlar 

• Spesifik, somut ve 
ölçülebilir hedefler 

 
STRATEJ K AMAÇLAR 

VE 
HEDEFLER 

NEREYE ULA MAK 
ST YORUZ? 

• Amaç ve hedeflere 
ula ma yöntemleri 

• Detayl  i  planlar  
• Maliyetlendirme 

 
FAAL YETLER 

VE 
PROJELER 

 

G TMEK STED M Z 
YERE NASIL 

ULA AB L R Z? 

• Raporlama  
• Kar la t rma ZLEME 

• Geri besleme 
• Ölçme yöntemlerinin 

belirlenmesi 
• Performans göstergeleri 
• Performans Yönetimi 

 
DE ERLEND RME VE 

PERFORMANS 
ÖLÇÜMÜ 

 

BA ARIMIZI NASIL 
TAK P EDER VE 

DE ERLEND R R Z? 
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EK-2 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANAL Z  

 

 

1-  Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve mtiyazlar  

Belediyelerin yetkileri, 5393 say l  Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri 
ve mtiyazlar ” Ba l kl  15. maddesinde a a daki ekilde s ralanm t r.  

a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n  kar lamak 
amac yla her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak. 

b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, 
belediye yasaklar  koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar  vermek. 

c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 
veya ruhsat  vermek. 

d) Özel kanunlar  gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk  ve kat lma 
paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel 
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l  
alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak. 

e) Müktesep haklar sakl  kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n  sa lamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n  i letmek veya 
i lettirmek. 

f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar , tünel, 
rayl  sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve 
i lettirmek. 

g) Kat  at klar n toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas , geri kazan m , ortadan 
kald r lmas  ve depolanmas  ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. 

h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, 
belediye ve mücavir alan s n rlar  içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl  
aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, ba  kabul etmek. 
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j) Toptanc  ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan , mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat liman  ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya 
bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n 
anla mayla tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini 
ruhsatland rmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas  amac yla 
izinsiz sat  yapan seyyar sat c lar  faaliyetten men etmek, izinsiz sat  yapan seyyar 
sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas  ödenmeyerek iki gün içinde geri 
al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas  ödenmeyerek otuz gün içinde 
geri al nmayan g da d  mallar  yoksullara vermek. 

n) Reklam panolar  ve tan t c  tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan 
di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra  ve moloz döküm 
alanlar n ; s v la t r lm  petrol gaz  (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanlar  ve sat  yerlerini belirlemek; bu alan ve 
yerler ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas  için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu 
ta ma araçlar  ile taksi say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n  
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya 
vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün 
i leri yürütmek. 

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumluluklar  ile 
lgili Di er Hükümler 
 1. Bölümün (l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f 

olanlar n ruhsatland r lmas  ve denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez 
belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r. 

 Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 
Dan tay n görü ü ve çi leri Bakanl n n karar yla süresi k rkdokuz y l  
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. 

 Belediye, toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak 
ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece i gibi toplu ta ma 
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hatlar n  kiraya verme veya Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesindeki 
esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. 

 l s n rlar  içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar  
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; 
turizm, sa l k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, 
termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap  
çal malar n  faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak 
yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir. 

 l s n rlar  içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar  
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; 
sa l k, e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri 
Bakanl n n onay  ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle amac  d nda 
kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. 

 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü  ve 
dü üncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas  ve ara t rmas  
yapabilir. 

 Belediye mallar na kar  suç i leyenler Devlet mal na kar  suç i lemi  say l r.  
 2886 say l  Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye 

ta nmazlar  hakk nda da uygulan r. 
 Belediyenin proje kar l  borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl  

ba lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar  ile belediye 
taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.  
 

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar   

Belediyenin görev ve sorumluluklar  ise 5393 say l  Kanunun 14. maddesinde 
s ralanm t r. Buna göre; 

Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla; 

a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sa l , temizlik ve kat  at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, 
kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve 
ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yard m, nikâh, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 
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b) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat  ile bak m ve onar m n  
yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n  
kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür ve tabiat 
varl klar  ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve 
i levlerinin korunmas n  sa layabilir; bu amaçla bak m ve onar m n  yapabilir, 
korunmas  mümkün olmayanlar  asl na uygun olarak yeniden in a edebilir. 
Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste i 
sa lar, her türlü amatör spor kar la malar  düzenler, yurt içi ve yurt d  
müsabakalarda üstün ba ar  gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 
karar yla ödül verebilir. G da bankac l  yapabilir. 

4- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar  le lgili 
Di er Hükümler 
 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras , belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. 
 Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur.  
 Hizmet sunumunda özürlü, ya l , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulan r. 
 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan  belediye s n rlar n  kapsar. 
 Belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir. 
 4562 say l  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. 
 Sivil hava ula m na aç k havaalanlar  ile bu havaalanlar  bünyesinde yer alan 

tüm tesisler bu Kanunun kapsam  d ndad r. 
 

5- Belediyelere Görev Veren Di er Kanunlar 

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde say lan görev ve yetkiler 
haricinde di er mevzuat n belediyeler tevdi etti i görevler de vard r.  

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha 
çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmi tir. Örnek vermek 
gerekirse;  

5199 say l  Hayvanlar  koruma Kanunu, 1593 say l  Umumi H fz ss hha 
Kanunu, 3194 say l  mar Kanunu, 2872 say l  Çevre Kanunu, 775 say l  Gecekondu 
Kanunu, 3621 say l  K y  Kanunu, 2863 say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma 
Kanunu, 4077 say l  Tüketicinin korunmas  Hakk nda Kanun, 4982 say l  Bilgi Edinme 
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Hakk  Kanunu, 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 say l   yeri 
Açma ve Çal ma Ruhsatlar na dair Kanun Hükmüne Kararnamenin De i tirilerek 
Kabulüne Dair Kanun, 3998 say l  Mezarl klar n Korunmas  Hakk nda Kanun gibi 
birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmi tir.  

6- Belediye Yönetiminin Organlar  

5393 say l  Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, 
belediye encümeni ve belediye ba kan ndan olu maktad r.  

a. Belediye Meclisi  

5393 say l  Kanuna göre belediye idaresinin organlar ; belediye meclisi, 
belediye encümeni ve belediye ba kan ndan olu maktad r. Belediye meclisi, 
belediyenin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmi  
üyelerden olu maktad r. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda u 
ekilde say lm t r:  

 Stratejik plân ile yat r m ve çal ma programlar n , belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görü mek ve kabul etmek. 

 Bütçe ve kesinhesab  kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap lan 
birimler ile fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyleri aras nda aktarma 
yapmak. 

 Belediyenin imar plânlar n  görü mek ve onaylamak, büyük ehir ve il 
belediyelerinde il çevre düzeni plân n  kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-
5538/29 md.) Belediye s n rlar  il s n r  olan Büyük ehir Belediyelerinde il 
çevre düzeni plan  ilgili Büyük ehir Belediyeleri taraf ndan yap l r veya 
yapt r l r ve do rudan Belediye Meclisi taraf ndan onaylan r. 

 Borçlanmaya karar vermek. 

 Ta nmaz mal al m na, sat m na, takas na, tahsisine, tahsis eklinin 
de i tirilmesine veya tahsisli bir ta nmaz n kamu hizmetinde ihtiyaç 
duyulmamas  hâlinde tahsisin kald r lmas na; üç y ldan fazla kiralanmas na ve 
süresi otuz y l  geçmemek kayd yla bunlar üzerinde s n rl  aynî hak tesisine 
karar vermek. 

 Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat lma pay  konusu yap lmayan ve ilgililerin 
iste ine ba l  hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

 artl  ba lar  kabul etmek. 
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 Vergi, resim ve harçlar d nda kalan ve miktar  be bin YTL'den fazla dava 
konusu olan belediye uyu mazl klar n  sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 
karar vermek. 

 Bütçe içi i letme ile 6762 say l  Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl klar 
kurulmas na veya bu ortakl klardan ayr lmaya, sermaye art na ve 
gayrimenkul yat r m ortakl  kurulmas na karar vermek. 

 Belediye ad na imtiyaz verilmesine ve belediye yat r mlar n n yap-i let veya 
yap-i let-devret modeli ile yap lmas na; belediyeye ait irket, i letme ve 
i tiraklerin özelle tirilmesine karar vermek. 

 Meclis ba kanl k divan n  ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar  
üyelerini seçmek. 

 Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba l  kurulu lar n n kadrolar n n 
ihdas, iptal ve de i tirilmesine karar vermek. 

 Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek. 

 Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle 
kurulmas , kald r lmas , birle tirilmesi, adlar yla s n rlar n n tespiti ve 
de i tirilmesine karar vermek; beldeyi tan t c  amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek. 

 Di er mahallî idarelerle birlik kurulmas na, kurulmu  birliklere kat lmaya 
veya ayr lmaya karar vermek. 

 Yurt içindeki ve çi leri Bakanl n n izniyle yurt d ndaki belediyeler ve 
mahallî idare birlikleriyle kar l kl  i  birli i yap lmas na; karde  kent ili kileri 
kurulmas na; ekonomik ve sosyal ili kileri geli tirmek amac yla kültür, sanat 
ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekle tirilmesine; bu çerçevede 
arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt rma, kiralama veya tahsis etmeye 
karar vermek. 

 Fahrî hem ehrilik payesi ve berat  vermek. 

 Belediye ba kan yla encümen aras ndaki anla mazl klar  karara ba lamak. 

 Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

 mar plânlar na uygun ekilde haz rlanm  belediye imar programlar n  
görü erek kabul etmek. 
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b. Belediye Encümeni  

Encümen, belediye ba kan n n ba kanl nda; il belediyelerinde ve nüfusu 
100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri 
aras ndan bir y l için gizli oyla seçece i üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye 
ba kan n n birim amirleri aras ndan bir y l için seçece i iki üye olmak üzere yedi 
ki iden; di er belediyelerde, belediye meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir 
y l için gizli oyla seçece i iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye ba kan n n 
birim amirleri aras ndan bir y l için seçece i bir üye olmak üzere be  ki iden olu ur. 
Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ olu umu 
amaçlanm t r.  

c. Belediye Ba kan  

Belediye ba kan , belediye idaresinin ba  ve belediye tüzel ki ili inin 
temsilcisidir. Belediye ba kan , görevinin devam  süresince siyasî partilerin yönetim 
ve denetim organlar nda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin ba kanl n  
yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Ba kan, genel olarak belediye te kilât n n en 
üst amiri s fat yla, belediye te kilât n  sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 
menfaatlerini korumakla görevlidir.  

7- Belediyelerin Mali Yap lar  

Belediye gelirlerini 4 ana grupta mütalaa edebiliriz. Bunlar: 

a. Öz gelirler 

b. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayr lan Paylar 

c. Devlet yard mlar  

d. Borçlanmalar, cezalar ve di er gelirler. 

a. Öz Gelirler 

Belediyelerin öz gelirleri münhas ran, 26.05.1981 tarih ve 2464 say l  Belediye 
Gelirleri Kanununda say lan gelirler ve 1319 say l  Emlak Vergisi Kanununa 
dayanmaktad r. 2464 say l  Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de 
kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara kat lma paylar , di er paylar ve ücrete 
tabi i lerden elde edilen gelirler olarak ay rabiliriz.  

a.1. Belediye Vergileri 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili oldu u vergiler 
unlard r:  
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1. lan ve Reklam Vergisi 

2. E lence Vergisi 

3. Çe itli Vergiler (Haberle me Vergisi, Elektrik ve Havagaz  Tüketim 
Vergisi, Yang n Sigortas  Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) 

a.2. Belediye Harçlar  

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili oldu u harçlar 
unlard r:  

1. gal Harc  

2. Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat  Harc  

3. Kay Sular  Harc  

4. Tellall k Harc  

5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harc  

6. Ölçü ve Tart  Aletleri Muayene Harc  

7. Bina n aat Harc  

8. Çe itli Harçlar (Kay t ve suret harc , mar ile ilgili harçlar, yeri açma 
izni harc , Muayene, ruhsat ve rapor harc , Sa l k belgesi harc ) 

a.3. Harcamalara Kat lma Pay  

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili oldu u 
harcamalara kat lma paylar  unlardan olu maktad r:  

1. Yol harcamalar na kat lma pay  

2. Kanalizasyon harcamalar na kat lma pay  

3. Su tesisleri harcamalar na kat lma pay  

a.4. Ücrete Tabi ler 

2464 say l  Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya kat lma pay  
konusu yap lmayan ve ilgililerin iste ine ba l  olarak ifa edecekleri her türlü hizmet 
için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.  

a.5. Di er Paylar 

2464 say l  Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ba l  milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde gerçek ve 
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tüzelki ilerce i letilen her türlü müzelerin giri  ücretlerinin % 5'i belediye pay  olarak 
ayr l r. Belediye s n rlar  ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden 
i letmelerince, 3213 say l  Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara 
ilaveten y ll k sat  tutar n n % 0,2'si nispetinde belediye pay  ayr l r.  

b. Devlet Gelirlerinden Ayr lan Paylar 

1981 y l nda ç kar lan 2380 say l  Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilat n n belli 
bir yüzdesi belediyelere ayr lmaktad r.  

c. Devlet Yard mlar  

Hem Maliye Bakanl  bütçesine hem de di er bakanl klar n bütçesine mahalli 
idarelere yard m amac yla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi söz 
konusudur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 ATA EH R BELED YE BA KANLI I 
STRATEJ K PLAN 2010 - 2014

 

EK-3 

PAYDA  ANKET  ÖZET SONUÇLARI 

 

D  payda lar m zla (Kamu Kurumlar , Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, 
Odalar, Muhtarl klar, Sendikalar, Yerel Yönetim temsilcileri..vb.) yapm  oldu umuz 
toplant , görü me ve anketler neticesinde bir durum de erlendirmesi yap lm t r. Bu 
çal madan ç kan sonuçlar ve di er payda  görü leri, stratejik amaçlar, hedefler, 
eylemler ve vizyonlar m z belirlenirken dikkate al nm t r. Ayr ca bu do rultuda d  
payda lar m zca taraf m zdan beklenen hizmetler öncelik s ralamas na göre 
haz rlanm  olan bir tabloda(sf.104) özetlenmi tir.  

Mevcut durum de erlendirmesine göre d  payda lar m zca Belediyemizden 
beklenen konular ve düzeltilmesi istenen eksiklikleri k saca u ekilde 
özetleyebiliriz; 

 (*) mar planlar  ve revizyonlar yla, kaçak yap la man n önüne geçilmesi, 
çarp k kentle menin önlenmesi ve ye ili koruyan bir anlay la hareket edilmesi 
istenmi tir. Planl  büyümenin kontrol edilememesi halinde ilçenin düzensiz 
yap la ma sürecine do ru kayabilece inden duyulan endi e dile getirilmi tir. 

(*) Ye il alan kimli imizin imar planlar yla garanti alt na al nmas  ve süratle 
yap lacak uygulamalarla hayata geçirilmesi istenmektedir. Bu sayede,  spor alan , 
piknik alan , yürüme ve ko u bantlar  ..vb. aktif ve pasif rekreasyon alanlar  
yarat ld  için ileride ye il alanlar aleyhine olabilecek revizyon ve de i ikliklerden 
etkilenilmeyecek veya bu etkilenim minimuma indirilebilecektir. Planlamalarda 
kentsel esteti e de önem verilmesi gereklili i belirtilerek,  Belediye olarak 
yapaca m z pek çok faaliyette gönüllü bir kat l m ve destek sunulabilece i 
belirtilmi tir. 

(*) lçemiz genelinde sosyal, kültürel ve e itsel hizmetlerin sunulmas na 
imkan tan yacak, bu do rultuda içerisinde sineme, tiyatro, sergi, kongre, konferans 
salonlar n  bar nd racak kültür merkezlerinin  aç lmas  yo un bir ekilde talep 
edilmi tir.  

(*) lçemiz genelinde yer alan, özellikle de gecekondu tipi yap la man n 
yo un oldu u mahallelerde altyap , kanalizasyon, yol yap m , tretuvar yap m ..vb. 
hizmetlerin etkin ve kal c   metodlarla,  ivmeli bir ekilde gerçekle tirilmesini, ayr ca 
ilgili olabilecek di er kamu birimleriyle de irtibat kurularak ayn  i lemin tekrar tekrar 
yap lmas ndan kaç n lmas  gerekti i  ifade edilmi tir.  

(*) Çevre sa l  konusunda ya am alanlar m z  kirletecek her türlü faktörün 
rasyonel bir ekilde tespit edilmesi ve kontrol alt na al nmas  beklenmektedir. Halk n 
çevre bilinci düzeyinin artt r lmas  için sivil toplum kurulu lar yla i birli i 
yap labilece i belirtilmi tir. 
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(*) Kurulacak sa l k oca  ve polikliniklerle özellikle dü ük gelir grubundaki 
inasanlara hizmet sunulmas , sa l ks z ya am ko ullar na sahip s n flar  tehdit 
edebilecek hastal k ve faktörlerle mücadele edilebilmesi yönünde talepler olmu tur.    

(*) Büyük ve kompleks spor tesisleri kurularak, özellikle genç kesimin spora 
yönlendirilerek hem kötü al kanl klardan uzakla t r lmas , yetenekli olanlar n tespit 
edilerek dünya standartalar nda sporcular yeti tirilmesi konusuna önem vermemiz 
istenmi tir. 

(*)Sokak hayvanlar n n yeteri kadar korunma alt na al nmad ndan bahisle, 
bu konuda bir koruma, tedavi etme ve bar nd rma yönünde ad mlar at lmas  
istenmektedir. 

(*) Mevcut okullar m za elimizden gelen her türlü fiziksel yard m n yap lmas  
ve özellikle okul çevreleri ba ta olmak üzere gerekli yönlendirme ve sinyalizasyon 
tespit ve çal malar n n bir an önce yap lmas  istenmi tir. 
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PAYDA  L STES  

 
  

Payda n Ad  
 

ç Payda  D  Payda  

Belediye Ba kan  x   
Meclis x   
Encümen x   
Ba kan Yard mc lar  x   
Meclis htisas Komisyonlar  x   
ç Denetçi x   

Birim amir ve personeli x   
Adli ve dari Yarg , Mahkemeler   x 
Bas n Yay n Kurulu lar    x 
Belediye Ba kanl klar    x 
Di er Sivil Toplum Örgütleri ( STK’lar )   x 
Esnaf ve Sanatkârlar Odas    x 
Hay rsever Yurtta lar   X 
çi leri Bakanl    X 

Bay nd rl k ve skân Müdürlü ü   X 
Çevre  ve Orman    Müdürlü ü   X 
Emniyet Müdürlü ü   X 
Gençlik Spor Müdürlü ü   X 
Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar   X 
Kültür Turizm Müdürlü ü   X 
Mahalli dareler Müdürlü ü   X 
Milli E itim Müdürlü ü   X 
Sa l k Müdürlü ü   X 
Sosyal Hizmetler Müdürlü ü   X 
Tar m Müdürlü ü   X 
Kamuoyu  X 
Kaymakaml klar   X 
Kirac lar   X 
Büyük ehir Belediyesi   X 
Sanayi Odas    X 
Ticaret Odas    X 
Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kurulu   X 
Mal ve Hizmet Al nan Ki i ve Kurulu lar 
(Müteahhitler ve Di er Tedarikçer)   X 
Muhtarl klar   X 
Organize Sanayi / htisas Bölgeleri   X 
Orman Bölge Müdürlü ü   X 
Ö renciler   X 
Proje Finans  Sa layan Kurulu lar                 X 
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PAYDA  L STES  

 
  

Payda n Ad  
 

ç Payda  D  Payda  

(AB, TÜB TAK, vb) 
Üniversiteler   X 
Sendikalar ve Sendika yeri Temsilcileri  X 
Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Fonu Vak f 
Müdürlü ü   X 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlü ü   X 
Tar m Kredi Kooperatifi ve Birlikleri   X 
Temel Altyap  Kurumlar  
 (TEDA ,Telekom, Meda , Havayollar  vb.)    X 
Ticaret Borsas    X 
TMMOB  x 
Turizm/ Seyahat Acenteleri   X 
Üretici Birlikleri   X 
Vak flar ( 5018 say l  kanuna göre )   X 
Vak flar Bölge Müdürlü ü   X 
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EK-5 
ATA EH R BELED YES  ORGAN ZASYON EMASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



106
ATA EH R BELED YE BA KANLI I 

STRATEJ K PLAN 2010 - 2014
 

EK-6 

ATA EH R BELED YES  NSAN KAYNAKLARI 

nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü mevcut durumu yazs n…. 
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EK-6 
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EK-6 
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EK-7 

 

KALKINMA PLANI LE SA LANAN KOORD NASYON 

yi bir stratejik planda, mutlak suretle 2007-2013 dönemi 9. Kalk nma Plan na 
uygunlu un sa lanmas  gerekir. Kalk nma plan  dikkate al nmadan stratejik plan 
haz rlanmas  hem mevzuata uygun de ildir hem de mümkün de ildir. Kalk nma 
plan nda yer alan mevcut durum analizlerinin yan  s ra temel amaçlar n ve 
hedeflerin mutlak surette dikkate al nmas  ve kalk nma plan nda yer alan 
hedeflerden hangilerinin stratejik planda nas l yer ald n n bir tablo olarak stratejik 
plan n ekinde “Kalk nma Plan  le Sa lanan Koordinasyon” ba l  alt nda yer almas  
gerekmektedir.  

A a da Dokuzuncu Kalk nma Plan  Stratejisi yer almaktad r. Bu stratejilerden 
belediyemizle ilgili olanlara stratejik planda hedef ve çok detayl  stratejiler eklinde 
yer verdik.  Yer verdi imiz ekonomik ve sosyal geli me eksenleri a a da k rm z  
renklerle ifade edilmi tir. 

 

 

 

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJ S  (2007-2013) 

 
  

Vizyon 
stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, 

bilgi toplumuna dönü en ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlam  bir  Türkiye 
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                                             EKONOM K VE SOSYAL GEL ME EKSENLER  
 

   

Rekabet Gücünün 
Art r lmas  

stihdam n 
Art r lmas  

Be eri Geli me ve 
Sosyal 

Dayan man n 
Güçlendirilmesi 

Bölgesel 
Geli menin 
Sa lanmas  

Kamu Hizmetlerinde 
Kalite ve Etkinli in 

Art r lmas  

1. Makroekonomik stikrar n 
Kal c  Hale Getirilmesi 

 
2.  Ortam n n yile tirilmesi 

 
3. Ekonomide Kay td l n 

Azalt lmas  
 

4. Finansal Sistemin 
Geli tirilmesi 

 
5. Enerji ve Ula t rma 

Altyap s n n Geli tirilmesi 
 

6. Çevrenin Korunmas  ve 
Kentsel Altyap n n 

Geli tirilmesi 
 

7. Ar-Ge ve Yenilikçili in 
Geli tirilmesi 

 
8. Bilgi ve leti im 
Teknolojilerinin 

Yayg nla t r lmas  
 

9. Tar msal Yap n n 
Etkinle tirilmesi 

 
10. Sanayi ve Hizmetlerde 

Yüksek Katma De erli 
Üretim Yap s na Geçi in 

Sa lanmas  

1. gücü piyasas n n 
Geli tirilmesi 

 
2. E itimin gücü 

Talebine 
Duyarl l n n 

Art r lmas  
 

3. Aktif gücü 
Politikalar n n 
Geli tirilmesi 

 

1. E itim Sisteminin 
Geli tirilmesi 

 
2. Sa l k Sisteminin 

Etkinle tirilmesi 
 

3. Gelir Da l m n n 
yile tirilmesi, Sosyal 
çerme ve Yoksullukla 

Mücadele 
 

4. Sosyal Güvenlik 
Sisteminin 

Etkinli inin Art r lmas  
 

5. Kültürün Korunmas , 
Geli tirilmesi ve 

Toplumsal 
Diyalo un 

Güçlendirilmesi 
 

1. Bölgesel Geli me 
Politikas n n Merkezi 

Düzeyde 
Etkinle tirilmesi 

 
2. Yerel Dinamiklere 

ve çsel 
Potansiyele Dayal  

Geli menin 
Sa lanmas  

 
3. Yerel Düzeyde 

Kurumsal 
Kapasitenin 
Art r lmas  

 
4. K rsal Kesimde 

Kalk nman n 
Sa lanmas  

 

1. Kurumlar Aras  Yetki ve 
Sorumluluklar n 

Rasyonelle tirilmesi 
 

2. Politika Olu turma ve 
Uygulama Kapasitesinin 

Art r lmas  
 

3. Kamu Kesiminde nsan 
Kaynaklar n n 
Geli tirilmesi 

 
4. e-Devlet Uygulamalar n n 

Yayg nla t r lmas  ve 
Etkinle tirilmesi 

 
5. Adalet Sisteminin 

yile tirilmesi 
 

6. Güvenlik Hizmetlerinin 
Etkinle tirilme 
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GEL ME EKSENLER  

 Dokuzuncu Kalk nma Plan  vizyonunun gerçekle tirilmesi için a a daki 
stratejik amaçlar geli me eksenleri olarak belirlenmi tir:  

 - Rekabet Gücünün Art r lmas   

 - stihdam n Art r lmas  

 - Be eri Geli me ve Sosyal Dayan man n Güçlendirilmesi 

 - Bölgesel Geli menin Sa lanmas  

 - Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinli in Art r lmas   

 Bu amaçlara ula lmas yla, AB’ye yasal ve kurumsal uyum sa laman n yan nda, 
sosyal ve ekonomik göstergeler itibar yla AB ortalamalar na yak nsama da 
gerçekle tirilecektir. 

 

 

 1. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI  

 Makroekonomik stikrar n Kal c  Hale Getirilmesi 

 Ekonominin rekabet gücünün art r lmas  ve yüksek büyümenin sürdürülebilir 
k l nmas  için makroekonomik istikrar ortam n n devam  sa lanacakt r. 

 Maliye, para ve gelirler politikalar n n uyumlu ve birbirlerini destekler ekilde 
uygulanmas na devam edilecektir. 

 Plan döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oran n  dü ürme sürecini 
devam ettirecek ekilde mali disipline uyulacakt r. Bu amaçla, vergi taban n n 
geni letilmesi ve kay t d  ekonominin kay t alt na al nmas  yoluyla vergi gelirleri 
art r lacak ve kamu harcamalar nda etkinlik sa lanacakt r. 

 Gelirler politikas  enflasyonla uyumlu bir ekilde uygulanacakt r. 

 Fiyat istikrar n n sa lanmas na yönelik olarak aç k enflasyon hedeflemesi 
politikas na devam edilecektir. 

 Dalgal  kur rejimi uygulamas  çerçevesinde, döviz kuru piyasada arz ve talebe 
göre belirlenmeye devam edecektir. 

 Makroekonomik istikrar  sürekli k lacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli 
bir yap ya kavu mas n  sa layacak olan yap sal reformlar sürdürülecektir.  
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 Sürdürülebilir ve sa lam kaynaklarla finanse edilen bir cari aç k için, yap sal 
reformlar n devam ettirilmesi, ihracat içinde katma de eri yüksek ürünlerin pay n n 
art r lmas  ve ihracat art n n sürekli k l nmas  sa lanacakt r. 

  Ortam n n yile tirilmesi 

  ortam n  iyile tirmek için çal may  ve i  yapmay  özendiren bir 
vergilendirme, finansal kaynaklara kolay eri im, ürün ve girdi piyasalar nda etkinlik, 
geli mi  fiziki altyap  ve etkin yarg  ve kamu hizmeti sunumu sa lanacakt r. 

 letmelerin kazanç ve i lemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve yükler rekabet 
gücünü olumsuz etkilemeyen bir yap ya kavu turulacakt r. 

 Ba ta KOB ’ler olmak üzere i letmelerde kurumsal yöneti imin geli tirilmesi 
desteklenecektir. 

 KOB ’lerin uygun ko ullarla çe itlendirilmi  finansman imkanlar na eri imi 
kolayla t r lacakt r. 

 Ürün ve girdi piyasalar n n etkinli inin art r lmas  amac yla; haks z rekabetin 
önlenmesine, fikri ve s nai mülkiyet haklar n n korunmas na, i  gücü e itim 
seviyesinin yükseltilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin geli tirilmesine ve girdi 
maliyetlerinin dü ürülmesine önem verilecektir. 

 letmeler için enerji, ula t rma, bilgi ve ileti im teknolojileri gibi fiziki altyap  
imkanlar  iyile tirilecek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ba ta 
olmak üzere uygun yat r m yeri imkan  sa lanacakt r.  

 Yat r mc lara ve i letmelere yönelik kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik 
sa lamak üzere; saydam ve objektif kurallar getirilecek, iyi i leyen bir yarg  sistemi 
olu turulacak, izin, onay ve i lemlerle ilgili bürokrasi azalt lacak, AB kurallar  ile 
uyumlu bir devlet yard mlar  politikas  uygulanacak, bilgi ve ileti im 
teknolojilerinden azami ölçüde faydalan lacak, ulusal ve bölgesel düzeyde mevcut 
potansiyellerin etkin tan t m  ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekle tirilecektir. 

 Ekonomide Kay td l n Azalt lmas  

 Tüm kesimlerin kat l m yla haz rlanacak kapsaml  bir strateji çerçevesinde, 
ekonomide kay td l n azalt lmas  için, güçlü toplumsal ve siyasi iradeyle, i  ve 
çal ma hayat na ili kin mali yüklerin azalt lmas , mevzuat ve i lemlerin 
basitle tirilmesi, kamuya olan mali yükümlülüklerin aff na yönelik düzenlemelere 
gidilmemesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geli tirilmesi, idarelerin teknoloji 
altyap s n n güçlendirilmesi ve kay td l n zararlar  konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi sa lanacakt r.  
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Finansal Sistemin Geli tirilmesi 

 Rekabetçi ölçe e ula m , kaynaklar  yat r ma yönlendirecek araç çe itlili ine 
ve mali derinli e sahip, uluslararas  standartlarda düzenlenen, denetlenen ve 
arac l k maliyetlerinin asgariye indirildi i bir mali sektörün geli tirilmesi 
sa lanacakt r. 

 Finansal piyasalarda ve bu piyasalardan kaynak temin eden reel sektörde 
kurumsal yöneti im ilkelerinin uygulanmas  sa lanacakt r. 

 Reel sektörün, özellikle KOB ’lerin, finansman ihtiyac n  kar lamak amac yla 
mali sistemden daha fazla yararlanmas  sa lanacakt r.  

 Risk yönetiminin tüm finansal kurumlarda uygulanmas n  sa layacak 
düzenlemeler yap lacakt r.  

 Finansal sistemimizde farkl  kurulu  ve enstrümanlar aras nda rekabeti bozucu 
unsurlar ortadan kald r lacakt r. 

 Düzenleme ve denetimin finansal sistemdeki tüm alanlar  kapsamas  
sa lanacakt r. 

 Enerji ve Ula t rma Altyap s n n Geli tirilmesi 

 Enerji ve ula t rma yat r mlar  öncelikli olmak üzere mal ve hizmet üretimine 
yönelik altyap n n kalitesi iyile tirilecek, eri im imkanlar  art r lacak ve altyap  
hizmetlerinin üretim maliyeti içindeki pay  dü ürülecektir. Bu çerçevede, altyap  
yat r mlar n n yap lmas  ve i letilmesinin öncelikle özel sektör taraf ndan 
gerçekle tirilmesi esas olacakt r. 

 Enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini esast r. Nükleer enerji dahil 
alternatif enerji kaynaklar  da dikkate al narak arz güvenli inin sa lanmas , çevresel 
etkilerin en dü ük düzeyde tutulmas , enerji endüstrisinin rekabetçi bir yap  içinde 
sanayinin uluslararas  rekabet edebilirli ine katk  sa lamas  ile üretici ve tüketici 
ülkeler aras nda transit konumun geli tirilmesi enerji politikas n n ana unsurlar d r. 

 Enerji arz güvenli inin sa lanmas  hususunda birincil enerji kaynaklar na 
eri imin garanti edilmesi, ithal kaynaklara olan ba ml l n asgari düzeyde 
tutulmas , elektrik üretim, iletim ve da t m yat r mlar n n zaman nda yap lmas ; 
rafineriler ile petrol ve do algaz depolama tesislerinin yeterli hale getirilmesi 
amaçlanmaktad r. 

 Enerji sektörünün rekabete aç lmas , gerekli yat r mlar n kamu finansman  
üzerinde ek yük yaratmaks z n özel sektör taraf ndan yap lmas , kamunun gözetim 
ve denetim faaliyetlerini etkin bir ekilde yerine getirerek arz güvenli ini gözetmesi 
ve kamu mülkiyetindeki tesislerin özelle tirilmesi sa lanacakt r. 
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 Ula t rma hizmetinin ekonomik ve sosyal hayat n gereksinimlerine cevap 
veren, trafik güvenli inin en üst düzeye ç kar ld , ta ma türleri aras nda dengenin 
ve tamamlay c l n sa land , ça da  teknoloji ve uluslararas  kurallarla uyumlu ve 
sürdürülebilir bir rekabet ortam nda sunulmas  temel amaçt r.  

 Karayollar nda a r ta t trafi inin yo un oldu u arterlerde kapasite ve kalite 
art r c  bölünmü  yol yap mlar na devam edilirken, yük ta mac l n n demiryoluna 
kayd r lmas , limanlar n ise kombine ta mac l k yap labilen birer lojistik merkezi 
haline getirilmesi sa lanacakt r. 

 Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli katk  oran  ile üretilmesi ortam n n 
yarat lmas  ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster filosunun, yenilenmesi 
hedefleri do rultusunda, Türkiye Tersaneler Master Plan n n sonuçlar  göz önüne 
al narak yeni tersane alanlar  tesis edilecektir. 

 Kentlerimizde arazi kullan m ve ula m planlar na uygun, insana öncelik veren, 
kentin özgün yap s n  ve farkl  ula m türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve 
ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ula m yap s  olu turulacakt r.  

 Türkiye’nin AB, Kafkas, Orta Asya ve Ortado u ülkeleri ile ba lant s n  sa layan 
arterler güçlendirilecektir. 

 Çevrenin Korunmas  ve Kentsel Altyap n n Geli tirilmesi 

 Çevrenin korunmas  k sa vadede maliyet unsuru olarak görülmekle birlikte 
uzun vadede rekabet gücünü art rmakta ve sürdürülebilir k lmaktad r. Bu kapsamda 
ba ta AB olmak üzere uluslararas  standartlara uyum sürecinin bir gere i olarak 
çevre altyap s n n iyi planlanm  bir sürede ve maliyet etkin bir ekilde 
tamamlanmas  sa lanacakt r. 

 Çevresel altyap  ba ta olmak üzere, kentsel altyap n n i  ve ya am kalitesini 
yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici ekilde bütüncül olarak tamamlanmas  
sa lanacakt r. 

 AB uyum süreci içinde olu acak ek yat r mlar n etkin bir ekilde 
gerçekle tirilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesi art r lacak, mali 
imkanlar  güçlendirilecektir. 

 Tüketici tercihlerinin çevreye duyarl  mal ve hizmetlere yönelmesi 
çerçevesinde, rekabet gücümüzün art r lmas  ve sürdürülebilir kalk nman n 
sa lanmas  amac yla, verimlili i art ran, çevreye duyarl  üretim süreç ve 
teknolojilerinin geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas  esast r. 

 Ar-Ge ve Yenilikçili in Geli tirilmesi 
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 Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek ekilde ve pazara yönelik olarak 
tasarlanmas  sa lanacakt r. Bu kapsamda, Ar-Ge harcamalar n n GSMH içindeki pay  
ve bu pay n içinde özel sektörün a rl n  art rmaya yönelik tedbirler al nacakt r.  

 Toplumda bilim ve teknoloji bilinci, nitelikli ara t rmac  say s  art r lacak ve 
ara t rma altyap s  geli tirilecektir.  

 Ar-Ge faaliyetlerinin yenili e ve ürüne dönü türülmesinde risk sermayesi ve 
benzeri araçlardan yararlan lacakt r. 

 Üniversitelerin, ara t rma enstitülerinin ve di er kurum ve kurulu lar n 
ara t rma altyap s  öncelikli alanlar temel al narak geli tirilecektir. 

 

 

 Bilgi ve leti im Teknolojilerinin Yayg nla t r lmas  

 Elektronik haberle me sektöründe rekabet art r lacak, alternatif altyap  ve 
hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, h zl , güvenli ve uygun maliyetlerle yayg n 
eri im sa lanacakt r. Bilgi teknolojileri sektörü, yaz l m ve hizmetler alan nda 
bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak konumland r lacakt r. Ekonomide verimlili i 
art rmak üzere bilgi ve ileti im teknolojilerinin i letmelerde yayg n kullan m  
sa lanacakt r. Bilgiye eri imde yayg n olarak kullan lan görsel ve i itsel yay nc l k 
altyap s  geli tirilecektir. 

 Elektronik haberle me hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna 
dönü üm sürecini h zland rmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecek, geni  
bant eri im altyap s  yayg nla t r lacakt r. 

 Bilgi teknolojileri sektöründe rekabet gücünün art r lmas  amac yla, do rudan 
yabanc  yat r mlar için uygun ortam olu turulacak ve bu yolla teknoloji transferi 
sa lanacakt r. Teknoparklar n yaz l m ve hizmetler alan nda bölgesel ve öncelikli 
endüstrileri destekleyecek ekilde ihtisasla mas  sa lanacakt r. 

 Tar msal Yap n n Etkinle tirilmesi 

 G da güvencesi ve güvenli inin sa lanmas  ve do al kaynaklar n sürdürülebilir 
kullan m  gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tar msal yap  
olu turulacakt r.  

 Verimlili in istikrarl  bir biçimde art r lmas , üretici gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, kamu ve üretici kesiminde örgütlenmenin etkinle tirilmesi ve orman, 
toprak ve su kaynaklar n n geli tirilmesi ile bunlar n nitelik ve nicelik olarak 
korunarak etkin kullan lmas na yönelik uygulamalara yo unla lacakt r. Ayr ca, k rsal 
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kalk nma politikalar yla tar msal yap daki dönü ümün ortaya ç kard  göç ve 
istihdam bask s n n azalt lmas  sa lanacakt r. 

 AB’ye uyum süreci de dikkate al narak, tar msal i letmelerde ölçek 
büyüklü ünün art r lmas  ile modern tar m i letmecili inin yayg nla t r lmas  
desteklenecek ve tar m n çevre ve k rsal alanda gelir getirici faaliyetler ile bütünlük 
içinde geli tirilmesi sa lanacakt r. 

 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma De erli Üretim Yap s na Geçi in Sa lanmas  

 Uluslararas  ticaretin giderek serbestle mesi, bilgi ve teknoloji yo un 
ürünlerde dünya ticaretinin h zla artmas , emek yo un ürünlerde rekabet 
üstünlü ünün belli ülkelere geçmesi, ülkemizin dünya s nai mamulleri imalat  de er 
zincirinde daha üst ve katma de eri yüksek alanlarda konumlanmas n  ve bu 
nedenle sanayi üretiminin yap s nda bir dönü ümü gerekli k lmaktad r. Bu çerçevede 
ekonominin rekabet gücünü art rmak ve dünya ihracat ndan daha fazla pay almak 
üzere yüksek katma de erli mal üretiminin art r lmas  amaçlanmaktad r. 

 malat sanayii, AB kriterleriyle uyumlu teknik standartlar  kar layan, verimlilik 
art  sa layan, ileri teknolojiye dayal  ve yüksek katma de erli ürün üreten, rekabet 
gücü yüksek ve d a dönük bir yap  içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel 
sektör olacakt r. 

 malat sanayiinde; firmalar n yüksek giri imcilik gücüne sahip, özgün tasar m 
ve marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve kurumsalla m  bir yap ya 
dönü mesi özendirilecektir. 

 Tekstil, haz r giyim, deri gibi emek yo un geleneksel sektörlerde katma de eri 
yüksek ürün ve faaliyetlere a rl k verilerek uluslararas  rekabete uyum sa layacak 
yap ya dönü üm desteklenecektir. Türkiye’nin orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki 
otomotiv, beyaz e ya, makina ve elektronik sektörlerinde önemli üretim 
merkezlerinden biri olmas  ve dünyadaki a rl n  art rmas  amaçlanmaktad r. leri 
teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimini geli tirmek üzere Ar-Ge altyap s na, Ar-Ge 
ve yenilikçilik faaliyetlerine önem verilecektir.  

 Madencilik ürünlerinin yurt içinde i lenerek ihraç edilmesi hedef al nacakt r. 

 Yüksek katma de erli üretim yap s na geçi in gerektirdi i nitelikli insan gücünü 
yeti tirmek üzere gerekli tedbirler al nacakt r.  

 Sanayide verimlilik art n  sürdürebilmek için firmalar aras  birle meler 
suretiyle ölçek büyütülmesi desteklenecek ve teknoloji yo un bir yap ya geçi  için 
do rudan yabanc  yat r mlardan yararlan lacakt r. 
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 Hizmetler sektöründe katma de eri yüksek alanlara geçi in desteklenmesi, 
kalite ve etkinli in art r lmas  hedeflenmektedir. Bu ba lamda turizm, yurt d  
müteahhitlik ve teknik mü avirlik hizmetlerinin ekonomiye katk s n n art r lmas , 
yüksek ö retim, tedarik merkezleri, finans ve bilgi ve ileti im teknolojisi 
hizmetlerinde yeni alanlar n geli tirilmesi sa lanacakt r. 

 Turizm sektörü; yeni kapasite yaratmay  ve hizmet kalitesini art rmay  
amaçlayan, pazarlama kanallar n  çe itlendiren, kültürel varl klar m z  koruyan, do al 
sermayeyi sürdürülebilir k lan ve kar la t rmal  rekabet üstünlü üne uygun turizm 
çe itlerini ön plana ç karan bir yakla mla ele al nacakt r. 

 Yeni istihdam olana  sa lamada ve sanayi ürünlerine talebi art rmada önemli 
katk s  bulunan yurt d  teknik mü avirlik ve müteahhitlik hizmetlerinin geli tirilerek 
desteklenmesine devam edilecektir. Yurt içi pazarda ise uluslararas  geçerlili i olan 
sertifikal  ara insan gücünün yeti tirilmesine ve kamu yat r mlar nda teknik 
mü avirlik hizmetlerinin kullan m na özel önem ve öncelik verilecektir. 

 Ba ta havayolu ve denizyolu sektörleri olmak üzere hizmet sektörlerinde 
yüksek katma de erli lojistik faaliyetlerinin geli tirilmesine destek verilecek, 
Türkiye’nin çe itli hizmet alanlar nda lojistik merkezi haline gelmesi sa lanacakt r. 

 stanbul’un uluslararas  finans merkezi olmas  sa lanacakt r. 

 2. ST HDAMIN ARTIRILMASI 

 gücü Piyasas n n Geli tirilmesi 

 gücü piyasas ; esneklik ve güvence aras nda dengenin sa land , istihdam 
üzerindeki yüklerin kademeli bir ekilde azalt ld , tüm bireylere e it istihdam 
f rsatlar n n sa land  ve sosyal diyalo un güçlendirildi i bir yap ya 
kavu turulacakt r. 

 gücü piyasas nda esneklik ve güvence aras nda denge sa lanarak i letmelerin 
ve çal anlar n de i ime uyum kapasiteleri art r lacakt r. 

 Ekonomide rekabet gücünü dikkate alacak, ücret-verimlilik ili kisini 
güçlendirecek, i gücü piyasalar n n esnekli ine katk da bulunacak ve üretken 
istihdam  destekleyecek esas ücret a rl kl  bir ücret sistemi olu turulacakt r. 

 Sosyal diyalog mekanizmalar  ülke düzeyinden i letme düzeyine kadar her 
alanda güçlendirilerek yayg nla t r lacakt r. 

 E itimin gücü Talebine Duyarl l n n Art r lmas  

 Piyasan n ihtiyaç duydu u nitelikte i gücü yeti tirmek üzere e itim ile i gücü 
piyasas  aras ndaki etkile im güçlendirilecektir. Mesleki e itim ve yüksek ö retimde 
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mevcut e itim programlar  gözden geçirilerek, yeni aç lacak e itim programlar  insan 
gücü ihtiyac  do rultusunda belirlenecektir. 

 Mesleki ve teknik e itimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecektir.  

 Meslek standartlar  ile s nav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik 
sistemi kurulacak ve bu sisteme duyarl  bir mesleki e itim yap s  geli tirilecektir. 

 Meslek yüksekokullar  ile mesleki ve teknik ortaö retim kurumlar  aras nda 
program bütünlü ünü esas alan i  bölümü ve i birli i sa lanacakt r. Bu kurumlar n 
sanayi ile i birli i içinde gerçekle tirdikleri uygulamal  e itim güçlendirilecek ve 
yayg nla t r lacakt r. 

 Aktif gücü Politikalar n n Geli tirilmesi 

 sizlerin, i gücü piyasas  aç s ndan dezavantajl  kesimlerin ve tar m 
sektöründen aç a ç kacak i gücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, i gücü 
piyasas n n ihtiyaçlar  do rultusunda, aktif i gücü programlar  uygulanarak 
art r lacakt r. 

  bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif i gücü programlar na 
ayr lan kaynaklar art r lacakt r. Giri imcilik e itimleri, istihdam garantili programlar, 
mesleki dan manl k ve rehberlik hizmetleri, i gücü yeti tirme ve mesleki e itim 
kurslar  ile sanayide e itim seminerleri yoluyla aktif i gücü politikalar  
yayg nla t r lacakt r. 

 3. BE ER  GEL ME VE SOSYAL DAYANI MANIN GÜÇLEND R LMES  

 E itim Sisteminin Geli tirilmesi 

 Toplumsal geli menin sa lanmas  amac yla; dü ünme, alg lama ve sorun 
çözme yetene i geli mi , Atatürk ilkelerine ba l , demokratik, özgürlükçü, milli ve 
manevi de erleri özümsemi , yeni fikirlere aç k, ki isel sorumluluk duygusuna sahip 
ve ça da  uygarl a katk da bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatk n ve 
beceri düzeyi yüksek, üretken ve yarat c  bilgi ça  insan  yeti tirilecektir. 

 E itim sistemi be eri kaynaklar n geli tirilmesini desteklemek üzere, ya am 
boyu e itim yakla m yla ve sistem bütünlü ü içinde ele al narak, etkili, eri ilebilir ve 
f rsat e itli ine dayal  bir yap ya kavu turulacakt r.  

 E itimde niteli in art r lmas  amac yla, yenilikçilik ve ara t r c l n 
geli tirilmesini esas alan müfredat programlar  ülke geneline yayg nla t r lacak, etkili 
bir rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulacak, e itici personelin nitelikleri ile fiziki 
mekan ve bilgi teknolojisi altyap s  güçlendirilecektir.  
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 Yüksekö retim yönetimi effafl k, kat l mc l k, hesap verebilirlik ve 
sürdürülebilir kalite anlay  çerçevesinde yeniden ele al nacak, sistemin idari ve mali 
özerkli i art r lacak, yerel özellikleri dikkate alan, özel kesimin yat r m na aç k 
rekabetçi bir yap  geli tirilecektir.  

 Sa l k Sisteminin Etkinle tirilmesi 

 Hasta haklar n  ve memnuniyetini gözeten, eri ilebilir, kaliteli ve koruyucu 
sa l k hizmetlerine öncelik veren, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sa l k sistemi 
olu turulacakt r. 

 Vatanda lar n sa l k hizmetlerinden yararlanabilmelerini kolayla t rmak 
amac yla genel sa l k sigorta sistemi hayata geçirilecektir. 

 Kaliteli hizmet sunumu için standartlar olu turulacak, gerekli fiziki ve hukuki 
altyap  geli tirilecek, sa l k sektöründeki insan gücünün niteli i ve niceli i 
art r lacakt r. 

 Etkili bir sevk sistemi olu turulmas , maliyet etkin hizmet sunumu, ak lc  ilaç 
kullan m  ve sa l k bilgi sistemlerinin kullan m  yayg nla t r lacakt r.  

 Sa l k sektöründe kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü güçlendirilirken, 
hizmet sunumunda özel kesimin pay  art r lacakt r. 

 Gelir Da l m n n yile tirilmesi, Sosyal çerme ve Yoksullukla Mücadele 

 Gelir da l m ndaki e itsizlik ve yoksulluk, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, 
e itim, sa l k ve çal ma hayat  politikalar yla birlikte, çok boyutlu bir yakla mla 
kal c  bir ekilde azalt lacakt r. Yoksulluk ve sosyal d lanmaya maruz veya bu risk 
alt nda olan birey ve gruplar n ekonomik ve sosyal hayatta yer almalar  sa lanacak 
ve ya am kaliteleri yükseltilecektir. 

 Ba ta özürlüler, ya l lar, kad nlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere, 
yoksulluk ve sosyal d lanmaya maruz kalm  kesimlerin, ekonomik, sosyal ve siyasal 
hayata aktif kat l mlar  sa lanacak ve bu gruplara yönelik iddet ve istismar 
önlenecektir. Bu çerçevede, dezavantajl  kesimlerin e itim, sa l k, bar nma, sosyal 
hizmetler ve istihdama yönelik hizmetlere eri imine öncelik verilecektir. Sunulan 
hizmetler yoksulluk kültürünü önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini 
sa lay c  nitelikte olacakt r. 

 Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinli inin Art r lmas  

 Sosyal güvenlik sistemi; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun de i en 
ihtiyaçlar n  kar layabilen, mali sürdürülebilirli e ve etkin denetim mekanizmas na 
sahip, kaliteli hizmet sunan bir yap ya kavu turulacakt r. 
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 Sosyal hizmetler ve yard mlardan yararlanacak ki ilerin belirlenmesi amac yla 
ortak bir veri taban  olu turularak, nesnel ölçütlerle i leyen bir tespit mekanizmas  
kurulacak ve sistemdeki kurulu lar aras nda ileti im ve i birli i sa lanacakt r. Sosyal 
yard mlar ve hizmetler alan ndaki nitelikli personel eksikli i giderilecek ve 
hizmetlerin kalitesi yükseltilecektir. 

 Kültürün Korunmas  ve Geli tirilmesi ve Toplumsal Diyalo un 
Güçlendirilmesi 

 Toplumsal de i im sürecinde kültürel zenginlik ve çe itlili imizin korunmas , 
geli tirilmesi ve gelecek ku aklara aktar lmas  kültürel politikalar n temelini 
olu turacakt r. 

 Sosyal ve ekonomik politikalar n kültür politikalar yla birbirlerini 
desteklemeleri ve bu politikalar n hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve sivil 
toplum kurulu lar n n etkin kat l m  sa lanacakt r. 

 Gençlerin gelece e güvenle bakmas n  sa layacak ekilde, ya ad klar  topluma 
aidiyet duygusu, duyarl l k anlay  ve özgüvenleri geli tirilecektir. 

 Toplumsal bütünle me ve dayan man n art r lmas  amac yla, ho görü, 
toplumsal diyalog ve ortakl k kültürünü geli tirici politikalara öncelik verilecektir. 

 4. BÖLGESEL GEL MEN N SA LANMASI 

 Bölgesel Geli me Politikas n n Merkezi Düzeyde Etkinle tirilmesi 

 Bölgesel geli me politikalar , bir taraftan bölgelerin verimlili ini yükseltmek 
suretiyle ulusal kalk nmaya, rekabet gücüne ve istihdama katk y  art r rken, di er 
taraftan da bölgeler aras  geli mi lik farklar n  azaltma temel amac na hizmet 
edecek; iç göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kentsel geli me bak m ndan 
uyumlu ve istikrarl  bir yap ya kavu mas n , kalk nman n mekansal dengelerinin 
kurulmas n  ve refah n ülke sath na dengeli da lmas n  sa layacakt r.  

 Ulusal ölçekte bölgesel ve mekansal geli me çerçevesi geli tirilecek, kalk nma 
ajanslar  ile i birli i içinde bölgesel geli me stratejileri ve planlar  haz rlanacak, alt 
ölçekli plan ve stratejilerin kapsam  ile ilke ve standartlar  belirlenecektir.  

 Bölgelerde i  f rsatlar  ve ya am kalitesinin art r lmas na, ula labilirli in ve 
bölgeler aras  etkile imin geli tirilmesine yönelik olarak, kamu yat r m 
uygulamalar nda ve hizmet arz nda mekansal önceliklendirme ve odaklanma 
sa lanacak, ba ta potansiyeli yüksek kentler olmak üzere sosyal ve fiziki altyap  
güçlendirilecektir. 

 Kamunun yerel ve bölgesel kalk nmaya ili kin destek politikalar , bölgesel 
geli me düzey ve potansiyelleri dikkate al narak gözden geçirilecek; ba ta daha 
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seçici ve mekansal odakl  devlet yard mlar  olmak üzere, giri im sermayesi, mikro-
kredi kurumlar , farkl la t r lm  asgari ücret uygulamas  ve girdi maliyetlendirmesi 
gibi yat r m, üretim ve istihdam  art r c  yeni araçlar geli tirilecektir. 

 Yerel Dinamiklere ve çsel Potansiyele Dayal  Geli menin Sa lanmas  

 Bölgesel geli me politikalar  ve uygulamalar  öncelikle yerel dinamiklere ve 
içsel potansiyele dayand r lacak, görece az geli mi  bölgeler ve geli me potansiyeli 
yüksek merkezler bak m ndan farkl la t r lacak, yenilikçi, çok boyutlu ve 
çe itlendirilmi  araçlarla donat lacakt r. Stratejik müdahaleler, ba ta kalk nma 
ajanslar  olmak üzere, yerelde ve merkezde etkili koordinasyon mekanizmalar  ve 
yeterli finansman ile desteklenecektir. 

 Bölgesel ve yerel ekonomi, ekonomik yap lanma ve geli menin temeli olarak 
al nacak, özellikle azgeli mi  bölgelerde yerel düzeyde uzmanla may  destekleyecek 
ekilde be eri kaynaklar geli tirilecek, giri imcilik yayg nla t r lacak, yerel istihdam  

ve sermaye birikimini h zland r c  tedbirler al nacakt r. 

 Yörelere özgü ve yenilikçi politikalar n belirlenmesi, desteklenmesi ve 
koordinasyonu öncelikle kalk nma ajanslar  arac l yla sa lanacak, özellikle 
potansiyeli yüksek bölgelerde kendini besleyen kalk nma finansman n n temelleri 
at lacakt r. 

 Bölgeler aras  yak nsama ve rekabet amaçlar  bak m ndan farkl la t r lm  KOB  
politikalar  için uygun yat r m ortam  olu turulacakt r. Bu kapsamda finansman 
kaynaklar n n geni letilmesi ve araçlar n n çe itlendirilmesine, pazara eri imin 
kolayla t r lmas na, sürükleyici sektörler liderli inde ve güçlendirilmi  sosyal a  
yap s  içinde kümelenmelerin desteklenmesine özel önem verilecektir. 

 Öncelikle geli me potansiyeli yüksek kentlerde olmak üzere, firmalar ve 
üniversitelerin birlikte çal malar n  sa layacak ortam olu turulacak; yeni 
teknolojilere ve bilgiye eri imin kolayla mas n , teknolojik dönü üm ve transfer 
sistemlerinin geli tirilmesini, ticari nitelikli etkin bir bölgesel yenilik altyap s  
kurulmas n  sa lamaya yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Art r lmas  

 Bölgesel geli me politikalar n n hayata geçirilmesinde ba ta yerel yönetimler 
olmak üzere, yerel düzeyde bölgesel geli mede rolü olan kurumlar n ve aktörlerin; 
uzmanla ma düzeyi, proje haz rlama, uygulama, izleme, de erlendirme ve 
koordinasyon kapasitesi art r lacak, be eri kaynaklar  geli tirilecektir.  
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 Yerel kamu, özel ve sivil toplum kurulu lar  aras ndaki i birli i ve ortakl klar 
desteklenecek, i birli i a lar n n olu turulmas  ve bu a lar vas tas yla iyi uygulama 
örnekleri ba ta olmak üzere bilgi al veri i özendirilecektir.  

 

 K rsal Kesimde Kalk nman n Sa lanmas  

 K rsal kalk nmada temel amaç, do al ve kültürel varl klar n korunmas  esas 
al narak yerel potansiyelin ve kaynaklar n de erlendirilmesi, katma de eri yüksek 
yeni ekonomik faaliyetlerin geli tirilmesi ve böylece k rsal alanda ya ayan toplumun 
i  ve ya am ko ullar n n kentsel alanlarla uyumlu olarak geli tirilmesi ve 
sürdürülebilir k l nmas d r.  

 K rsal kalk nma politikalar  k rsal alanda ya anan dönü üm sürecinde ortaya 
ç kan i sizlik ve göç gibi sosyo-ekonomik olumsuzluklar n azalt lmas  ve gelir 
kaynaklar n n çe itlendirilmesi öncelikli olmak üzere tar m politikalar  ile 
tamamlay c  bir ekilde uygulanacakt r. Bu kapsamda, üretici örgütlenmelerinin 
güçlendirilmesine, toprak ve su kaynaklar n n etkin kullan m na, tar msal 
i letmelerin rekabet güçlerinin art r lmas na öncelik verilecektir.  

 AB k rsal kalk nma politikalar na uyum için gerekli kurumsal çerçeve 
olu turularak, k rsal kalk nma fonlar n n yönetimine ve etkin kullan m na ili kin idari 
kapasite geli tirilecektir. 

 5. KAMU H ZMETLER NDE KAL TE VE ETK NL N ARTIRILMASI 

 Kurumlar Aras  Yetki ve Sorumluluklar n Rasyonelle tirilmesi 

 Tüm kamu idarelerinin görev, yetki ve i levleri gözden geçirilerek görev ve 
yetki çat malar  önlenecek; belirlenecek görev alanlar na uygun olarak 
yetkilendirilmeleri ve yeniden yap land r lmalar  sa lanacakt r. 

 Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktar m , Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik art nda getirilen ilkeler dikkate al narak ve yerel yönetimlerin 
idari ve mali aç dan güçlendirilmesine paralel olarak gerçekle tirilecektir. 

 Politika Olu turma ve Uygulama Kapasitesinin Art r lmas  

 Kamu idarelerinde politika olu turma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve 
de erlendirme süreçlerinin kalitesi art r lacakt r. Bu amaçla vatanda  merkeze alan, 
kat l mc , saydam, hesap verebilir, performansa dayal  ve sonuç odakl  stratejik 
yönetim anlay  hayata geçirilecektir. 

 Kamu idarelerinde yönetim kararlar n n stratejik planlara dayanan orta ve 
uzun vadeli bak  aç s  ile ekillendirilmesi sa lanacakt r. Kaynaklar, kullan mlar nda 
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etkinlik ve etkililik sa lanmas  amac yla performans programlar  çerçevesinde tahsis 
edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürü çerçevesinde ölçme, izleme ve 
de erlendirme süreçleri geli tirilecektir.  

 Kamu Kesiminde nsan Kaynaklar n n Geli tirilmesi 

 Kamu kurum ve kurulu lar , i lev ve sorumluluklar n  etkin ve etkili bir biçimde 
yerine getirebilmeleri için yeterli nitelik ve say da personele kavu turulacak, tüm 
personelin h zla de i en artlara uyumunu sa lamak amac yla yeterlilikleri sürekli bir 
ekilde art r lacak ve istihdam ko ullar n n AB Müktesebat na uyumu temin 

edilecektir. 

 e-Devlet Uygulamalar n n Yayg nla t r lmas  ve Etkinle tirilmesi 

 Kamu hizmetlerinin vatanda lara h zl , sürekli ve yayg n sunumunda bilgi ve 
ileti im teknolojilerinden azami düzeyde faydalan lacakt r. Bu çerçevede etkin, 
birlikte çal abilir, bütünle ik ve güvenli bir e-devlet yap s  olu turulacak ve temel 
kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama ta nacakt r.  

 Gerçek ve tüzel ki iler için tek numaraya dayal  bilgi sistemleri 
olu turularak, elektronik ortamda etkin bilgi payla m n  sa layacak bütünle ik bir 
e-devlet yap s  in a edilecektir.  

 Kamu hizmetlerinin elektronik ortama ta nmas nda, i  süreçleri kullan c  
ihtiyaçlar  do rultusunda yeniden yap land r larak hizmet sunumunda etkinlik 
sa lanacak, çok kullan lan ve getirisi yüksek hizmetlere öncelik verilerek tek kap dan 
sunumlar  sa lanacakt r. 

 Adalet Sisteminin yile tirilmesi 

 Adalet ve yarg  hizmetlerinin evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, h zl  ve 
etkin bir ekilde sunumu esast r. 

 Yarg n n i leyi i ve yap sal unsurlar nda kalite art r larak ça da  standartlara 
uyumunu sa lay c  çabalara devam edilecektir. Bu çerçevede, yarg y  h zland r c  
düzenlemeler gerçekle tirilirken, ki ilere sa lanan hukuki güvencelerin 
zedelenmemesine dikkat edilecektir. 

 Hukuk kurallar n n sosyal düzeni koruman n yan nda, sosyal düzenin 
iyile tirilmesi ve geli tirilmesinin de bir arac  olmas  sa lanacakt r. 

 Güvenlik Hizmetlerinin Etkinle tirilmesi 

 nsan hak ve özgürlüklerine sayg l , özgürlük ile güvenlik aras ndaki hassas 
dengeyi gözeten, ya am ve i  güvenli ini sa layan bir asayi  hizmeti sunulacakt r. 
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 Ba ta terör ve terörün finansman  olmak üzere, organize suçlar, uyu turucu 
ticareti, yasad  göç ve iltica hareketleri ve insan ticareti ile etkili bir biçimde 
mücadele edilecektir. 

 Etkili bir asayi  hizmeti sunumu amac yla koruyucu ve önleyici bir kolluk 
hizmeti esas al nacak ve ilgili birimler aras  koordinasyonun temini ve ortak veri 
taban n n olu turulmas  için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. 
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ATA EH R BELED YES  SORUMLU B R M BAZINDA Ç KONTROL EYLEM PLANI 

S ra No Sorumlu Birim Öngörülen Eylemler Tamamlanma Tarihi 

1 Ba kanl k 
Makam  

5.1.1. Belediye  stratejik plan n n  tüm personelin kat l m yla 
haz rl k çal malar  yürütülecektir. 

10 A ustos 2009 

2 Ba kanl k 
Makam  

17.1.2. Mali Hizmetler Müdürlü ü bünyesinde ç Kontrol Birimi 
olu turulacakt r. 

1 Kas m 2009 

3 Ba kanl k 
Makam  

13.1.2. Her birimin kat l m yla Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekibi 
kurulacakt r. 

11 Kas m 2009 

4 Ba kanl k 
Makam  

4.3.1. Yetki, önem ve kademe zinciri içinde devredilecektir. Mal ve 
Hizmet Al mlar  ile yap m i lerinde 200.000.- TL nin üzerindeki 
harcamalarda Harcama Yetkilili i görevi devredilmeyecektir. Yetki 
devredilmesinde, devredilecek yetki unsurlar  belirlenecektir. 

15 Ekim 2010 

5 Ba kanl k 
Makam  

13.1.1. Faaliyet, i  ve i lemlerin yürütülmesinde etkinlik verimlilik 
ve vatanda  memnuniyetini azaltacak durumlar n engellenmesi, 
ortadan kald r lmas  amac yla etkili bir yatay ve dikey iç ileti im ile 
d  ileti imi kapsayan bilgi ve ileti im sistemi kurulacakt r. 

3 Mart 2011 

6 Ba kanl k 
Makam  

5.2.2. May s ay  sonunda üst yönetici ve harcama yetkilileri izleyen 
y l öncelik verilecek amaç ve hedefleri, performans göstergelerini ve 
bunlardan sorumlu birimleri belirleyeceklerdir. 

Her Y l May s Ay  
Sonunda 

7 Ba kanl k 
Makam  

3.3.1. Personel istihdam nda göreve uygun mesleki kriterlere önem 
verilecektir. 

Sürekli  

8 Bilgi lem Birimi 
12.1.1. Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri ç kart larak, 
sistemin süreklili ini ve güvenirlili ini sa layacak kontrol 
mekanizmalar  yaz l  olarak belirlenecektir ve uygulanacakt r. 

1 Eylül 2009 

9 Bilgi lem Birimi 
13.2.3. Bilgi sistemi, gizlili i bulunmayan bilgi ve belgelere tüm 
kurum personelinin ula abilmelerini sa layacak ekilde 
geli tirilecektir ve uygulanacakt r. 

1 Ekim 2009 

10 Bilgi lem Birimi 12.2.2. Belediyemizde kullan lan yaz l m sistemlerine kimlerin 
hangi yetkilerle girebilece i belirlenecektir. 

1 Kas m 2009 

11 Bilgi lem Birimi 

12.1.2. 5651 say l  “ nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n 
Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakk nda Kanun" gere ince bilgi güvenli i standard  
kapsam nda bilgi güvenli ini sa layacak tüm sistemler 
kurulacakt r.  

1 Aral k 2009 
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12 Bilgi lem Birimi 
12.2.3. Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek ekilde veri, bilgi 
giri i ve bunlara eri im konusunda yetkilendirme i lemlerini hata 
ve usulsüzlükleri önleyecek ekilde yapacaklard r. 

1 Ocak 2010 

13 Bilgi lem Birimi 12.2.4. Yaz l m sistemlerine yap lan giri lerin, sorgulamalar n ve 
al nan ç kt lar n raporlanmas  sa lanacakt r. 

1 ubat 2010 

14 Bilgi lem Birimi 
12.3.1. Ç kar lacak olan bilgi sistemleri envanteri do rultusunda 
Kurumumuzun bili im yöneti imini sa layacak mekanizmalar n 
geli tirilmesi için, bilgi sistemleri eylem plan  haz rlanacakt r. 

1 Mart 2010 

15 Bilgi lem Birimi 
12.2.1. Veri ve bilgi giri i yaz l m programlar n n gerekli olan bilgi 
ve raporlar  üretecek bir analiz yapma imkan  sunacak ekilde 
tasarlanacakt r. 

1 Nisan 2010 

16 Bilgi lem Birimi 13.4.4. Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol i lemlerinin yaz l m 
üzerinden yap lmas  sa lanacakt r.  

20 Nisan 2010 

17 Bilgi lem Birimi 
13.4.3. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ula m 
sa lanmas  amac yla içselle tirilmi  bir mevzuat portal  
olu turulacak r. 

10 Ocak 2011 

18 Bilgi lem Birimi 

13.2.8. Belediyemizde yaz l  ka t ortam nda bulunan dokümanlar 
elektronik belge haline dönü türülecektir. Belgelerin tan mlanan i  
ak lar  ile dola m  yönetilerek, bu belgeleri doküman ambarlar  
içerisinde güvenli bir ekilde saklanmas  ile belge ve bilgi 
kaynaklar na h zl  ve etkin ula m sa lanacakt r. 

1 Nisan 2011 

19 Bilgi lem Birimi 

13.3.2. Bilgi i lem üzerindeki kontroller (Bilgisayar giri i yap lan 
verilerin kullan ma haz r olup olmad klar n n test edilmesi, 
i lemlerin rakamsal olarak muhasebele tirilmesi vb.) sürekli 
yap lacakt r. 

Sürekli 

20 Bilgi lem Birimi 

13.7.1. Kurumda personelin de erlendirme, öneri ve sorunlar n  
belirlenebilmesi için öneri ve ikayet kutusu, anket çal malar , yüz 
yüze görü meyi sa layacak toplant lar yap lacak bu tür konularla 
ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi sa lanacakt r. 

Sürekli 

21 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 

1.5.2. Belediye binas  içinde ve halk n yo un olarak bulundu u 
yerlere dilek/ ikâyet kutusu konulacakt r. 

20 May s 2010 

22 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 

1.3.7. Etik kurallar, vatanda lar n rahatça görebilece i salon 
duvarlar  ve ilan panolar na as lacakt r. 

1 Haziran 2010 

23 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 

2.1.3. Misyon ve Vizyonun Birimler baz nda yaz l  duyurusu 
yap lacak ve bunlar n pano ve web sayfas  ile duyurulmas  
sa lanacakt r. 

25 A ustos 2010 

24 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 

15.6.1. Her birimin bünyesinde fiziki olarak ar iv olu turulacakt r. 
Kuruma ait ar iv ise Destek Hizmetleri Müdürlü ü bünyesinde 
olu turulacakt r. 

1 Mart 2011 
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25 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 

2.7.1. Belediye yöneticileri görev da l m  çerçevesinde, görevlerin, 
i  ve i lemlerin performans n  takip etmek üzere sistem 
olu turacakt r. 

1 May s 2011 

26 Emlak stimlak 
Müdürlü ü 

7.3.4. Ta nmaz kay tlar  ve bunlar n amortismanlar n n 
do rulu unu her y l olu turulan bir kurulca kontrol edilecektir.  

Her Y l ubat Ay  
çinde 

27 Fen leri 
Müdürlü ü 

11.1.2. Birimlerde görevler dönü ümlü olarak yap lacak personel, 
birimin tüm servislerdeki i lerini yürütecek seviyeye 
yükseltilecektir. 

15 Ocak 2011 

28 Fen leri 
Müdürlü ü 

5.2.3. Performans program nda yer alacak önümüzdeki dönem 
faaliyetlerin gerçek maliyetleri ciddi bir ekilde ele al narak 
performans program  haz rlanacakt r. 

Her Y l 

29 Halkla li kiler 
Birimi 

1.5.1. Hizmetlerden yararlanan tüm yurtta lar n bu konularla ilgili 
ikayet ve önerileri ilgili birimlerce de erlendirilecek ve gerekli 

önlemler al nacakt r. 
20 Nisan 2010 

30 Halkla li kiler 
Birimi 

1.5.3. nternet ortam nda vatanda  görü lerinin al nmas  ve 
cevapland r lmas  sa lanacakt r. 

5 Haziran 2010 

31 Hukuk leri 
Müdürlü ü 

1.3.6. Kamu Etik Kurulu Kararlar  kitap halinde personele 
da t lacakt r. 

15 Aral k 2009 

32 ç Denetim Birimi 
18.1.1. ç denetim birimi faaliyetleri standartlara uygun bir ekilde 
haz rlanan 3 y ll k plan ve 1 y ll k programlar çerçevesinde düzenli 
olarak yürütülecektir. 

5 Ocak 2010 

33 ç Denetim Birimi 18.1.2. ç Denetim; Belediyenin amaç ve hedeflerinin kar  kar ya 
oldu u riskler esas al narak  yürütülecektir. 

5 Ocak 2010 

34 ç Denetim Birimi 18.1.3. ç Denetimde klasik tefti  yerine süreç denetimlerini esas 
alan bir denetim modeli kurulacakt r. 

5 Ocak 2010 

35 ç Denetim Birimi 

18.2.1. ç denetim birimi taraf ndan gerek sürekli izleme faaliyetleri 
gerekse ba ms z izleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen 
aksakl klar gerekli önlemlerin al nmas  için ilgili birimlere 
bildirilecektir. Bu nedenle yöneticiler, denetim bulgular n  ve di er 
incelemeleri gözden geçirecek, de erlendirecek ve önerileri dikkate 
alarak uygun tedbirlerin al nmas n  sa layacaklard r. 

5 Ocak 2011 

36 ç Denetim Birimi 

18.2.2. ç Denetim Birimi; Belediyemizdeki varl klar n güvence 
alt na al nmas , iç kontrol sisteminin etkinli i ve risklerin asgariye 
indirilmesi için faaliyetleri olumsuz etkileyecek risklerin 
tan mlanmas  ve bunlar için gerekli önlemlerin al nmas , iç kontrol 
sisteminin sürekli gözden geçirilmesi konular nda yönetime 
raporlar  arac l  ile önerilerde bulunacaklard r. Bu raporlar 
çerçevesinde Belediye  birimlerince kontrol, yönetim ve risk yönetim 
süreçleri de erlendirilerek gerekli iyile tirmeler olu turulacak 
planlar ile uygulamaya konulacakt r.  

5 Ocak 2011 
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37 ç Denetim Birimi 

18.2.3. Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda Üst Yönetimce 
al nmas  gereken önlemleri içerir kapsaml  bir eylem plan  
denetlenen birim taraf ndan haz rlanacak, uygulanacak ve 
sonuçlar  ç Denetim Birimi taraf ndan takip edilecektir. 

5 Ocak 2011 

38 ç Denetim Birimi 17.1.6. ç kontrol sisteminin i leyi i 6 ayl k periyotlarla 
de erlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulacakt r 

Y lda iki kez 

39 mar ve ehircilik 
Müdürlü ü 

8.1.2. Faaliyetler baz nda Süreç Kontrol Modelleri kurulacak ve tüm 
faaliyetlerde süreçler net olarak belirlenecektir. 

1 Nisan 2011 

40 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

1.3.2. Üç ki ilk Etik Komisyonu kuruldu u ve çal malar nda dikkate 
alaca  hususlar tüm çal anlar duyurulacakt r. 

1 A ustos 2009 

41 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

5.1.2. Stratejik plan haz rlama ekibine e itim al nacakt r. 20 A ustos 2009 

42 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

15.3.2. Ar ivlerde yeterli say da personel görevlendirilecektir. 1 Ekim 2009 

43 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

13.2.7. Mevzuat de i iklikleri konusunda personel anl k uyar lacak, 
haftal k toplant lar düzenlenecek ve üç ayda bir mevzuatla ilgili 
d ar dan uzmanlar belediyeye davet edilerek 2 gün e itim al nmas  
sa lanacakt r. 

5 Ekim 2009 

44 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.1.2. Belediyemizin misyon ve vizyonunun personel taraf ndan 
benimsenmesi için hizmet içi e itim düzenlenecektir. 

1 Aral k 2009 

45 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.1.1. Harcama birimleri her y l nsan Kaynaklar  ve E itim 
Müdürlü ü ile koordineli olarak personel ihtiyac n  veya fazlas n  
tespit edecektir. 

1 Aral k 2009 

46 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

19.1.2. Çal anlar n ortak vizyona kavu mas  için hizmet içi 
seminerler yap lacakt r. 

5 Ocak 2010 

47 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.8.1. Personel stihdam  - Yer De i tirme Usulü - Üst Görevlere 
Atanma Usulü - Performans De erlendirmesi - zin Kullanma 
Esaslar  - Yetki Devri Esaslar  ile ilgili hususlar yaz l  olarak 
belirlenecektir. 

1 Mart 2010 

48 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

4.1.1. mza ve onay mercileri “ mza Yetkileri Yönergesi” ile tüm 
birimler itibariyle belirlenecek ve personele duyurulacakt r. 

1 Mart 2010 

49 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

1.3.1. lgili mevzuat ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde “Etik 
Kurallar” belirlenecektir. 

1 May s 2010 
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50 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.8.2. nsan kaynaklar  yönetimine ili kin, yaz l  hale getirilen 
düzenlemeler hakk nda (personel istihdam , yer de i tirme, üst 
görevlere atanma, e itim, performans de erlendirmesi, özlük 
haklar  gibi) önemli hususlar personele ileti im araçlar yla 
duyurulacakt r. 

1 May s 2010 

51 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.6.1. Birim yöneticileri hassas görevleri belirleyip listelerini 
ç karacakt r. Bu görevlerin yürütülmesine ili kin prosedürler 
belirlenip personele duyurulacakt r. 

1 Haziran 2010 

52 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

11.1.4. Belediyenin, bilgilendirme ve e itim faaliyetlerinin etkin 
yap labilmesi için insan kayankalar  ve e itim müdürlü ünün 
alt nda e itim birimi servis eklinde yeniden yap land r lacakt r. 

30 Temmuz 2010 

53 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

15.3.3. Personel dosyalar  ar ivlerde muhafaza edilecektir. 1 A ustos 2010 

54 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

1.5.4. Bir özde erlendirme yap labilmesi için personelin görü  ve 
önerilerini almay  amaçlayan bir anket uygulamas  yap lacakt r.  

8 A ustos 2010 

55 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.1.2. Personelin ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli 
da l m  sa lanacakt r 

10 Eylül 2010 

56 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.2.1. Tüm birimlere ve alt birimlere ait i  analizleri yap lacak ve 
bunlar yaz l  hale getirilerek ilgili personele tebli  edilecektir. 

1 Kas m 2010 

57 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.2.2. Birimlerin görev yetki ve sorumluluklar na ili kin yönergeler 
ç kar lacakt r. 

1 Kas m 2010 

58 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.2.3. Belediyemizde, görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan 
te kilat yap s  yeniden ele al narak güncel ve etkin hale 
getirilecektir. 

1 Kas m 2010 

59 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.3.1. Tüm Belediye personelinin görevleri yaz l  olarak /Görev 
tan m  formuna göre yap lacak ve personele duyurulmas  
sa lanacakt r.  

1 Kas m 2010 

60 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

2.3.2. Birim baz nda personel yetki ve sorumluluklar n  içeren görev 
da l m çizelgesi haz rlanacakt r. 

1 ubat 2011 

61 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.4.2. Görevde Yükselme S navlar n n Haz rl k süreçleri yürütülecek 
ve haz rl k kurslar  düzenlenecektir. 

10 Nisan 2011 

62 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

8.1.3. Süreç kontrol modeli elektronik veri taban na i lenecek ve bu 
veri taban  üzerinden tüm faaliyetler sürdürülecektir.  

30 Haziran 2011 
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63 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.5.1. Birimlerin e itim ihtiyaç analizleri birim ve personel baz nda 
yap larak bir önceki y l içinde belirlenecektir. 

Her Y l Aral k Ay nda 

64 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.2.2.Tüm birimler, her y l personelin ki isel geli imine yönelik ve 
birim çal malar  için ihtiyaç duyduklar  e itim konular n  tespit 
edip bildireceklerdir. 

Her y l Kas m Ay nda

65 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.5.2. Tüm birimlerin görü ü al nmak sureti ile ayr nt l  e itim 
program  haz rlanacakt r 

Her Y l Ocak Ay nda 

66 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.5.4. Mevzuattan kaynaklanan de i ikliklerin ve genel anlamda 
tüm konular n konu ulup tart lmas  amac yla her y l 
koordinasyon toplant s  yap lacakt r. 

Her Y l Ocak Ay nda 

67 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.5.3. E itim ihtiyaç analizi sonucunda personel baz nda al nmas  
gereken e itimler konu ve saat olarak belirlenecek ve personele 
tebli  edilerek bir y l içinde bu e itimlerin al nmas n  sa layacak 
bir sistem olu turulacakt r. 

Her Y l ubat Ay nda 

68 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

1.3.4. Hizmet içi e itim programlar na “kurum etik kurallar ” ve” 
5176 say l  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas  Hakk nda 
Kanunun ve buna ba l  mevzuat” dahil edilecektir. 

Sürekli 

69 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

11.1.1. Birimlerce, personel yetersizli inden kaynaklanan 
durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için 
mevcut personelin tüm faaliyetleri ö renmesini sa layacak 
tedbirleri al nacakt r. 

Sürekli 

70 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

11.1.3. Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçi , yöntem 
de i ikliklerinin varl , mevzuat de i iklikleri gibi durumlarda 
bilgilendirme ve e itim faaliyeti yap lacakt r. 

Sürekli 

71 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

11.2.1. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezas  uygulamas  veya 
görevden uzakla t rma nedeniyle görevlerinden ayr lanlar n yerine 
usulüne uygun olarak asgari asil personeldeki artlar  haiz vekil 
personel görevlendirilecektir. 

Sürekli 

72 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

11.3.1. Birimlerce, görevinden ayr lan personelin yürüttü ü görevin 
önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek ekilde 
göreviyle ilgili raporlar haz rlat l p yerine görevlendirilen 
personele teslim edilmesi yöneticiler taraf ndan sa lanacakt r 

Sürekli 

73 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.2.1. Belediyenin yönetici ve personeli görevlerini etkin bir ekilde 
yürütebilecek bilgi, deneyim ve yetene e sahip olmalar  için her 
türlü tedbir al nacakt r. 

Sürekli 

74 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.2.3. Belediyenin yönetici kadrosu ve personeli, görevlerini etkin ve 
etkili bir ekilde yürütülebilmesi için yap lacak y ll k e itim 
program na uygun olarak birim baz nda y ll k en az 60 saat hizmet 
içi ve destekleyici e itime tabi tutulacakt r. 

Sürekli 

75 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.7.1. Performans  yetersiz bulunan personelin performans n n 
artt r lmas  için çözümler üretilecektir. 

Sürekli 
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76 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

4.2.1. Yetki devirleri, üst yöneticinin de görü leri al nmak suretiyle 
devredilen yetkinin s n rlar n  gösterecek ekilde yaz l  olarak 
belirlenecek ve ilgililere yaz l  olarak bildirilecektir. 

Sürekli 

77 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

4.2.2. Yetki devri; yetki devrinin s n rlar na, devredilen yetkinin 
önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde 
sorumluluklar n yetki ile orant l  olmas na ve yetki devrinde yetki 
devredilecek ki ide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler 
gibi hususlara dikkat edilerek yap lacakt r 

Sürekli 

78 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

4.4.1. Yetki, yetki kademe ve zinciri içinde kademeli olarak 
devredilecek, e itlerin içinden risk faktörü ve liyakat ilkesi de 
gözetilerek yetki devrinin uygun ki iye yap lmas  sa lanacakt r. 

Sürekli 

79 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

4.5.1. Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden aras nda bilgi ak  
sa lanacak, yetki devri onay nda yetki devrinin süresine, s n rlar na 
ve hangi periyotlarla yetki devralan n geri dönü  sa layaca  
hususlar na yer verilecektir. 

Sürekli 

80 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.4.1. Görevde yükselmelerde göreve ili kin mesleki kriterler, liyakat 
ve bireysel performans göz önünde bulundurulacakt r. 

Sürekli  

81 
nsan Kaynaklar  

ve E itim 
Müdürlü ü 

3.4.3. Bireysel performans  art rmaya yönelik hizmet içi e itimler 
düzenlenecektir 

Sürekli  

82 Kalite Birimi 
19.1.1. Kurumsal kalite sistemi eylem plan  haz rlanarak tüm 
belediyelere örnek te kil edecek kurumsal kalite standartlar  
geli tirilecektir. 

5 ubat 2011 

83 Kalite Birimi 1.6.4. Kalite Sistemi hayata geçirilecektir. 1 Haziran 2011 

84 Kurumsal Kimlik 
Geli tirme Ekibi 

19.1.4. Kimlik geli tirme ekibi, kurumsal  kimlik geli tirme eylem 
plan  haz rlayacakt r. 

5 Ocak 2010 

85 Kurumsal Kimlik 
Geli tirme Ekibi 

13.2.1. Belediyede mali saydaml k uygulamalar  isimli bir rapor 
haz rlanacakt r. 

15 May s 2011 

86 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.1.1.  “ ç Kontrol Standartlar  Eylem Plan ” hakk nda üst 
yöneticilere bilgi verilmesi sa lanacakt r. 

1 Haziran 2009 

87 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

9.1.3. Ayn  ödeme emriyle ilgili harcama yetkilili i görevi ile 
gerçekle tirme görevinin ayn  ki ide birle mesini engelleyen 
önlemler al nacakt r. 

1 Temmuz 2009 

88 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.1.3. “ ç Kontrol Sistemi”nin önemi ve i leyi inin çal anlar 
taraf ndan sahiplenilmesi ve desteklenmesi seminerler ve yay nlar 
yoluyla sa lanacakt r. 

10 Temmuz 2009 
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89 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.1.2.“ ç Kontrol Standartlar  Eylem Plan  ve Uygulama Rehberi” 
bast r lacak ve tüm personele da t lacakt r. 

30 Temmuz 2009 

90 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.1.4.Konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri (e itim, seminer, el 
kitab , kurumun web sayfas na bilgi konulmas , panel, bro ür gibi 
çal malar) yap lacakt r. 

1 A ustos 2009 

91 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

9.1.2. Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol faaliyetini 
yürütenlerin harcama sürecinin hiçbir yerinde görev almamas  
sa lanacakt r. 

1 A ustos 2009 

92 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

5.1.3. lçede sivil toplum kurulu lar  bu gündemle toplant ya 
ça r lacak r. 

10 A ustos 2009 

93 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.1.5. Olu turulacak uzman bir ekip taraf ndan belediyemizin her 
harcama birimi için bilgilendirme toplant lar  yap lacakt r. 

1 Eylül 2009 

94 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

6.1.1. Tüm birimlerde Belediyemizin amaç ve hedeflerine yönelik 
risklerin belirlenmesi için yetkili ve yetkin Bir Belediye Ba kan 
Yard mc s n n Ba kanl nda sekiz ki iden olu acak risk belirleme 
ekibi olu turulacakt r. 8 Ki ilik Bu ekip Belediyenin risklerini ortaya 
koyacakt r 

20 Aral k 2009 

95 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

6.1.2. Her harcama birimi i  süreçlerine ili kin kar la lmas  
muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde 
denetçilerin ve yap lan di er de erlendirmelerin bulgular ndan da 
yararlan lacakt r. 

20 Aral k 2009 

96 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.2.5. Yönetim Muhasebesi Teknikleri uygulanmaya ba lan lacak 
ve geli tirilecektir. 

1 Ocak 2010 

97 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

16.1.2. Hata ve usulsüzlükler ile yolsuzluklarla ilgili yaz lan rapor 
ve yaz lar  konsolide edecek ve bu konuda üst yönetimi 
bilgilendirecek eflik düzeyinde Raporlama alt birimi 
olu turulacakt r.  

1 Mart 2010 

98 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

9.1.1. Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet 
veya mali karar ve i lemin onaylanmas , uygulanmas , kaydedilmesi 
ve kontrol edilmesi görevleri için i  ak  emalar  do rultusunda 
otokontrolü sa layacak ekilde mevzuat do rultusunda i lerin 
farkl  ki iler taraf ndan yap lmas  sa lanacakt r. 

1 Mart 2010 

99 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.4.5. May s ay  sonunda üst yönetim ve harcama yetkilileri ertesi 
y l önceliklerini belirleyerek bunu tüm personele duyuracaklard r. 

1 May s 2010 

100 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.6.1. Faaliyetlere ili kin bilgi ve belgeler zaman nda düzenlenecek 
ve istenilen her an ilgililere verilebilir halde tutulacakt r. 

1 A ustos 2010 

101 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.2.4. Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir 
ekilde ç kar lacakt r. 

1 Eylül 2010 
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102 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.1.3. ç Kontrol Biriminin rol ve fonksiyonlardan bir taneside 
zleme ve De erlendirme eklinde belirlenecektir. 

1 Eylül 2010 

103 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.5.3. Her ay n be inde önceki aya ili kin bir istatistik bülteni 
haz rlanarak üst yönetim ve harcama yetkililerine sunulacakt r. 

15 Eylül 2010 

104 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.1.4. Belediye izleme ve de erlendirme el kitab  haz rlanacakt r 
ve ilgili personele anlat lacakt r. 

1 Aral k 2010 

105 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

8.1.1. Tüm faaliyetler ile mali karar ve i lemlere ili kin yaz l  
prosedürler belirlenecektir. (Bu prosedürler ba lama, uygulama ve 
sonuçland rma a amalar n  kapsayacak ekilde, prosedürler ve 
ilgili dokümanlar, güncel, kapsaml , mevzuata uygun ve ilgili 
personel taraf ndan anla labilir ve ula labilir olacakt r) 

1 ubat 2011 

106 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

5.2.4. dare performans program , bütçeleme sürecinin ana 
omurgas n  olu turacakt r. 

Her y l 

107 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.4.2. Üst Yönetici Bütçe ça r s nda tüm bütçe k s tlar n  ve 
imkanlar n  belirtecektir. 

Her Y l Haziran Ay  
Sonuna Kadar 

108 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

5.5.1. Tüm birim yöneticileri görev alanlar yla ilgili k sa ve orta 
vadeli kurum hedeflerine uygun ekilde hedefler belirleyecek, bu 
hedefleri personelle payla acaklard r. 

Her Y l May s Ay nda 

109 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

4.4.2. Yetki devri yap lacak olas  personel y l n ba nda belirlenerek, 
görevlerin gerektirdi i konularda ve 5018 say l  Kanun ile ilgili 3 
günlük hizmetiçi e itime tabi tutulacakt r. 

Her Y l Ocak Ay  
çinde 

110 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.6.2. Her y l düzenlenen Faaliyet Raporu ekinde bulunan “ ç 
Kontrol Güvence Beyan ” üst yönetici ve harcama yetkilileri 
taraf ndan imzalanacakt r. 

Her Y l ubat Ay nda 

111 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

5.2.1. Her birim kendi bünyesinde yeterli say da personelin 
kat l m yla çal ma ekipleri olu turarak performans program  
haz rlanmas na katk  sa layacakt r. 

Her Y l Temmuz 
Ay nda 

112 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

1.6.5. Birim yöneticileri faaliyetlerine ili kin bilgi ve belgelerin 
do ru, tam ve güvenilir olmas  için gerekli önlemleri alacak ve 
yaz l  hale getireceklerdir. 

Sürekli 

113 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

10.1.2. Riskli alanlarda bizzat yöneticiler veya görevlendirdi i 
ki iler taraf ndan uygun yöntemlerle inceleme yap lacakt r. 

Sürekli 

114 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

13.2.6. Personele,  amaç ve hedefler, y l  program öncelikleri, y ll k 
hedefler, bütçe yapma kurallar  ve k s tlar , ödenek imkanlar  
zaman nda ve düzenli bir ekilde bildirilecektir. 

Sürekli 
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115 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

14.1.1. Tüm birimlerle i birli i yapmak suretiyle haz rlanan, 
faaliyet raporu ve performans program  di er rapor ve planlar 
internet ortam nda kamuoyunun bilgisine sunulacakt r 

Sürekli 

116 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

16.1.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar n bildirim i lemleri, 
mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yap lacakt r. 

Sürekli 

117 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

16.1.4. Y ll k faaliyet raporlar  ve d  denetim raporlar n n 
izlenmesi ve de erlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, 
hata ve usulsüzlü e ili kin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin 
al nmas  sa lanacakt r. 

Sürekli 

118 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.1.1. Belediyemizde iç kontrol sistemi sürekli bir ekilde 
de erlendirilecektir. 

Sürekli 

119 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.1.5. ç Kontrol sisteminin i leyi ine ili kin periyodik aral klarla 
anket çal mas  yap lacakt r. Kurum içi ve kurum d  faaliyetlere 
ili kin ikâyetler de erlendirilecektir. 

Sürekli 

120 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.1.7. Y ll k faaliyet raporlar  de erlendirilerek belirlenen amaç ve 
hedeflere uygunlu u izlenecektir. Denetim raporlar  incelenecektir. 
Bu do rultuda bütün veriler dikkate al narak genel bir 
de erlendirme yap lacakt r. 

Sürekli 

121 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

17.5.1. ç kontrolle ilgili olarak yap lan de erlendirmeler 
sonucunda al nmas  gereken önlemler belirlenecektir. Söz konusu 
önlemler için eylem plan  olu turulacak ve uygulanmas  
sa lanacakt r 

Sürekli 

122 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

3.7.2. Yap lan performans de erlendirmelerinde yüksek performans 
gösteren personel mevzuat çerçevesinde ödüllendirilecektir. 

Sürekli 

123 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

6.1.3. Belediyelerle ilgili, d  denetim birimlerinin yapt  
incelemeler sonucu ortaya konulan konsolide raporlar düzenli bir 
ekilde incelenerek, bulunan hatalar aç s ndan belediye içi bir 

kontrol faaliyeti yürütülecektir. 

Sürekli 

124 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.1.1. Her harcama birimi taraf ndan i  süreçleri ç kar lacak, 
ç kar lan süreçlere ili kin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan 
kald r lmas na yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmalar  
geli tirilecektir. 

Sürekli 

125 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.1.2. Süreç ve risklerin izlenmesi, kar la t r lmas , analizi ve 
raporlanmas  için her birimde çal ma ekibi olu turulacakt r. 

Sürekli 

126 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.2.1. Kontrol sistem ve süreçleri i lem öncesi kontrol, süreç 
kontrolü ve i lem sonras  kontrolleri kapsayacak ekilde 
yap land r lacak, finansal kaynaklar n yönetimine temel te kil 
edecek bütçenin haz rlanmas , uygulanmas , yat r m program n n 
olu turulmas , harcamalar n usulüne uygun olarak yap lmas  ve 
takip edilebilmesi için gereken hususlar planlanacakt r. 

Sürekli 

127 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.3.1. Belirlenen periyotlar içerisinde kay t ve belgeler dikkate 
al nmak suretiyle (muhasebe kay tlar , ta n r, ta nmaz kay tlar  
gibi) varl klar n güvenli ini de kapsayacak ekilde tüm varl klar n 
tespit ve say mlar  yap lacakt r. 

Sürekli 
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128 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.3.2. Belediyemiz muhasebe kay tlar  6’ ar ayl k dönemler 
itibariyle i in uzman  ba ms z ki i veya kurulu lara kontrol 
ettirilecektir.  

Sürekli 

129 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.3.3. Ta n r Mal Yönetmeli i kapsam nda varl klar n korunup 
gerekli kay t ve i lemlerin yap l p yap lmad  kontrol edilecektir. 

Sürekli 

130 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.4.1. Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri 
yap larak etkin, verimli ve ekonomik olacak ekilde uygulanmas  
sa lanacakt r. 

Sürekli 

131 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

7.4.2. Kontrollerde riskli alanlar seçilecek, her bir süreç için kontrol 
yap lmayacakt r. 

Sürekli 

132 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 

8.3.1. Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar n 
güncelli ini, mevzuata uygunlu unu, anla labilirli ini ve 
ula labilirli ini sa lamak üzere, günceli ve ihtiyac  sa lamak için 
altyap y  olu turacak belirlenen prosedürleri gözden geçirecek, 
ilgili dokümanlar  güncelleyecektir. 

Sürekli 

133 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.6.1. Performans program nda ölçülebilir, spesifik, ula labilir, 
ilgili ve sürekli hedefler belirlenecektir. 

1 A ustos 2009 

134 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

2.1.1. Belediyemizin misyonu ve vizyonu belirnmesine ili kin bir 
çal ma yap lacakt r. 

1 Ekim 2009 

135 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

1.4.1. Birimlerin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelere kolayl kla 
ula labilmesi sa lanacakt r. 

15 Ocak 2010 

136 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.6.2. Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ula labilir, ilgili ve 
süreli olmas n  sa layacak ekilde sistem ve süreçler belirleyecektir. 

1 ubat 2010 

137 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.4.2. Belediyede Faaliyet Raporu Konulu bir hizmetiçi e itim 
çal mas  yap laakt r. 

15 ubat 2010 

138 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.4.1. Yöneticiler, faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve performans 
program yla belirlenen amaç ve hedeflere uygunlu unu izleme ve 
de erlendirme birimleri arac l yla kontrol edecektir.  

1 May s 2011 

139 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.3.1. Bütçe ça r lar nda ulusal dokümanlar n yan  s ra performans 
program na uygun bir bütçe haz rlanaca  vurgulanacakt r. 

Her Y l Haziran 
Ay nda 

140 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.3.2. Birimlere yönelik bütçe haz rlama rehberleri yay nlanacakt r. Her Y l Haziran 
Ay nda 



136
ATA EH R BELED YE BA KANLI I 

STRATEJ K PLAN 2010 - 2014
 

141 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

1.4.2. Belediyenin amaç ve hedefleriyle ilgili periyodik olarak 
raporlama yap lacak ve de erlendirmeye tabi tutulacakt r. 
Haz rlanan raporlar n düzenli olarak çe itli ileti im araçlar yla 
kamuoyuna aç klanmas  sa lanacakt r. 

Sürekli 

142 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

14.2.1. Belediyemiz bütçesinin ilk alt  ayl k uygulama sonuçlar  ve 
ikinci alt  aya ili kin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ili kin 
kurumsal ve mali durum beklentiler raporu haz rlanacak ve 
Kurumumuz web sitesinde yay mlanarak kamuoyuna 
aç klanacakt r. 

Sürekli 

143 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

14.3.1. Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu haz rlanmaya 
devam edilecektir. 

Sürekli 

144 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

14.3.2. Birimlerin faaliyet sonuçlar  ve de erlendirmeleri Kurum 
idari faaliyet raporunda gösterilecek ve Kurumumuz web sitesinde 
yay mlanarak kamuoyuna duyurulacakt r. 

Sürekli 

145 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

14.4.1. Görev ve faaliyetlere ili kin haz rlanmas  gereken raporlar 
hakk nda yaz l  ve bilgilendirme toplant lar yla tüm birim 
personelinin bilgilendirilmesi sa lanacakt r. 

Sürekli 

146 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.2.1. ç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol 
yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin 
al nmas  konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi sa lanacakt r. 

Sürekli 

147 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.2.2. Anket, ikayet, y ll k faaliyet raporlar , planlar, denetim 
raporlar n n izlenmesi ve de erlendirilmesi sonucunda tespit edilen 
eksiklik, hata, usulsüzlük ve yolsuzlu a ili kin düzenleyici ve 
düzeltici önlemlerin al nmas  sa lanacak olup bu konuya ili kin 
rapor düzenlenecektir 

Sürekli 

148 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.3.1. Her bir harcama birimi kendi bünyesinde sisteme ili kin 
eksiklikleri tespit edecek ve gerekli önlemleri alacakt r. Gerekirse 
eksik ve yetersiz alanlara yönelik kontrol mekanizmalar  
geli tirilecektir. 

Sürekli 

149 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.3.2. ç kontrolün de erlendirilmesinde birimlerin karar verme ve 
yönetici konumunda olan personelinin kat l m  sa lanacakt r. 

Sürekli 

150 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.4.1. Yap lacak toplant larla yöneticilerin görü lerinin al nmas  
sa lanacakt r. 

Sürekli 

151 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.4.2. Web sayfas nda olu turulan öneri ve ikayet kutusuna 
iletilen talep ve ikayetlerin de erlendirilmesi sa lanacakt r. 

Sürekli 

152 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

17.4.3. Denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim 
yöneticisiyle birlikte de erlendirilmesi sa lanacakt r. Bu 
de erlendirme sonucu rapor düzenlenecek ve üst yöneticiye 
gönderilecektir. 

Sürekli 

153 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.3.3. Belediye bütçesi performans program na uygun olarak 
haz rlanacakt r. 

Sürekli 
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154 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.4.3. Faaliyetlerin, performans program na uygun gerçekle tirilip 
gerçekle tirilmedi inin izlenmesi amac yla Faaliyet Raporu 
haz rlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacakt r 

Sürekli 

155 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü  

5.4.4. Faaliyet Raporlar , faaliyetlerin performans program  ve 
bütçeye uygunlu unu gösterir ekilde düzenlenecektir. 

Sürekli 

156 
Mali Hizmetler 

Müdürlü ü ve ç 
Denetim Birimi 

6.3.1. Tespit edilen risklerin niteliklerine göre riskin nas l 
giderilece i hususu analiz edilerek uygun tedbirleri içeren eylem 
planlar , iç denetim biriminin de görü ü al narak haz rlanacakt r. 

15 A ustos 2010 

157 
Mali Hizmetler 

Müdürlü ü ve ç 
Denetim Birimi 

6.2.1.Olu turulan risk belirleme ekipleri taraf ndan haz rlanan risk 
de erlendirme raporlar  çerçevesinde birimlerin risk belirleme ekip 
üyelerinden birer ki inin kat l m yla, Üst Yöneticiden al nan Olur 
do rultusunda olu an risk de erlendirme komisyonunca y lda en az 
1 kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çal mas  
yürütülecektir. 

Her Y l Mart Ay nda 

158 Özel Kalem 
Müdürlü ü 

1.6.3. Kalite Birimi kurulacakt r. 30 Ekim 2009 

159 Özel Kalem 
Müdürlü ü 

19.1.3. Kurumsal Kimlik Geli tirme ekibi olu turulacakt r. 30 Ekim 2009 

160 Özel Kalem 
Müdürlü ü 

16.1.3. Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik bir eylem plan  
geli tirilecektir. 

15 Kas m 2009 

161 Özel Kalem 
Müdürlü ü 

1.2.1.Yöneticiler sözlü ve yaz l  uygulamalar nda iç kontrol 
sistemine uygun tutum ve davran lar sergileyecek, örnek 
uygulamalarla iç kontrol siteminin uygulanmas nda tüm personele 
örnek olacaklard r. 

Sürekli 

162 Özel Kalem 
Müdürlü ü 

13.6.1. Yöneticiler, Ba kanl m z n misyon, vizyon ve amaçlar  
çerçevesinde belli periyotlar halinde toplant lar düzenleyerek her 
bir personel için somut beklentilerini, görev ve sorumluluklar n  
personele duyuracakt r 

Sürekli 

163 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

5.1.4. Kent Konseyi bu gündemle toplant ya ça r lacakt r. 10 A ustos 2009 

164 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.1.1. Belediyemiz ilgili mevzuat  dikkate alarak Ar iv Yönergesi 
düzenleyecektir. 

1 Kas m 2009 

165 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.2.2. Ba bakanl k taraf ndan 24.03.2005. tarihinde yay mlanan 
2005/7 nolu genelge ile kay t ve dosyalama sistemine geçilecektir. 
Belgelere yönetici ve yetkili personel taraf ndan ula labilirli i 
sa lanacakt r. 

1 Kas m 2009 

166 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.4.1. Kay t ve dosyalama, Ba bakanl kça belirlenen standart 
dosya plan na ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyumlu olarak 
yap lacakt r. 

1 Kas m 2009 
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167 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.5.1. Evrak biriminde çal an personele, evrak n kaydedilmesi, 
standartlara uygun bir ekilde s n fland r lmas , ar iv sistemine 
uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve 
e itimin verilmesi sa lanacakt r. 

1 Kas m 2009 

168 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.5.2. Gelen ve giden tüm evrak n kay t ve kontrolü yap lacakt r. 1 Kas m 2009 

169 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

1.3.3. Etik Kurallar yaz l  hale getirilerek personele tebli  edilecek, 
etik sözle meler haz rlanacakt r. 

1 Aral k 2009 

170 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

1.5.5. Belediyemiz, adil ve e it davran larla ilgili olarak yap lacak 
müracaatlar n Etik Kurulda de erlendirilmesini sa layacakt r. 

10 Temmuz 2010 

171 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

1.3.5. Her bir harcama birimine özgü etik de erler ve kurallar 
belirlenecek ve yaz l  hale getirilecektir. 

1 Kas m 2010 

172 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.1.2. Kay t ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda 
yap labilmesi zorunlu hale getirilecektir. 

1 Kas m 2010 

173 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.2.1. Kay t ve dosyalama sistemi Standart Dosya Plan 'na uygun 
olarak yap lacakt r. darece gerekli görülen tüm belge ve 
dokümanlar elektronik ortama aktar lacakt r. (Elektronik 
ar ivleme)  

1 Kas m 2010 

174 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

8.2.1. Birimler taraf ndan belirlenen prosedürler ve ilgili 
dokümanlar faaliyet veya mali karar ve i lemin ba lang c ndan 
sonuçland r lmas na kadar olan bütün a amalar  kapsayacak 
ekilde düzenlenecektir. 

15 ubat 2011 

175 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.1.3. Kay t ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda 
yap labilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale 
getirilecektir 

1 May s 2011 

176 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

4.1.2. mza Yetkileri Yönergesi her y l gözden geçirilerek, 
gerekti inde de i tirilecek ve de i iklikler ilgililere bildirilecektir 

Her Y l Ocak Ay nda 

177 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

10.1.1. Yöneticiler personelin i  ve i lemlerini periyodik aral klarla 
kontrol edecek, tespit etti i hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için 
söz konusu personele talimat verecek ve gerekli tedbirleri alacakt r. 

Sürekli 

178 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

13.3.1. Bilgilerin do ru, güvenilir, tam, kullan l  ve anla labilir 
olmas  için birimler faaliyet alanlar  ile ilgili bilgileri sürekli olarak 
güncelleyecektir. 

Sürekli 

179 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

13.4.1. Üst Yönetim ve Harcama birimleri, performans program  ve 
bütçenin uygulanmas  ile kaynak kullan m na ili kin di er bilgilere 
zaman nda eri ebilmelerini sa layacak ekilde yaz l m program  
geli tirilerek ilgili birimce gerekli yetkilendirmeler yap lacakt r. 

Sürekli 
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180 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

13.5.4. Birimler faaliyet alan na giren konularda düzenli bilgi ak  
sa layacaklard r. 

Sürekli 

181 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

15.3.1. Kay t ve dosyalama sisteminde, ki ilerin gizlilik içeren bilgi 
ve belgelerinin güvenli ini sa layacak ekilde gerekli önlemleri 
alacak mekanizmalar geli tirilecektir. 

Sürekli 

182 Yaz  leri 
Müdürlü ü 

9.2.1. Faaliyet veya mali karar ve i lemin onaylanmas , 
uygulanmas , kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farkl  
personel belirlenmesinin mümkün olmamas  durumunda 
kar la lacak risklerin azalt lmas na yönelik olarak birim amirleri 
taraf ndan gerekli tedbirler al nacakt r. (örnek: halelerde teknik 
eleman bulunamamas  halinde di er bir harcama biriminden temin 
edilmesi gibi) 

Sürekli 

183 YBS EK B  13.5.1. Kurumun yönetim bilgi sisteminin olu turulmas  için bir 
eylem plan  haz rlanacakt r. 

1 Kas m 2010 

184 YBS EK B  
13.5.2. Kurumun yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duydu u 
gerekli bilgileri ve raporlar  üretebilecek ve analiz yapma imkan  
sunacak ekilde tasarlanarak uygulanacakt r. 

2 May s 2011 

185 YBS EK B  13.2.2. Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanacakt r. 1 Haziran 2011 
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EK-9 
ATA EH R BELED YES  GZFT ANAL Z  

 
Güçlü Yönler Zay f Yönler 

 
• Genç ve dinamik nüfus  
• Yüksek düzeydeki ticaret hacmi 
• Yeni kurulan belediye  
• Tek ba l l k, güven veren bir yönetim 
• Yeti mi  e itimli personel ve kent 

sorunlar n  iyi analiz eden bir yönetim 
• Bürokrasinin süratli olarak i letilmemesi 
• Belediye Meclisi ve Belediye 

yönetiminin iyi ileti imi 
• Kentsel yenile me için gerekli olan bilgi 

beceri ve güven ortam n n sa lanm  
olmas  ve gecekondu sorununu kazan-
kazan anlay yla çözen bir yönetimin 
olu u 

• Geli en ve yenilenen bir kent 
oldu undan yat r mc  talebinin var 
olmas   

• Payda larla kuvvetli ileti im 
• Yönetim tekniklerinin uygulanmas  
• Araç gereç, makine say lar n n 

art r lmas  ve yenilenmesi 
• Vizyon sahibi idarecilerin mevcudiyeti 
• Geli mi  bir proje üretim yap s n n 

mevcudiyeti 
• Teknolojik imkanlardan faydalan lmas . 
• Halk kat l m na önem veren bir 

yönetimin olmas  
• Uygun bir turizm ortam  yaratacak 

altyap  
• AB’ye ve di er bölgesel pazarlara 

yak nl k 
•  ortam n n iyile tirilmesi için uygun alt 

yap  
• Do al kaynaklar n ve biyoçe itlili in 

zenginli i  
• Çevre korumaya halk n destek 

sa lamas  
• Genç ve dinamik nüfus 
• Giri imcilik kapasitesi 
• Sosyal yard mla ma kültürü 
• E itimin her düzeyinde okulla ma 

oranlar n n artmas  
 

 
• Bölgeler aras ndaki geli mi lik farklar  
• Yetersiz altyap   
• Da n k ve plans z yerle im  
• Yerel ve ulusal düzeyde kurumlar 

aras nda koordinasyonun yetersiz olmas  
ve yetki çat mas  

• Yüksek i sizlik düzeyi  
• Yetersiz kamu finansman kaynaklar  
• zleme, kontrol ve denetim 

mekanizmalar n n yetersizli i 
• Çevre ile ilgili envanter ve veri taban n n 

yetersizli i  
• Mesleki e itimin yetersizli i 
• Okulla ma oranlar n n dü üklü ü 
• Ya am boyu ö renime kat l m n 

dü üklü ü  
• Gelir da l m n n dengesizli i 
• Bütçeden belediyeye ayr lan paylar n 

hizmetlerin sunulmas  için yeterli 
olmamas  ve azl  

• Yeni kanunlarla devredilen yetkilerin 
kaynaklar n n belediyeye verilmemesi 

• Belediye hizmet binas n n olmamas  
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F rsatlar Tehditler 

• AB’ye üyelik süreci  
• Reform sürecinin ba lat lm  olmas   
• Stratejik planlama yakla m n n 

uygulanmas  
• Yap sal reformlar için motivasyon 
• Artan verimlilik 
• Avrupa ve Asya aras nda havac l k 

merkezi olma potansiyeli 
• Çevrenin, uygun ko ullu finansman 

sa layan uluslararas  kurulu  ve fonlar n 
büyük ilgi gösterdi i bir sektör olmas  

• Üretim stratejilerinde çevreye duyarl  
teknolojilerin kullan m n n artmas  

• nsan sa l n  ve ekonomiyi de olumlu 
etkileyebilecek daha iyi bir çevre 
koruma sisteminin geli tirilmesi  

• Altyap   yat r mlar n n uygulanmas  için 
AB mali yard mlar n n art r lmas   

• Demografik f rsat penceresi 
• Bilgiye eri imin artmas   
• AB’ye kat l m süreci  
• Nitelikli i gücüne olan talebin artmas   

 

• Artan küresel rekabet  
• Do al afetler 
• Artan bölgesel ve uluslararas  çat malar 
• Ar-Ge fonlar n n etkili kullan lamamas  ve 

etkinlik, verimlilik ve ara t rma kalitesi 
gibi hususlarda muhtemel gerilemeler 

• Çarp k kentle me 
• H zl  nüfus art , göç ve kentle menin 

do al kaynaklar üzerinde artan bask s  
• Çevresel yat r mlar n yüksek maliyeti 
• gücü göçü 
• nsan kaynaklar na yap lan yat r m 

düzeyinin dü üklü ü 
• Tar m sektöründeki h zl  çözülme 
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