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 Sayın, Meclis üyeleri ve değerli Melikgazi’li Hemşehrilerim…

 Sürekli değişen ve gelişen ülkemizde, Melikgazi Belediyesi olarak bizimde bu gelişmelerin içerisinde yer almamız 
gerektiği bilinci içerisindeyiz. On birinci Kalkınma Planı başta olmak üzere, orta ve uzun vadede devletimizin belirlediği 
hedeflere yönelik yürütülen çalışmalarda bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz.  Melikgazi Belediyesi olarak 
belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ile devletimizin gelişmesinde ve kalkınmasında bizlerde katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda 
halkımıza hizmette öncü olmak, yönetişim anlayışının yerleşmesini sağlamak, kurumsal kapasitemizin sürdürebilirliğini ve 
ilçemizin refah içerisinde, yaşanabilir bir ilçe olmasını sağlamak ana hedeflerimizdir. 

 Ülkemizde ve dünyada planlı çalışmanın önemi, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda bizlerde 2020-
2024 yıllarını kapsayan beş yıllık faaliyetlerimizi, bu stratejik planımız ile belirlemeye çalıştık. 

 Stratejik plan çalışmalarımız sırasında yönetişim anlayışı ile “Melikgazi’nin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz” sloganı 
ile halkımıza,  kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, personelimize 
anketler yolu ile ulaşarak görüşlerine başvurduk. Geniş katılımlı anket çalışmamız ile birlikte, ilçemizin gelecek 5 yılının Stratejik 
Plan çalışmamızı planlayarak tamamlamış bulunmaktayız.

 Stratejik plan içerisinde, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; gelecek nesilleri ilgilendiren projelerle gençlerin ve 
çocukların geleceğine yatırımlar yapmak, kentsel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak, hizmetlerimizde teknolojik gelişimi 
her zaman ön planda tutmak, tarihi dokuyu korumak ve tüm kesimlerin hizmetlerimizden etkin ve eşit faydalanmasını 
sağlamak gibi alanlarda da faaliyetlere ağırlık verilmiştir.

 Hazırlamış olduğumuz 2020 – 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın İlçemize hayırlar getirmesini temenni eder, 
katkılarından dolayı meclis üyelerine ve belediye personeline teşekkür ederim.

                         Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU 
                          Melikgazi Belediye Başkanı
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B- BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

MİSYONUMUZ
Melikgazi Belediyesi 
olarak ilçemizde yenilikçi, 
sürdürülebilir ve Kalkınma 
Planları çerçevesinde hizmet 
ve çalışmaları gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ
Kurumsal gelişimini tamamlamış 
referans belediye olmak.

Melikgazi Belediyesi olarak 
eğitimli personelimiz ile ilçemizde 
yaşayanların sosyal ve kültürel 
beklentilerini karşılamak, kalite 
yönetim sistemi şartlarına uymak 
ve sürekli iyileştirmek, insan 
merkezli sosyal belediyecilik 
anlayışı ile ilçemize temiz bir çevre 
ve kaliteli hizmeti en kısa sürede 
sunmak, referans belediyeciliğin 
lideri olmak ve bu liderliği devam 
ettirmek.

KALİTE POLİTİKAMIZ
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TEMEL DEĞERLER 

• Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,

• Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,

• Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,

• Halkın etik ve değerlerine saygılı olmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak,

• Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli personelle çalışmak,

• Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak,

• Teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,

• Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı  olmak,

• Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,

• Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,

• Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,

• Projeleri ARGE çalışmalarıyla oluşturmak,

• İnsan sevgisine ve gereksinimine dayalı sosyal belediyecilik.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU

No Amaçlar No Hedefler

A.1.
Nitelikli ve sürdürülebilir 

kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek

H.1.1
Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının 
sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları 
etkin hale getirilecek.

H.1.2 Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, 
güçlendirilecek ve proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak.

H.1.3
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı 
güncellenecek, güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin 
insan kaynakları yönetimi uygulanacak ve geliştirilecek.

H.1.4
Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, 
optimal raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine 
etkinlik artırılacak.

A.2.

Kaliteli ve erişilebilir 
kentsel gelişimi 

güçlendirmek ve halk 
odaklı kent yönetim 

anlayışını geliştirmek

H.2.1 Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil 
edilecek.

H.2.2 Uygulanabilir, sürdürülebilir  ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun  
yapılaşma süreci güçlendirilecek.

H.2.3
Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale 
getirilecek, yol ve yaya yollarının işlemesi,  yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar 
zamanında ve planlı bir şekilde karşılanacak.

H.2.4 Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

H.2.5 Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi 
yükseltilecek, kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.

A.3.
Toplumsal gelişim 

hizmetlerini 
yaygınlaştırmak

H.3.1 Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile 
kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak.

H.3.2 Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin 
güçlendirilmesine katkı sağlanacak.

H.3.3 Kentlinin spora ilgisi artırılacak ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak

H.3.4 Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak.

A.4.
Tarihi, kültürel ve inanç 

değerlerine sahip çıkmak 
ve desteklemek

H.4.1 Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere 
aktarılması sağlanacak.

H.4.2 Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç 
doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak

A.5. Tarımsal ve kırsal 
kalkınmayı desteklemek

H.5.1 Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak.

H.5.2 Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

A.6.

Halk sağlığı ve güvenliği 
konusunda koruyucu 
ve önleyici hizmetleri 

geliştirmek

H.6.1 Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek 
ve etkinliği sürekli artırılacak.

H.6.2 İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak.

H.6.3 Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale 
getirilecek.

H.6.4 Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alına alınacak ve evcil 
hayvanların kaydı sağlıklı bir şekilde yapılacak.

H.6.5 Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak

A.7.
Çevresel gelişimi 

sağlamak ve etkin 
şekilde yönetmek

H.7.1 İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları 
yaygınlaştırılacak, zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak

H.7.2
Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi 
çalışmalarının planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci 
artırılacak

A.8. Etkin gelir ve varlık 
yönetimi oluşturmak

H.8.1 Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe 
tahsilat ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak.

H.8.2 Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek
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C -TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri 
(2019 yılı sonu)

Temel Performans Göstergeleri Plan Dönemi Sonu Hedeflenen 
Değeri (2024)

% 90 Yazılım ihtiyacının karşılanması oranı % 95

% 85 Karar süreçlerinde dikkate alınan paydaş görüşleri oranı % 88

%100 Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi ile ilgili gelen 
taleplerin karşılanma  oranı

%100

%81 İmar hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı %86

%84 Kentsel dönüşüm alanında vatandaşın memnuniyeti oranı %89

%75 Yaya yollarının 10 yıldan önce bakım ihtiyacı duymama oranı %88

%84 Üst yapıdan vatandaş memnuniyeti oranı %96

%92 MELMEK kurslarından vatandaşın memnuniyeti oranı %95

%90 Kültür, eğitim ve mesleki alanlarda verilen hizmetlerden 
memnuniyet oranı

%97

%87 İhtiyaç sahibi kesimlerin verilen hizmetlerden memnuniyet 
oranı

%95

3.500 Spor salonlarımızdaki spor eğitimi verilen kişi sayısı 24.700

%40 Sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı %95

9 Restorasyonu yapılan tarihi yapı sayısı 52

%88 Tarihi mirasın korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti oranı %94

%89 Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden memnuniyet 
oranı

%95

%100 Afet öncesi ve sonrası kurtarma ve risk çalışmalarına hazır 
olma durumu oranı

%100

%87 Geri dönüşüm hizmetlerinden memnuniyet oranı %95

%84 Çevre temizliğinden vatandaş memnuniyeti oranı %93

%85 Sistemde kayıtlı taşınmazların beyan kaydı oranı %92

%5,5 Bütçe gelirlerinde artış oranı %27,5

D- STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Belediyenin 2020 -2024 yıllarını kapsayan stratejik planı; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 15.03.2019 tarih ve 
964 sayılı yazısı ile, nüfusu 50.000 üzerinde olan bütün belediyelerin hazırlaması gerektiğinin belirtilmesi üzerine,  5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi,  “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “2019 yılı Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi” doğrultusunda çalışmalar yürütülerek 
hazırlanmıştır. 

Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başlaması için Belediye Başkanlığı Makamınca 22.04.2019 tarihinde 2019/1 nolu genelge 
yayınlanmış ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde;

a) Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna,

b) Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna,

c) Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi gerektiği 
hususuna,

ç) Strateji geliştirme kurulu üyelerine yer verilmiştir.

Strateji geliştirme kurulu tarafından yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıyacak şekilde Stratejik Plan hazırlama ekibi oluşturulmuş 
ve 20.05.2019 tarihinde belediye başkanı başkanlığında toplanılarak; hazırlık programı oluşturulmuş, oluşturulan hazırlık programının 
intranet ortamında duyurulması sağlanmış, paydaş anketlerinin ve anketlerde hangi paydaşların olması gerekliliği konusu görüşülmüştür. 
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Yine bu toplantıda rehberde belirtildiği üzere neredeyiz ve nereye ulaşmak istiyoruz gibi soruların değerlendirilmesi yapılmıştır. Birimlerin 
rahat ortamda veri girişlerini yapabilmesi amacıyla da strateji geliştirme birimi tarafından hazırlanan Strateji geliştirme programı üzerinden 
veri girişleri yapılarak koordine edilmesi sağlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında paydaş analizleri, SWOT analizleri, kuruluş içi analizler, 
PESTLE analizleri oluşturulmaya başlanmıştır. 

Belediye başkanlığının 30.05.2019 tarih ve 2019/2 nolu genelgesi ile de Strateji Geliştirme Kurul üyeliğine bir başkan yardımcısının 
daha ilave olunması ile kurula son şekli verilmiştir. Bu genelge ile zaman çizelgesinin intranet ortamında yayınlanması, stratejik plan hazırlama 
ekibinin duyurulması sağlanmıştır. Stratejik planımızınım hazırlanmasında öz veri ile çalışarak görev alanlar,

STRATEJİK PLANLAMA BAŞKANI

Sıra Unvanı Adı Soyadı

1 Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Sıra Unvanı Adı Soyadı

1 Başkan Yardımcısı –Kurul Başkanı Ahmet YALÇIN

2 Başkan Yardımcısı Mehmet KARAKÖSE

3 Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel KAHRAMAN

4 Başkan Yardımcısı Mustafa TÜRKMEN

5 Başkan Yardımcısı Dr. Yakup YÜKSEL

6 Mali Hizmetler Müdürü – SGB Yöneticisi Şükrü ÇELİKSOY

STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ 

Sıra Unvanı Adı Soyadı

1 Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu Güray GÜLENTÜRK

2 Strateji Geliştirme Birim Personeli Emre BUDAK
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 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Sıra Unvanı Adı Soyadı

1 Başkan Yardımcısı – Stratejik Planlama Ekip Başkanı Ahmet YALÇIN

2 Mali Hizmetler Müdürü – SGB Yöneticisi Şükrü ÇELİKSOY

3 Bilgi İşlem Müdürü Ufuk Tan ASLAN

4 Emlak ve İstimlak Müdürü Emin Baki ŞAHİN

5 Ruhsat ve Denetim Müdürü Ahmet KAHVECİ

6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sezai YILMAZ

7 Fen İşleri Müdürü H. Vahit ÖZTÜRK

8 Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sedat ERDOĞAN

9 Hukuk İşleri Müdürü Ebru DEMİRAY

10 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Talip ÇALIKOĞLU

11 Yazı İşleri Müdürü Mehmet YAVAŞ

12 Muhtarlık İşleri Müdürü Halil TANRIVERDİ

13 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Olcay GÜNDÜZ

14 Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa YAPAN

15 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk YAMAN

16 İmar ve Şehircilik Müdürü Gökhan KÖMÜRCÜ

17 Plan ve Proje Müdürü Uğur BENLİ

18 Park ve Bahçeler Müdürü Osman KAFA

19 Temizlik İşleri Müdürü Ali ÖZTÜRK

20 Zabıta Müdürü Arif BAKIRTAŞ

21 Kentsel Tasarım Müdürü Furkan ERGÜNEŞ

22 Özel Kalem Müdürü Mustafa TÜMGÜÇ

23 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Pers. Veli Can KAYADAŞ

24 Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Şef) Ömer Faruk SARIKAYA

25 Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü Pers. Mesut GÜNEY 

26 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Umut ASILÖZ

27 Fen İşleri Müdürlüğü Personeli (Şef) Hasan AYDEMİR

28 Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli (Şef) Ufuk UÇAK

29 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Cem BARUT

30 Plan ve Proje Müdürlüğü  (Şef) Serhat SİTTİ

31 Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Ramazan AYDIN

32 Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Ramazan METE

33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli Nurullah ARSLAN

şeklinde belirlenmiştir. 



w
w

w
.m

el
ik

ga
zi

.b
el

.tr
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI 2020-2024

14

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek projeleri kapsamında hazırlanan stratejik plan hazırlanması konusunda proje ile eğitim 
ve danışmanlık alanında hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 

Strateji geliştirme birimi başkan yardımcıları ve mali hizmetler müdürü olmak üzere belediyemizde ki her müdürlükteki yetkili kişilerle 
ayrı ayrı toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapmışlardır. 

Stratejik Planlama ekibi ve proje kapsamında hizmet veren danışmanlarımız süreç dahilinde bir araya gelerek stratejik plan 
çalışmalarına devam etmişlerdir. 

Yapılan analizler ışığında belediyenin amaç ve hedefleri belirlenerek hedef kartları oluşturulmuştur. 

Hazırlanan taslak çalışması mali hizmetler müdürlüğünün 23.08.2019 tarih ve 52795 sayılı yazısı ile belediye encümenine sunulmuş, 
encümen komisyona havale ederek, komisyon incelemesi ile taslak çalışmasının kabulü sağlanmıştır. 

Daha sonra taslak Stratejik Plan çalışması 19.09.2019 tarih ve 60468 sayılı yazımız ile belediyemiz meclisine havalesi uygun 
görülmüştür. 

Stratejik Plan, 07 Ekim 2019 tarihli belediye meclis toplantısının görüşüne sunulmuştur.

E- DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı aranır. Belediyenin geleceğe yönelik 
amaç ve hedefler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut 
durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve belediyenin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz 
gelişmeler değerlendirilir. Dolayısıyla bu analiz, belediyenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planlamanın 
diğer aşamaları için güçlü bir temel oluşturur. Bu doğrultuda yapılan ilk toplantılardan birisinde sadece bu konulara yer verilerek birimlerin 
bilgilendirilmesi yapılmıştır. Bilgilendirme sonrasında da Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan Strateji Geliştirme Programı üzerinden 
veri girişi yapmaları istenmiştir. 

1- KURUMSAL TARİHÇE

 Melikgazi İlçesi, İç Anadolu’nun sembolü olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulmuş, tarihin derinliklerinden gelen kültür birikimini 
saklayan, zengin medeniyetlere beşik olmuş ve adeta Anadolu’da Türklüğün tapusu sayılan birçok tarihi eser ve yapıları bağrında taşıyan 
şirin, şirin olduğu kadar da doğal güzelliği ve modern yerleşimi olan bir ilçedir. Melikgazi, Kayseri İlinin ortasından geçen ve Ankara ile Sivas İli 
istikametindeki yolun güney cephesinde yer alır.

Kayseri, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçukluların, daha sonra 1127 yılında Danişmentliler’den Emir (Melik) Gazi’nin eline 
geçmiştir. İlçe adını Danişment Sultanı, Melik Gazi’den almıştır.

Tarihi ve kültürel yönden köklü geçmişi bulunan Kayseri ilimizin, büyüyen ve gelişen kent yapısına ve nüfus olarak artan kentli 
sayısına karşılık olarak  14 Aralık 1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi, Büyükşehir 
Belediye statüsüne dönüştürülmüş ve aynı yasa ile Kayseri il merkezinde Melikgazi ve Kocasinan adı ile iki ayrı ilçe ve aynı adlarla iki belediye 
kurulmasına karar verilmiştir. 22 Mart 2008 tarihinde, 26824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı “Büyükşehir 
Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, ilk kademe belediyelerinin 
tüzel kişilikleri de kaldırılarak  ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmış, aynı zamanda da 2 adet olan merkez 
ilçe sayısı Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinin katılımı ile 5 adet olmuştur. Bu kanun kapsamında Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Mimarsinan, Turan, 
Gürpınar ve Büyükbürüngüz belediyelerinin yasal statüleri sona ermiş ve Melikgazi İlçesine mahalle olarak bağlanmışlardır. 

6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir belediyelerinin sınırları il 
mülki sınırları olarak değiştirilmiş ve bu kanun kapsamında Ağırnas Belediyesinin de yasal statüsü sonlanmış olup, Melikgazi ilçemize mahalle 
olarak bağlanmıştır. 2018 yılı sonu ilçemizin nüfusu 278.409 bayan, 277.262 erkek olmak üzere toplam 555.671 kişidir. (Kaynak TUİK) 
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 07.09.2017 tarihli belediye meclis kararı ile daha önce 81 olan mahalle sayısı, 2019 yılı yerel seçiminden sonra 58 adete düşürülmüştür. 

2- UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Melikgazi Belediyesi olarak bir önceki stratejik planlama (2017-2021) çalışmalarında iç ve dış çevre şartlarının analizinde elde edilen 
veriler ile belediyemizin misyon & vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş, yasal mevzuatla tanımlanan görevleri kapsamında, “Toplumsal Gelişime 
Yönelik Hizmetler”, “Kentsel Gelişime Yönelik Hizmetler” ve “Kurumsal Gelişime Yönelik Hizmetler” olmak üzere 3 alan altında 20 adet 
stratejik amaç belirlenmiştir. 

“Toplumsal Gelişime Yönelik Hizmetler” stratejik alanı içerisinde 6 adet stratejik amaç ve bu amaçlara yönelik 19 adet hedef, 
“Kentsel Gelişime Yönelik Hizmetler” stratejik alanı içerisinde 9 adet stratejik amaç ve bu amaca yönelik olarak da 26 adet hedef,  
“Kurumsal Gelişime Yönelik Hizmetler” stratejik alanı içerisinde 5 adet stratejik amaç ve bu amaca yönelik olarak da 22 adet hedef 

olmak üzere toplamda 67 adet stratejik hedefimiz bulunmaktadır.
Stratejik amaç ve hedeflerimiz yıl bazında zamanlarına göre uygulanmakta iken 2019 yılı Mahalli idareler seçimleri ile belediye 

başkanının değişmesi ve bu değişimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 15-03-2019 tarih ve 34769888- 
602.04-964 sayılı yazısı doğrultusunda Stratejik Planların yeniden hazırlanması istenmiş, Belediyemizin de 2020/2024 dönemi Stratejik 
Planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultuda 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planın 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyetleri 
gerçekleştirilememiştir. 

2017-2019 yıllarında uygulanan amaçlarımız tamamen yenilenmek suretiyle ve hedeflerimiz ise büyük çoğunluğu güncellenmek 
suretiyle yeni döneme aktarılması sağlanmıştır. Mevcutta uygulanan stratejik planımızda amaç, hedef ve göstergelerin sayısının çokluğu 
bazı uygulama alanlarında sıkıntılar yaşanmasında neden olmuştur. Ayrıca göstergelerin geniş kapsamlı ve sonuç odaklı olmaması hedef 
belirlemede bazı sıkıntılara sebep olmuştur. 

Durum Analizi Aşamaları Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

1-Uygulanmakta olan Stratejik 
Planın değerlendirilmesi

1.1. Amaçların sayısının çokluğu
1.2. Hedeflerin sayısının çokluğu
1.3. Göstergelerin sayısının çokluğu
1.4. Göstergelerin sonuç odaklı gösterge 

olarak belirlenmemiş olması
1.5. Stratejik Planın 2020 ve 2021 yıllarını 

kapsayan bölümünün uygulanamaması

1.1. Amaç sayısının düşürülmesi
1.2. Hedef sayısının çokluğu
1.3. Gösterge sayısının rehberde belirtildiği üzere 

en fazla 5 adet olarak sınırlandırılması
1.4. Sonuç odaklı göstergelerin belirlenmesi
1.5. 2020-2024 yıllarını kapsayan yeni stratejik 

planın yapılması

Yaş Aralıklarına Göre Nüfus Miktarı Tablosu

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+

46.558 48.457 49.453 45.416 44.411 40.058 44.532 47.179 41.287 36.015 30.305 25.831 20.143 14.285 9.687 5.908 3.475 2077 594
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3- MEVZUAT ANALİZİ

Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

İm
ar

 y
ön

et
im

i

5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi 
a fıkrası

Kent estetiğine uygun imarlaşmanın 
sağlanması

 
Gecekondulaşmayı önleyici faaliyetlerin 
arttırılması 

Kaçak yapıların tespitlerinin yapılması

Uygulama imar planı yapılması ve 
revizyonunun yapılması

Gerekli kamulaştırmaların yapılması

İmar Kanununun 18. madde uygulamalarına 
ağırlık verilmesi

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 
verilmesi

Yapı denetimlerinin yapılması

Çe
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ve
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi 
a fıkrası

Salgın hastalıkların önlenmesi 
Kent insanımıza yakışır, sağlıklı ve temiz 
yaşam alanlarının sağlanması

Gıda satışı yapılan iş yerlerinin hijyen yönünden 
denetlenmesi

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine katkı 
sağlanması

Toplumsal hayatın sağlıklı ve düzenli şekilde 
devamlılığının sağlanması için ilaçlama ve 
hijyen faaliyetleri yürütülecek, kurban kesim 
alanlarının oluşturulması, zabıta denetimlerinin 
arttırılmasının sağlanması

Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarının 
verdiği rahatsızlık şikayeti

Aç kalan hayvanların insanlara ve evcil 
hayvanlara saldırması

Yaralı hayvanların sağlık kuruluşlarına 
ulaştırılmasında sıkıntı yaşanması

Çöplerin kötü görselliğinin ortadan kaldırılması

Yaya yollarında ki yabani otların biçilmesi, 
temizlenmesi ile yayaların daha rahat ulaşım 
sağlaması

Vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması ve 
çevrenin korunması için abdesthanelerin 
yapılması ve onarıma ihtiyaç duyulanlarının 
onarılması

Geri dönüşüm sıfır atık projesi ile belediyemize 
ve ekonomiye katkı sağlanması

Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak 
laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi

Gıda ve hijyen konusunda program 
düzenlenmesi

Kurban kesimi alanlarının oluşturulması ve 
denetlenmesi

Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin 
sağlanması

Vektör mücadelesi için ilaçlamaların yapılması

Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili  
denetimlerin yapılması

Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizliklerinin 
yapılması

Temizlik hizmetleri personel istihdamının 
yapılması

Yaya yolları ve yol kenarları otlarla mücadele 
edilmesi

Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi

Abdesthane yapılması ve onarımı,

Çevre, temizlik ve geri dönüşüm bilincinin 
artırılması,

Geri dönüşüm sıfır atık projelerinin 
uygulanması,

Başı boş hayvanların beslenmesi

Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde 
yakalanarak rehabilite edilmesi,

Evcil hayvanlar için parkların oluşturulması

Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması
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Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar
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5393 sayılı
Kanunun
14. maddesi 
a fıkrası

Defin hizmetinin sağlanması 

Mevcut mezar alanlarının azlığı

Sistemli ve düzenli mezarlık alanlarının 
oluşturulması

İmar planında dini tesis olarak ayrılan alanlara, 
mümkün olduğunca hayırseverler bulunarak 
dini tesislerin yapılması

Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve 
çevre düzenlemesinin yapılması

Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve 
çevre düzenlemesi

Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut 
mezarlık alanlarını genişletilmesi

Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave 
edilmesi

Cenaze sahiplerinin memnuniyetlerinin 
arttırılması

Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının 
yaptırılması
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi 
b fıkrası

Eğitime destek verilmesi

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde 
eğitime erişimin sağlanması

Geleceğimizin teminatı olan çocukların ruhsal 
ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim 
ortamlarının oluşturulması

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif 
ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 
katılımlarının sağlanması için desteklenmesi

Çocukların ve gençlerin öz güvenlerini 
kazanması, yeni uğraşlara yönlendirilmesinin 
sağlanması

Okulların, bakım ve onarımlarının yapılması

Öğretmen odalarının tefrişatının yapılması

Yeni okulların yapılması

Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin 
oluşturulması

Havacılık lisesinin oluşturulması 
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi b fıkrası Salgın hastalıkların önlenmesi

Aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini 
nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle 
ihtiyacın bu aşamada karşılanmasının 
sağlanması

Yeni sağlık tesislerinin yapımı,

Mevcut sağlık tesislerinin bakımı, onarımının 
yapılması 

Sağlık kurumlarının çeşitli konularda 
desteklenmesi faaliyeti
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Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi b fıkrası

Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun 
yapılaşma sonucu yetersiz kalması

Yeni yeşil alanların yapılması

Yeni park alanlarının oluşturulması

Park ve bahçelerin bakım - onarım ve 
temizliğinin yapılması için personel istihdam 
edilmesi

Park ve bahçelerin kent mobilyası ve 
ekipmanlarının alımı

Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, 
akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, 
sondaj ve onarımının yapılması

Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık 
süs bitkisi alımı

Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor 
aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, 
geliştirilmesi
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi b fıkrası İlçedeki spor dallarının çeşitlendirilmesi

Yaz spor kurslarının düzenlemesi

Spor eğitim kurslarının düzenlenmesi

Amatör spor kulüplerine yardım edilmesi

Okullara sportif malzeme yardımı yapılması

Spor müsabakalarında başarı gösteren 
ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve 
antrenörlerin ödüllendirilmesi

Yeni spor tesisleri yapımı

Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve 
onarımının yapılması
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5393 sayılı Kanunun 
14. maddesi b fıkrası

Kentin tarihi hafızasının yeniden ortaya 
sunulması 

Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi 

Tarihi yapıların restorasyonunun  yapılması

Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin 
yapılması

İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana 
çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve 
koordinasyon çalışmaları yapılması

Rehberlik eğitimi verilmesi

Selçuklu anıtının yapılması

Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve 
çevre düzenleme faaliyeti
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Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar
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5393 sayılı Kanunun 
15. maddesi Yönetişim anlayışının geliştirilmesi

Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti

Kamuoyu araştırma faaliyeti

Em
la

k 
ve

rg
is

i

1319 sayılı 
Emlak Vergisi 
Kanunu

Kurum gelirlerinin artırılması için çalışmalar 
yapılması

Emlak vergisi tahakkukunun oluşturulması ve 
tahsilatı

Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesi

Vergi gelirlerini artırıcı çalışmaların 
yürütülmesi

Be
le

di
ye

 G
el

irl
er

i

2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu 

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 
belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması

Belediyemize ait taşınmazların satışı

Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi 

Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına 
alınması

ÇTV, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun 
oluşturulması ve tahsilatının yürütülmesi

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki 
gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması

6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanun

Alacakların tahsiline yönelik çalışmalar 
yapılması

Alacakların tahsiline yönelik icra ve takip 
faaliyetleri

İm
ar

 fa
al

iy
et

le
ri

3194 sayılı İmar 
Kanunu

Kent estetiğine uygun imarlaşmanın 
sağlanması 

Uygulama İmar planı yapılması ve 
revizyonunun yapılması

İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması

18. madde uygulanması

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 
verilmesi

Yapı denetim faaliyeti

Kaçak yapı ve asansör denetimlerinin 
yapılması



w
w

w
.m

el
ik

ga
zi

.b
el

.tr
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI 2020-2024

20

4- ÜST POLİTİKA BELGELERİ

ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/ 
REFERANS VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR

On Birinci Kalkınma Planı

264. madde Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır.

264.1. madde Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.

316.3. madde
Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek 
basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması 
yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.

378.5. madde
İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu 
yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak 
yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir.

676.1. madde

Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan 
standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile 
yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m² alanda Millet Bahçesi 
çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin 
finansmanıyla yürütülecektir.

683.2. madde
Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak 
üzere akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde 
bulundurularak önceliklendirilecektir.

800. madde Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü 
güçlendirilecektir.

706.1. madde

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi 
için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi 
bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise 
Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve 
beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama 
tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.

812.6. madde e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.

99. madde Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel 
yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön verilmektedir.

181. madde

Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini 
destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan 
hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; 
program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. 
Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, 
yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi sonunda GSYH’ya 
oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının 
yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi 
hedeflenmektedir.

264.1. madde Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.

435. madde

Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin 
zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de 
kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, 
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon 
sağlanacak ve kurumsal kapasite artırılacaktır.

511.5.  madde

Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu 
kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili 
mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya 
konulacaktır.
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ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/ 
REFERANS VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR

On Birinci Kalkınma Planı

571.7. madde Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak 
gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.

597. ve 598. madde Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici 
hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.

627.3. madde Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu 
alandaki rolü artırılacaktır.

632.1.  madde Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara 
ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

674.2. madde
Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü 
(İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.

675.1. madde
Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan 
kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet 
kalitesinin artırılması desteklenecektir.

683. madde

Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını 
hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda 
önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata 
geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin 
geliştirilmesi desteklenecektir.

683. madde

683.Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını 
hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda 
önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata 
geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin 
geliştirilmesi desteklenecektir.

690.1. madde

Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin 
yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman 
modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini 
ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık 
anlayışıyla tasarımları gerçekleştirilecektir.

700. madde
Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli 
katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu 
projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır. 

743. madde

Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve 
vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin 
hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturulması amaçlanmaktadır.

785.2. madde Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi 
karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır.
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ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/ 
REFERANS VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR

On Birinci Kalkınma Planı

785.5. madde Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde 
denetim ve hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.

796. madde

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin 
ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap 
verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye 
çıkarılması temel amaçtır.

797. madde Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak  tahsisleri 
arasındaki uyum artırılacaktır.

798. madde Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun 
denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

798.1.
Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit 
edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır.

799. madde Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi 
artırılacaktır.

799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik  eğitimler 
verilecektir.

800. ve 800.1. 
maddeler

800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü 
güçlendirilecektir.

800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma 
süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli 
bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına 
başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin 
ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.

801. - 801.1. - 801.2. 
- 801.3 maddeler

801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden 
yapılanması sağlanacaktır.

801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit 
edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel 
yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması 
yapılacaktır.

801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde 
köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.

801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki 
ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için 
görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.

802. - 802.1. - 802.2 
- 802.3. maddeler

Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate 
alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.

Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli 
geliştirilecektir.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin 
etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin 
sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.

810.2. madde E-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği 
ve koordinasyon artırılacaktır.
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ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/ 
REFERANS VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
“Orta Vadeli Program 
(2019-2021)

675.1. madde
Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan 
kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet 
kalitesinin artırılması desteklenecektir.

3. Kamu 
Maliyesi - Politika ve  

tedbirler

Kamu kaynaklarının kullanımının  etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, 
şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı 
bütçeleme hayata geçirilecektir.  

Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir. 

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, 
tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması 
sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir. 

3. Kamu 
Maliyesi - Politika ve  

tedbirler

İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda 
pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı paylaşılacaktır. 

4. Cari Açık - Politika 
ve  tedbirler

Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata geçirilecektir.

Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde 
Turizm Ana Planı oluşturulacaktır.

Güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının 
elektrik üretiminde ki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin 
yerlileştirilmesi desteklenecektir. 

5. Büyüme ve 
istihdam - Politika 

ve  tedbirler

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi 
ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif işgücü 
programlarından etkin bir biçimde yararlanılacaktır. 

Orta Anadolu Bölge 
Kalkınma Planı

Vizyon, gelişme 
eksenleri ve 

öncelikleri

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

Beşeri, Sosyal Sermaye ve Kurumsal Kapasite ile Yönetişimin Geliştirilmesi
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ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/ 
REFERANS VERİLEN GÖREV /İHTİYAÇLAR

Orta Anadolu Bölge 
Kalkınma Planı

Vizyon, gelişme 
eksenleri ve 

öncelikleri

Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve altyapısının güçlendirilmesi

Bölgede hava kalitesinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılması

Doğal yaşam alanları ve kültürel mirasın korunması

Bölgeye erişilebilirliğin artırılması ve kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesi

Bilgi ve teknolojiye erişim imkânının artırılması
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5- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Faaliyet Alanı Ürün / Hizmetler

1. Mekansal gelişim ve 
imar yönetimi

1.1. Şehir planlama
1.2. İnşaat ve kaçak yapıların kontrolü
1.3. Metruk binaların yıkımı
1.4. Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları
1.5. Alt yapı koordinasyonu
1.6. Kentsel dönüşüm
1.7. Gecekondularla mücadele
1.8. Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanması faaliyeti
1.9. İmar uygulama faaliyetleri
1.10. Planlı yapılaşmanın artırılması faaliyetleri
1.11. Kentsel dönüşümle ile ilgili riskli alan ve imar parsel çalışmaları
1.12. Kurum taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi
1.13. Taşınmazların tevhit ve ifraz İşlemleri
1.14. Taşınmazların kamulaştırmaların ve satın almaların yapılması
1.15. Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması
1.16. Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu
1.17. Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi
1.18. Yeni rekreasyon alanlarının oluşturulması
1.19. Kentsel dönüşümle ile ilgili riskli alan ve imar parsel çalışmaları
1.20. Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları
1.21. Yeni mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti
1.22. Sağlıklı ve hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulması
1.23. Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti
1.24. Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması
1.25. Alt yapıyı koruyucu kanalların yapılması
1.26. Araç trafiğinin akıcılığının sağlanması faaliyeti
1.27. Yaya ulaşımının akıcılığının sağlanması faaliyeti
1.28. Mevcut rekreasyon alanlarının onarımlarının yapılması faaliyeti
1.29. Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi
1.30. Dezavantajlı kesimlere tesis yapılması
1.31. Sağlıklı çevrenin oluşturulması faaliyetleri
1.32. Eğitim tesislerinin yapılması ve onarımı
1.33. Yeni spor alanlarının yapımı ve onarımı
1.34. İbadethanelerin yapılması ve onarımları
1.35. Afet yönetiminin geliştirilmesi
1.36. Belediye binasının, tesislerin ve donanımlarının bakım ve onarımı
1.37. Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su,  
                        doğalgaz  fatura ve abonelik işlemleri

2. Ulaşım Yönetimi

2.1. Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
2.2. Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması faaliyeti
2.3. Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması
2.4. Alt yapıyı koruyucu kanalların yapılması
2.5. Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi
2.6. Yükseltilmiş kavşak ve hız kesici bariyerlerin yapılması
2.7. Araç trafiğinin akıcılığının sağlanması faaliyeti
2.8. Yaya ulaşımının akıcılığının sağlanması faaliyeti
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Faaliyet Alanı Ürün / Hizmetler

3. İdari ve mali 
Yönetim

3.1. Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması
3.2. Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler
3.3. Yoklamaların yapılması faaliyeti
3.4. Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması
3.5. İlçedeki tüm taşınmazların kayıt altına alınması
3.6. Hizmetlerin planlanması ve planlı olarak faaliyetlerin sürdürülmesi
3.7. Yürütülen faaliyetlerde, sürekli denetimlerin sağlanması
3.8. Kamuoyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
3.9. Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
3.10. İnternetten tahsilat yapılması faaliyeti
3.11. Bütçe ve muhasebe hizmetleri
3.12. Nikâh hizmetleri faaliyeti
3.13. Afet yönetiminin geliştirilmesi
3.14. Belediye binası ve tesislerin donanımlarının bakım ve onarımı
3.15. Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, 
                       su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri
3.16. Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması
3.17. Personellerin iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması
3.18. Personellerin iş ve işlemlerinin yapılması
3.19. Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması
3.20. Dava ve icra dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmasız el atma davalarının 
                       sonuçlandırılması
3.21. Karar verme organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin 
                        yapılması
3.22. Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
3.23. Dijital arşiv çalışması
3.24. Standart dosya planının uygulanması faaliyeti
3.25. Ücretsiz internet kullanımının geliştirilmesi
3.26. Alternatif enerji kaynaklarının yerleştirilmesi
3.27. Özel güvenlik hizmeti alımı faaliyeti
3.28. Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının karşılanması

4. Kent güvenliği, 
denetimler ve esenlik 
yönetimi

4.1. Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları
4.2. İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti
4.3. İşletmelerin denetlenmesi faaliyeti
4.4. Halk sağlığının korunması faaliyeti
4.5. Sağlıklı ve hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulması
4.6. Sağlıklı çevre için denetim faaliyetleri
4.7. Belediye binası ve tesislerin donanımlarının bakım ve onarımı
4.8. Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma
4.9. Müzayede faaliyetinin sürdürülmesi
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Faaliyet Alanı Ürün / Hizmetler

5. Dış Paydaş ve Halkla 
ilişkiler yönetimi

5.1. Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi
5.2. İmar uygulama faaliyetleri
5.3. Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
5.4. İhtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması
5.5. Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik 
                        destek sağlanması
5.6. Dezavantajlı kesimlere ve ailelerine yönelik etkinlikler - projeler düzenlenmesi
5.7. Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
5.8. Kültürel geziler düzenlenmesi
5.9. Kültürel etkinlik organizasyonlarının düzenlenmesi
5.10. Kurs faaliyetleri
5.11. Seminer düzenleme faaliyetleri
5.12. Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler
5.13. Evlendirme hizmetleri faaliyeti
5.14. Sanatsal içerikli etkinliklere katılımın artırılması faaliyeti
5.15. Sanatsal kurslara katılım faaliyeti
5.16. Halk sağlığının korunması faaliyeti
5.17. Sportif faaliyetler
5.18. Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetler
5.19. Sportif faaliyetlerin ödüllendirilmesi
5.20. Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi
5.21. Ticaretin yaygınlaştırılması faaliyeti
5.22. Dezavantajlı kesimlere tesis yapılması
5.23. Afet yönetiminin geliştirilmesi
5.24. Belediye binası ve tesislerin donanımlarının bakım ve onarımı
5.25. Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, 
                        su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri
5.26. Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması
5.27. Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması

6. Çevre yönetimi

6.1. İşletmelerin denetlenmesi faaliyeti
6.2. Vektör mücadelesi için ilaçlama
6.3. Halk sağlığının korunması faaliyeti
6.4. Defin hizmetleri
6.5. Yeni mezar alanları ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı faaliyeti
6.6. Sağlıklı ve hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulması
6.7. Hayvan sağlığı hizmetleri
6.8. Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması
6.9. Sağlıklı ve hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulması
6.10. Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması
6.11. Halka açık abdesthane vb. Yapım ve onarımı yapılması
6.12. Yer altı,  yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi
6.13. Geri dönüşüm ürünlerinin toplanması
6.14. Çevre bilincini artırıcı etkinlikler
6.15. Geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi
6.16. Alt yapıyı koruyucu kanalların yapılması
6.17. Mevcut rekreasyon alanlarının onarımlarının yapılması faaliyeti
6.18. Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

7. Halk sağlığı ve 
güvenliği yönetimi

7.1. Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti
7.2. Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
7.3. Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin sağlanması faaliyeti
7.4. Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri
7.5. Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
7.6. Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili  denetim yapılması faaliyeti
7.7. Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri
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6- PAYDAŞ ANALİZİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Belediyenin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlama 
çalışmaları kapsamında Stratejik Plan çalışmalarına esas olmak üzere dış paydaşlara yönelik olarak www.melikgazi.bel.tr internet adresinde 
dış ve iç paydaş anket yayınlanmış olup, Belediyenin faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinin ölçülmesine yönelik 3 ayrı 
anket çalışması yürütülmüştür. 

1- Dış paydaş vatandaş anketi: Belediye internet sitesinde ve Melikgazi İletişim Merkezine gelen vatandaşlara yönelik olarak 
düzenlenen çalışmada yaklaşık 847 kişi katılım sağlamıştır. 

2- Dış paydaş kurum anketi: Belediyenin dolaylı veya direkt olarak faaliyetlerinden etkilendiği veya faaliyetlerin etkilediği kurum ve 
kuruluşlara yönelik olarak yürüttüğü anket çalışmasıdır. Bu kapsamda; 

a- 65 kamu kurum ve kuruluşuna
b- 59  mahalle muhtarına
c- 526 derneğe
d- 63  vakıfa 
e- 10 sendika il temsilciliğine
f- 60 Üniversite ve fakültelerine
g- 5  kamu bankaları il müdürlüğüne
h- 25 oda temsilciliğine
i- 6 organize sanayi müdürlüğü ve kuruluşuna
olmak üzere toplam 819 dış paydaş kuruma posta ile veya KEP üzerinden gönderilmiştir. Bunlardan 572 kurum ve kuruluş anketimize 

katılım sağlamıştır. 
3-İç paydaş anketi: Belediye personeli ve meclis üyelerinden oluşan grup iç paydaş olarak değerlendirilmiştir. Personelin katılımını 

artırmak amacıyla birimlere yazılar yazılmış ve her bir personele SMS atılmıştır. Personelden 324 kişi anketimize katılım sağlamıştır. 
3 grupta toplam olarak 1.743 anket cevaplanarak değerlendirmelere başlanmıştır. 

Paydaş Adı İç Paydaş / Dış 
Paydaş Önem Derecesi Etki Derecesi Önceliği

Kamu Kurumları

Dış Paydaş

1/10 1/10 1/10

Mahalle Muhtarları 1/10 1/10 1/10

Dernekler 1/10 1/10 1/10

Vakıflar 1/10 1/10 1/10

STK Temsilcileri 1/10 1/10 1/10

Üniversiteler 1/10 1/10 1/10

Kamu Bankaları 1/10 1/10 1/10

Oda Temsilcileri 1/10 1/10 1/10

OSB Müdürlükleri 1/10 1/10 1/10

Vatandaşlarımız 1/10 1/10 1/10

Belediye Çalışanları
İç Paydaş

1/2 1/2 1/2

Belediye Meclis Üyeleri 1/2 1/2 1/2
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PAYDAŞ – ÜRÜN / HİZMET MATRİSİ

Paydaşlar  / Faaliyetler

Va
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nd
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r
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m

u 
Ku
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m
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rı

ST
K
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r

M
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r

O
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r

İç
 

Pa
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la

r

Faaliyet 
Alanı Ürün / Hizmet

Mekansal 
gelişim ve 

imar 
yönetimi

Şehir planlama
✔ ✔

İmar uygulama faaliyetleri
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kentsel dönüşüm
✔

İmar uygulama faaliyetleri
✔ ✔

Taşınmazların kayıt altına alınması
✔

Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi
✔ ✔

Yeni spor alanlarının yapımı ve onarımı
✔ ✔

Sağlıklı çevrenin oluşturulması faaliyetleri
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ulaşım 
Yönetimi

Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi
✔ ✔ ✔

Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi
✔ ✔ ✔

Yükseltilmiş kavşak ve hız kesici bariyerlerin yapılması
✔ ✔ ✔

Yaya ulaşımının akıcılığının sağlanması faaliyeti
✔ ✔ ✔

İdari ve Mali 
Yönetim

Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetler
✔

İnternetten tahsilat yapılması faaliyeti
✔ ✔

Bütçe ve muhasebe hizmetleri
✔

Afet yönetiminin geliştirilmesi
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Belediye binasının, tesislerin ve donanımlarının bakım ve onarımı
✔

Personellerin iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması
✔

Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kent 
Güvenliği 
ve esenlik 
yönetimi

İşyerlerinin ruhsatlandırılması faaliyeti
✔ ✔ ✔

Halk sağlığının korunması faaliyeti
✔ ✔ ✔

İşletmelerin denetlenmesi faaliyeti
✔ ✔ ✔

Sağlıklı çevre için denetim faaliyetleri
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dış Paydaş ve 
Halkla ilişkiler 

yönetimi

Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi
✔

İhtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması
✔ ✔ ✔

Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kültürel geziler düzenlenmesi
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kurs faaliyetleri
✔ ✔

Sanatsal içerikli etkinliklere katılımın artırılması faaliyeti
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dezavantajlı kesimlere ve ailelerine yönelik etkinlikler - projeler 
düzenlenmesi ✔
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Paydaşlar  / Faaliyetler

Va
ta

nd
aş

la
r

Ka
m

u 
Ku

ru
m

la
rı

ST
K

’la
r

M
uh

ta
rla

r

O
da

la
r

İç
 

Pa
yd

aş
la

r

Faaliyet 
Alanı Ürün / Hizmet

Çevre 
Yönetimi

Vektör mücadelesi için ilaçlama
✔ ✔

Halk sağlığının korunması faaliyeti
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Evsel atık toplama, cadde ve sokak temizliğinin yapılması
✔

Yer altı,  yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi
✔

Geri dönüşüm ürünlerinin toplanması
✔ ✔ ✔

Hayvan sağlığı hizmetleri
✔ ✔

Halk Sağlığı 
ve güvenliği 

yönetimi

Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin sağlanması faaliyeti
✔ ✔

Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetler
✔ ✔

Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri
✔ ✔

Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili  denetim yapılması faaliyeti
✔ ✔

ANKET SORULARIMIZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Anketimize katılan vatandaşlarımızın % 62,6 oranında lisans ve lisans üstü mezunu olduğu görülmektedir.

Orta Öğretim ve Altı 
3,7 %

Lisans ve üstü 
62,6 %

Yüksek Okul 
19,6 %

Lise 
14,2 %

Dolduran kişinin öğrenim durumu (isteğe bağlı)
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Melikgazi Belediyesi’nin hizmet kalitesi ve gerçekleşme süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna,  
dış paydaşlarımız: 

 

Buna göre belediyemizin hizmetlerini % 92,50 oranında kaliteli ve yüksek kaliteli,  % 96,8  oranında taleplerin orta hızlı ve 
hızlı sonuçlandırıldığını, %3,2 oranında yavaş ve %7,5 oranında kalitesiz olarak belirlenmiştir.  

Melikgazi Belediyemiz aşağıdaki hizmet alanlarından hangisine daha fazla önem vermelidir sorusuna, 
dış paydaşlarımız :

Bu durumdan anlaşılacağı üzere paydaşlarımız onlarca faaliyet alanı içerisinden en çok, çevrenin korunması, geri dönüşüm 
hizmetleri,  yol yapımına, temizlik hizmetlerine ve  park ve bahçe yapımına önem verilmesi gerektiği ile görüş belirtmişlerdir. 

Yüksek Kalite 
18,3 %

Kalitesiz 
7,5 %

Hizmet Kalitesi Grafiği

Kalite 
74,2 %

Yavaş
3,2 %

Hızlı 
45,2 %

Orta 
51,6 %

Hizmet Süresi Grafiği

Çevrenin
Korunması

Geri Dönüşüm
Hizmetleri

Temizlik
Hizmetleri

Tarihi Mirasın
Korunması

Yol Yapım
ve Bakım

Park ve Bahçe
Hizmetleri

Halkla
İlişkiler

Hiç Önem Verilmemeli Az Önem Verilmeli Orta Derecede Önem Verilmeli Çok Önem Verilmeli
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İyiKötü Orta Çok iyi

Melikgazi Belediyesi’nin başarılı ve güçlü gördüğünüz yönlerini İşaretleyiniz. 

Grafiğe bakıldığında onlarca faaliyet arasından en çok İmar hizmetleri, çevrenin korunmasında, meslek edindirme kurslarında, geri 
dönüşüm alanında, temizlik hizmetlerinde, veterinerlik hizmetlerinde ve park bahçeler alanında güçlü ve başarılı görmektedir. 

Paydaş analizlerinin yanı sıra belediyemiz iletişim merkezi ve çağrı merkezine gelen talep, şikayet ve önerilerde incelemeye tabi 
tutulmuştur. 

Birim bazlı raporlar, mahalle bazlı raporlar, konu bazlı raporlar gibi bir çok değişik raporlar çıkartılarak birim toplantılarında ve başkan 
yardımcıları ile yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir. 

Paydaş Analizi / İletişim 
Merkezi Talep ve şikayetleri 

Değerlendirmesi
Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

1- Dış paydaş anketlerinin yapılması

2- Öne çıkan konuların belirlenmesi

1.1.  Vatandaşların sorunlarının belirlenmesi 

1.2.  Kamu Kurumlarının sorunlarının 
belirlenmesi
 
1.3.  Çalışanların sorunlarının belirlenmesi

2.1. Taziye çadırı hizmetleri talepleri

2.2.  Başı boş köpeklerin rehabilitasyonu 

2.3.  Sağlıklı ve temiz yaşam alanlarının 
sağlanması

2.4. Çevrenin korunması

2.5.  Aç kalan hayvanların insanlara ve evcil 
hayvanlara saldırması

1.1. Dış Paydaş Anketleri ve kamuoyu 
araştırmalarının yapılması

1.3. İç Paydaş anketlerinin yapılması

2.1. Cenaze hizmetlerinde memnuniyet artırıcı 
faaliyetlerin güçlendirilmesi

2.2. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak 
düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel 
yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
projelerinin desteklenmesi

2.3. Zabıta denetimlerinin artırılması

2.4.a.Yeni park alanlarının yapılması

2.4.b. Ağaçlık alanların fazlalaştırılması

2.5. Başıboş hayvanların belirli dönemlerde 
beslenmesinin sağlanması

İmar
Hizmetleri

Çevrenin
Korunması

Melmek 
Meslek
Kursları

Geri Dönüşüm
Hizmetleri

Park ve Bahçe
Hizmetleri

Temizlik
Hizmetleri

Veteriner
Hizmetleri
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7- KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

a- İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

 Belediye teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, 
Belediye teşkilat yapısının en üst düzeyde yöneticisidir. Melikgazi Belediyesi mevcut 5 başkan yardımcısı ve 26 müdürlük ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

 Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere Özel Kalem Müdürlüğü direkt başkana bağlıyken diğer müdürlükler konusunda 
yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır.

 Kurumsal yapı içerisinde yer alan 26 müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1. Teftiş Kurulu Müdürlüğü

2. Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü

5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

6. Zabıta Müdürlüğü

7. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

8. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

9. Kültür İşleri Müdürlüğü

10. Mezarlıklar Müdürlüğü

11. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

12. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

13. Özel Kalem Müdürlüğü

14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

15. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

16. Hukuk İşleri Müdürlüğü

17. Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

19. Plan ve Proje Müdürlüğü

20. Fen İşleri Müdürlüğü

21. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

22. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

23. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

24. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

25. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

26. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 02.09.2019 tarih ve 245 sayılı Meclis kararı ile teşkilat yapısını 
oluşturmuş olup, bu kadrolara atamalar belediye başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulmaktadır.

 Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından 
geçirerek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.
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MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN
KAYNAKLARI VE 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ VE 
KARARLAR 

MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR 
MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE
DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERI 
MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNE İKMAL 
BAKIM VE ONARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL TASARIM 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet YALÇIN
BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Yakup YÜKSEL
BAŞKAN YARDIMCISI

Mustafa TÜRKMEN
BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Yüksel KAHRAMAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet KARAKÖSE
BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
BELEDiYE BAŞKANI

Melikgazi Belediyesi Teşkilat Şeması 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Kadro Durumu Dolu Kadro Boş Kadro

Memur Çalışan Sayısı 196 207

Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı 127 150

Sözleşmeli Personel Sayısı 82 0

Belediye Şirket İşçisi 1.044 0

TOPLAM 1.449 357

Personel İstihdam Durum Grafiği

Personel Eğitim Durumu Grafiği

Memur
196 Kişi 

13 % Sözleşmeli
82 Kişi

6 %

Kadrolu İşçi
127
9 %

Belediye Şirket 
İşçisi  

 1.044 Kişi
72 %

Kadrolu İşçiMemur Sözleşmeli Belediye Şirket İşçisi 

685
İlk Öğretim

402
Lise ve Dengi

145
Ön Lisans

201
Lisans

14
Yüksek Lisans

2
Doktora
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Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

MÜDÜRLÜK KİŞİ SAYISI

Fen İşleri Müdürlüğü 37

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 63

Temizlik İşleri Müdürlüğü 1

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 14

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7

Makine İkmal Müdürlüğü 5

TOPLAM 127

Memur ve Kadrolu İşçi Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

ÇALIŞANLARIN ÜNVANA GÖRE KADROLU İŞÇİ SAYISI

İşçi 99

Usta 6

Usta Başı 2

Yağcı 2

Operatör 1

Şoför 17

Temizlik İşçisi -

TOPLAM 127

ÇALIŞTIĞI BÖLÜME GÖRE BELEDİYE ŞİRKETİ PERSONEL SAYISI

İŞİN NİTELİĞİ ÇALIŞAN SAYISI

Temizlik 419

İnsan Kaynakları 136

Park 265

Ulaşım 112

Özel Güvenlik 22

Zabıta 34

Destek Hizmetleri 56

TOPLAM ŞİRKET 1.044

Erkek Personel
Bayan Personel

1.347 Kişi

102 Kişi
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ÜNVAN DÜZEYİNDE MEVCUT MEMUR KADRO LİSTESİ

1 Başkan Yardımcısı 5 24 İşletme ve İştirakler Müdürü 1

2 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü 1 25 Mezarlıklar Müdürü 1

3 Hesap İşleri  Müdürü 1 26 Temizlik İşleri Müdürü 1

4 Fen İşleri Müdürü 1 27 Bilgi İşlem Müdürü 1

5 İmar ve Şehircilik Müdürü 1 28 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1

6 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 1 29 Yapı Kontrol Müdürü 1

7 Zabıta Müdürü 1 30 Muhtarlık İşleri Müdürü 1

8 Hukuk İşleri Müdürü 1 31 Emlak ve İstimlak Müdürü 1

9 Park ve Bahçeler Müdürü 1 32 Etüd Proje Müdürü 1

10 Teftiş Kurulu Müdürü 1 33 İdari Personel 81

11 Destek Hizmetleri Müdürü 1 34 Teknik Personel 170

12 İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü 1 35 Sağlık Personeli 9

13 Basın Yayın ve Hal. İliş. Müd. 1 36 Yardımcı Hizmet Personeli 6

14 Kültür İşleri Müdürü 1 37 Zabıta Amiri 5

15 Sosyal Yardım İşleri Müdürü 1 38 Zabıta Komiseri 9

16 Ruhsat ve Denetim Müdürü 1 39 Zabıta Memuru 44

17 Özel Kalem Müdürü 1 40 İç Denetçi 3

18 Kentsel Tasarım Müdürü 1 41 Zabıta Komiser Yardımcısı 6

19 Kentsel Dönüşüm Müdürü 1 42 Zabıta Başkomiseri 1

20 Araştırma ve Geliştirme Müdürü 1 43 Müfettiş 4

21 Ulaşım Hizmetleri Müdürü 1 44 Şef 12

22 Plan ve Proje Müdürü 1 45 Uzman 5

23 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 1 46 Avukat 12

TOPLAMLAR 403 Kişi

Personelimizin verimli çalışması için motivasyon artırıcı çalışmalar yürütülmektedir. Futbol turnuvaları, kayak eğitim faaliyetleri, 
çeşitli kültür gezileri ile personellerimizin kaynaşması ve motivasyonu sağlanmaktadır. 

Personelimizin ihtiyaç duyduğu eğitimlerde gerektiği zaman verilmektedir. Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, kurum dışı özel eğitimlere 
de katılımlar teşvik edilerek, halkımıza daha bilinçli ve kaliteli hizmetlere özen gösterilmektedir. 
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İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

5-İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

5.1. Personel ödüllendirmesi

5.2. Eğitim faaliyeti

5.3.Personel motivasyon artırıcı çalış-
maların sınırlı olması

5.4.Personelin ihtiyaç duyduğu mal-
zeme ve ekipmanın temini

5.1. Personellerin çeşitli şekillerde ödüllendirilmesi

5.2. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini 
artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi

5.3.a. Birim yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi

5.3.b. Geziler düzenlenmesi

5.3.c. Personele yönelik motivasyon artırıcı 
faaliyetlerin artırılması

5.4. Personelin ihtiyaç duyduğu malzeme ve 
ekipmanların temini, bakımı ve onarımı

b- Kurum Kültürü Analizi

Kurum kültürü, belediye çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür. Belediye tarafından sunulan hizmetlerin 
içeriği kadar bu hizmetlerin nasıl sunulduğunun bilinci içerisindeyiz. 

Personel; ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin yanı sıra belediye tarafından oluşturulan “Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda belirlenen çerçeveler dahilinde çalışmalarını yürütmektedir. Bunlara ilave olarak yazılı olmayan 
bir çok kurallara da saygı duyarak uygulamaktadır. Bu da belediyenin diğer belediyelere göre daha başarılı olmasını sağlamaktadır. 

Belediye çeşitli kurumlar tarafından iç ve dış tetkiklere de tabi tutulmaktadır. Bunlardan bir tanesi TSE EN ISO 9001 :2015 ‘dir. Her yıl 
düzenli bir şekilde dış tetkiklerde bulunmaktadır. 

Kurum bu tetkiklerin başarı ile sonuçlanması içinde iç tetkiklerini sürdürmektedir. 

İç kontrol sistemi de oluşturulmuş ve bu konuda da gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Öğrenme: Personele yönelik İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, hizmet içi eğitimler başta olmak üzere birçok eğitimler verilmektedir. 
Personele yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler de yürütülmektedir. 

Kurum içi iletişim, Bilginin yayılımı: Kurumda bilgi ve belge yönetim sistemi programı bulunmaktadır. İç ve dış yazışmalar bu program 
üzerinden e imza ile yürütülmektedir. Personel bilgi paylaşımını ve birimi ile ilgili olan yazışmaları yetkisi dahilinde takip edebilmektedir. 
Çalışanlar üst amirlerine oldukça saygılı olup, ast üst ilişkisi içerisinde çalışmalarını yürütmektedirler. İlgili müdürlüklerine ve başkan 
yardımcılarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Sorunlarını ve iş hususunda ki görüşlerini rahatlıkla iletebilmektedirler. 
Özellikle yatay iletişim olarak kullanılan “Skype Kurumsal” belediyede kullanılmakta, gizlilik derecesi düşük, resmi olmayan istek, talep tarzı 
görüşmeler bu kapsamda yürütülmektedir. Program sayesinde konferans görüşmeler, bilgisayar masa üstü sunumlar yapılabilmektedir. 

Katılım: Personel için her yıl “Çalışan Memnuniyeti Anketi” düzenlenmektedir. Başkanlık tarafından sık sık  diğer paydaşlarla olduğu 
gibi, personelle de toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda çalışanların karar  alma süreçlerinde etkin olarak yer alması sağlanmaktadır. 

 Stratejik Yönetim: Üst yönetim, Stratejik plan çalışmalarında baştan sona desteklerini esirgememiştir. Belediye başkanı ve başkan 
yardımcıları bir çok hazırlık toplantısına katılım sağlamıştır. Özellikle Strateji Geliştirme Kurul Başkanı ve aynı zamanda Stratejik Plan 
Hazırlama Ekip Başkanı her toplantıya katılım sağlayarak Stratejik planın hazırlanmasında etkin rol üstlenmiştir. 

Değişime açıklık: Personel daima kendisini geliştiren ve teknoloji başta olmak üzere bir çok alanda diğer belediyelere öncülük 
yapma duygusu içerisinde, inovasyon projelere destek vermekte, çalışmaların içerisinde yer almakta ve uygulama aşamasında da konuyu 
benimsemektedir. Yenilikçi projeler kolaylıkla üst amirlerle paylaşılabilmekte ve üst yönetim gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, 
benimsenen projeleri hayata geçirilmektedir. 
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Kurum Kültürü Analizi Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

6-Kurum Kültürü Analizi

6.1. Kurumun mali yapısı

6.2. Teknolojik gelişmelerin gerisinde 
kalmamak

6.3. Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, 
güvenilir ve daha kaliteli olmasının sağlanması, 
İç ve dış denetim mekanizmalarının 
geliştirilmesinin sağlanması

6.4.Kurum içerisinde tek düzen ve 
standartlaşmanın oluşturulması

6.5. Kurum arşivinin ve birim arşivlerinin tam 
anlamıyla işlevini yürütememesi

6.6. Personelin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgilendirilmesinin yapılması

6.7. İç ve dış iletişim kanallarının güncel ve 
açık tutulmasının sağlanması, Üst yönetim 
tarafından alınan kararların çalışanlara sağlıklı 
aktarılmasının sağlanması

6.8. Proje bazlı çalışmalara önem verilmesi 
/ Hibe bazlı projelerden yeterince fayda 
sağlanamaması

6.9. Belediyemize ait bazı tesislerin yetersiz 
kalması veya bakıma ihtiyaç duyması

6.1.  Kurum gelirlerinin artırılması için çalışmalar 
yapılması

6.2.a. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

6.2.b. Saha Mobil uygulamaların geliştirilmesi

6.2.c. Siber güvenliğin sağlanması

6.3. Bilgi ve teknolojiye erişim imkanının artırılması, 
e belediye ve akıllı belediye uygulamalarının 
fazlalaştırılması

6.4.a. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 
geliştirilmesi

6.4.b. Kurumsal kimlik çalışmasının yürütülmesi

6.4.c. Presüdür iyileştirmeleri

6.5. Kurum ve birim arşivlerinin oluşturulması

6.6. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

6.7.a. Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası 
ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli 
geziler düzenlenmesi faaliyeti

6.7.b. Belediyenin iletişim faaliyeti

6.7.c. Elektronik belge yönetim sisteminin 
sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti

6.7.d. Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği 
toplantı ve etkinlik faaliyeti

6.8. Hibe / Kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti /
Proje eğitimleri

c- Fiziki Kaynak Analizi

Kullanım Amacı Birimler
Adresi

Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Tüm Birimler Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cd. No:38  
PK: 38030   Melikgazi- KAYSERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Amirliği Adres

Hunat Zabıta Amirliği Hunat Mahallesi Zenneci Sokak No:8

Hürriyet Zabıta Amirliği Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi No:5

Yıldırım Beyazıt Zabıta Amirliği Yıldırım Beyazıt Mah. Elit Sokak Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri

Hisarcık Zabıta Karakolu Hisarcık Mahallesi Kıranardı Caddesi No:4 

Selçuklu Zabıta Karakolu Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı No: 282 

İldem Zabıta Karakolu Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi İldem Sosyal Tesisleri 

Belsin Zabıta Karakolu Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı No: 23

Sakarya Zabıta Karakolu Sakarya Mahallesi Taha Carım Bulvarı No: 138
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AŞEVİ VE EKMEK DAĞITIM YERİ

Birim Adres

Anbar Ekmek Dağıtım Anbar Mahallesi Güner Sokak

Belsin Ekmek Dağıtım Kocatepe Mahallesi Aydede Sokak No:4/A

Esentepe Ekmek Dağıtım Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi No:113

Fedekar Gülderen Ekmek Dağıtım Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi No:23

Kazım Karabekir Aşevi Kazım Karabekir Mahallesi Gelibolu Sokak No:33

Karacaoğlu Aşevi Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:133

Özhaseki Aşevi Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı No:20/1

Çorakcılar Ekmek Dağıtım Aydınlıkevler  Mahallesi No:9

Nurihas Ekmek Dağıtım Esenyurt Mahallesi Kartal Bulvarı 1408. Sokak No:1

Gültepe Ekmek Dağıtım Gültepe Mahallesi Çiftciler Caddesi 

Yeni Mahalle Ekmek Dağıtım Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak

Yıldırım Beyazıt Ekmek Dağıtım Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sokak No:41/C

Toki Ekmek Dağıtım Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:5

Mimarsinan Bahçelievler Mimarsinan Bahçelievler 2182. Cad.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Adres

Fidanlık ve Depo Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi  No:7

Fidanlık Yeşilyurt Mahallesi 2765 Sokak No:2

Gesi Şantiyesi Gesi Kuzey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı  No:25

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Adres

MimarSinan Asfalt Şantiyesi Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif bey Caddesi No: 135

MimarSinan Şantiye Mimarsinan Mahallesi Hacı Arfibey Caddesi No:61

Konkasör Tesisi Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 182/1 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Adres

Yılanlı Şantiye Eğribucak Mah. F.Sultan Mehmet Bulv. No:182/1 Melikgazi 

Geri Dönüşüm Tesisi Eğribucak Mah. F.Sultan Mehmet Bulv. No:182/2 Melikgazi 

Serkent Şantiyesi Mimarsinan Mahallesi Hacı Arfibey Caddesi No:61/C

Park ve Bahçeler
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KÜLTÜR, KURS, SPOR VE İKİNCİ BAHAR EVLERİ

Birim Adres

Kültür Merkezi Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:38

Belsin Sosyal Tesisleri Anafartalar Mah. Taha Carım Bul.  No:164 (Belsin Büyük Park İçi)

Keykubat Sosyal Tesisleri Keykubat Mah. Akıncılar Cad. No:123 (Keykubat Pazar Yeri Yanı)

Danişmentgazi Sosyal Tesisi Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No: 2

Yeniköy Sosyal Tesisleri Yeniköy Mah. Petek Sok.   (Semt Pazar Yeri Yanı)

Gesi - Fatih Sosyal Tesisi Gesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. No:2

Şirintepe Sosyal Tesisi Şirintepe Mah.Necip Fazık Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi)

Toki Sosyal Tesisleri Toki Demokrasi Mah. Adnan Menderes Cad. No:5

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi Yıldırım Beyazıt Mah. Elit Sok. (Semt Pazarı Yanı)

İldem Spor Salonu Gesi Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.

Gökkent Sosyal Tesis Gökkent Mah.1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)

Tavlusun Sosyal Tesis Tavlusun Mah. Kurtuluş Cad. No:12

Esenyurt Kurs Merkezi Esenyurt Büyük Menderes Cad. 1/2

Esenyurt Sosyal Tesisi Esenyurt Mah. Türkocağı Cad. No.3

Tınaztepe Sosyal Tesisleri Tınaztepe Mah. Taha Carım Bulvarı.

Hisarcık Kurs Merkezi Bahçelievler Mah. Erciyes Cad.

İldem Sosyal Tesisi Gesi Cumhuriyet Mah. Gün Sazak Cad. No:13

Yeşilyurt Kurs Merkezi Yeşilyurt Mah. Cumhuriyet Meydanı  No:3

Ağırnas Kurs Merkezi Ağırnas Mah. Mustafa Gökşen Yücel Sok. No:71

Mimarsinan Kurs Merkezi Mimarsinan Fatih Mah. Pınar Sok. No:1

Tınaztepe Abdurrahman Eraslan Cami
İkinci Bahar Evi Tınaztepe Mah. 3048 Sok. No: 3/1

Kocatepe İkinci Bahar Evi Kocatepe Mah. Eren Yıldırım Bul. No:40

Selimiye Cami İkinci Bahar Evi Selimiye Mah. Uçhisar Sok. No:23/1

Keykubat Cami İkinci Bahar Evi Keykubat Mah. Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı

Yeniköy İkinci Bahar Evi Yeniköy Mah. Zeren Cad.

Altınoluk İkinci Bahar Evi Altınoluk Mah. Neslihan Sok. No: 11/1

Osmanlı Boydak Cami İkinci Bahar Evi Osmanlı Mah. Çamdalı Sok.

Kıranardı Kültür Evi Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A

Tavlusun İkinci Bahar Evi Tavlusun Mah. Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13

Mimarsinan İkinci Bahar Evi Mimarsinan Fatih Mah. Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A

Gökkent İkinci Bahar Evi Gökkent Mah. 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı

Toki İkinci İkinci Bahar Evi Demokrasi Mah. 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı

İldem İkinci Bahar Evi Cumhuriyet Mah. Gül Sok. Merkez Cami/Postane Yanı No: 4A

İldem Ebubekir Cami İkinci Bahar Evi Fatih Mah. Gün Sazak Cad. No: 73/3
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BAHÇE 
SAYISI

CAMİ 
ÇEVRESİ

ORTA 
REFÜJ

PARK 
SAYISI

ÜÇGEN 
ALANLAR TOPLAM TOPLAM m2

383 69 54 260 75 841 3.029.223    
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Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5 - 5 - 1 3 16 47 2 - 48 127

Fen İşleri Müdürlüğü - - 3 - 1 - - - - - - 4

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2 - 2 21 - 2 16 68 2 2 8 123

Makine İkmal Bakım ve Onarım Md. 1 1 2 - - - 5 2 - - 1 12

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 - 6 - 1 1 - - - - - 12

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 - - 30 1 2 12 16 - 5 5 74

Mezarlıklar Müdürlüğü - - - - 1 3 2 3 - - - 9

Zabıta Müdürlüğü 1 - 10 - 2 - 5 - - - - 18

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. - - 1 - - - - - - - - 1

Plan ve Proje Müdürlüğü - - 1 - - - 1 - - - - 2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - - 3 - - - - - - - - 5

Kültür İşleri Müdürlüğü - - 1 - - - 1 - - - - 2

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü - - 1 - - - 1 - - - - 2

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - - 1 - - - - - - - - 1

Kentsel Tasarım Müdürlüğü - - 2 - - - - - - - - 2

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 2 - 1 - - - - - - - - 3

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü - - 1 - 1 - - - - - - 2

TOPLAM 18 1 40 51 8 11 59 136 4 7 62 397

Park ve Bahçeler ile Diğer Yeşil Alanlar

Taşıt ve İş Makineleri
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Fiziki Kaynak  Analizi Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

7-Fiziki Kaynak Analizi

7.1. Belediyemize ait bazı tesislerin 
yetersiz kalması veya bakıma ihtiyaç 
duyması

7.2.a. Engelli grupların faydalanabileceği 
mekanların azlığı

7.2.b. Sadece bayanların yararlanabileceği 
tesislerin azlığı

7.3. Sadece yaşlıların yararlanabileceği 
tesislerin azlığı

7.4. Spor tesislerinin daha geniş kitlelere 
ulaşmasının sağlanması

7.5. Park alanlarının daha geniş kitlelere 
ulaşmasının sağlanması

7.6. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç 
duyduğu mal, malzeme ve ekipmanlarının 
alınması

7.7. Belediyemiz birimlerinde kullanılmak 
üzere taşıt ve iş makinesi ihtiyacının 
karşılanması

7.8. Halkımıza sunulan hizmetlerin 
hızlı, güvenilir ve daha kaliteli olmasının 
sağlanması

7.1. Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım 
oranlarının artırılması, mevcut tesislerinin kapasitelerinin 
en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu 
doğrultuda hayata geçirilmesi

7.2. Sosyal Destek Programı, özellikle toplumun dezavantajlı 
kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 
katılımlarını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini 
destekleyerek istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla, sosyal 
girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik 
edecek şekilde yeniden yapılandırılması

7.3. Yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim imkânlarının artırılması ve 
yaşlıların değişime uyumunun sağlanması

7.4. Yeni spor tesislerinin yapılması, mevcut olanların bakım 
onarımlarının yapılması.

7.5. Yeni park alanlarının yapılması, mevcutların bakım ve 
onarımlarının yapılması

7.6. Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, 
atölye gereçleri, ses, sahne, görüntüleme, alımı/ kiralanması 
işlemlerinin karşılanması

7.7. Taşıt ve iş makinesi alımı

7.8. Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının 
karşılanması

d- Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi

 Melikgazi Belediyesi bilişim hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediye bilişim alt yapısı en 
gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağ sistemine sahiptir. İç yazılımlar tek sunucu üzerinden çalışmaktadır. 
 Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nde 1 Adet server odası ve 1 Adet Teknik Servis odası 
bulunmaktadır. Belediye Hizmet Binası Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü server odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal 
kablolama yapılmıştır. 
 Belediye Hizmet Binası Server Odasında 4 adet fiziksel, 70 Adet Sanal Server, 1 Adet Fortilog, 1 Adet Fortigate (Firewall) bulunmaktadır. 
 Belediye hizmet binasında 68 adet sunucu üzerinden 552 adet masaüstü bilgisayar, 1 Adet Thin Client, 48 adet dizüstü bilgisayar, 73 
adet tablet aktif olarak çalışmaktadır. 
 Değişik özelliklerde 143 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir.  Birimlerde 41 adet tarayıcı ile 
hizmet verilmektedir.
 Web sitesi yenilenen tasarımı ile 2018 yılında yayınlanmaya başlamış, güncellenmesi Belediyemiz  Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. 
 Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediye birimleri arasında koordineli olarak yapılmaktadır. 
 Belediyede kullanılan otomasyon yazılımı için Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Kurumsal yazılımlarla veri girişi, veri paylaşımı, veri 
akışı, depolanması, yedeklenmesi yapılmakta ayrıca, gerektiğinde datalar her an yeniden kullanılabilecek durumda muhafaza edilmektedir. 
Sisteme dışarıdan yapılabilecek her türlü atak ve izinsiz erişimi önlemek üzere firewall cihazı ve lisanslı anti virüs yazılımıyla sistem ve 
terminaller zararlı yazılım ve virüslerden korunmaktadır.
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Cihazların Birimlere Göre Dağılım Tablosu

Birimler Destop 
Pc

Laptop 
Pc Yazıcı Tarayıcı Tablet Allinone 

Pc İnce İşlemci

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 2 10 2 - 8 -

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3 - 10 1 6 21 -

Fen İşleri Müdürlüğü - 2 2 1 1 21 -

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 8 14 10 - 5 20 -

Kültür İşleri Müdürlüğü 92 3 12 1 - 66 -

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7 1 7 9 - 27 1

Plan ve Proje Müdürlüğü 4 2 6 - - 22 -

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. 2 3 3 3 2 4 -

Mezarlıklar Müdürlüğü 1 - 4 1 - 6 -

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 - 6 1 2 19 -

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 7 1 6 2 5 13 -

Zabıta Müdürlüğü 9 1 11 1 - 4 -

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2 5 17 2 1 29 -

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 - 3 4 - 7 -

Kentsel Tasarım Müdürlüğü - - 1 1 1 11 -

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü - - 1 1 2 24 -

Özel Kalem Müdürlüğü 2 5 6 - 48 12 -

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 3 2 8 5 - 15 -

Hukuk İşleri Müdürlüğü - - 4 1 - 19 -

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - - - - - 2 -

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü - 1 2 4 - 9 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü - 2 14 1 - 23 -

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 2 - - - 7 -

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 - - - - - -

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. 3 2 - - - 7 -

TOPLAMLAR 156 48 143 41 73 396 1

Fiziki Kaynak  Analizi Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

8-Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

8.1. Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak

8.2. Sahada görev yapan personelin bilgi 
alışverişinin anlık ve güncel olarak sağlanması

8.3. Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, güvenilir 
ve daha kaliteli olmasının sağlanması

8.1.a.  Bilgi ve teknolojiye erişim imkanının 
artırılması

8.1.b. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının 
karşılanması

8.1.c. Siber güvenliğin sağlanması

8.1.d. Akıllı şehircilik uygulamaları

8.2. Yerel yönetimlerde çalışan personelin 
niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların 
yapılması  ve eğitimlerin verilmesi

8.2.b. Saha mobil uygulamalarının artırılması

8.3. Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve 
yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti



w
w

w
.m

el
ik

ga
zi

.b
el

.tr

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI 2020-2024

45

e- Mali Kaynak Analizi

 Belediyenin 250.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2015 yılı bütçesi, gelirde 231.931.528,07 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme 
oranı % 93 ‘dür. Giderde 228.533.200,34 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %92 ‘dir.

 Belediyenin 300.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2016 yılı bütçesi, gelirde 260.182.106,12 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme 
oranı % 87 ‘dir. Giderde 284.027.935,76 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %95 ‘dir.

 Belediyenin 360.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2017 yılı bütçesi, gelirde 291.983.460,88 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme 
oranı % 81 ‘dir. Giderde 315.592.261,00 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %88 ‘dir.

 Belediyenin 405.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2018 yılı bütçesi, gelirde 339.797.428,38 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme 
oranı % 84‘dür. Giderde 384.841.645,35 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %95‘dir.

 450.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2019 yılı bütçesi 19.09.2019 tarihi itibari ile gelirde 242.108.086,11 TL olarak gerçekleşmiş 
olup, gerçekleşme oranı % 54 ’dür. Giderde 245.558.333,96  TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %55‘dir. 2019 yılı sonu itibariyle 
gerçekleşmenin % 90,00 oranında olacağı tahmin edilmektedir. 

2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı

92%

95%

88%

95%

93%

87%

81%

84%

228.533 284.028 315.592 384.841
231.931 260.182 291.983 339.797

GİDER
GELİR
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Belediye gelirlerini artırıcı çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

1- Güneş Enerji Santralleri: Belediye hizmet binasının ve pazar alanlarının üst kısımlarına konulan Güneş Enerji Sistemleri sayesinde 
belediyeye gelir kazandıran modern yapıda sistemler kazandırılmıştır. 

2- Emlak vergisi kaçaklarının önlemesi amacıyla özellikle oluşturulan ekipler tarama yaparak vergi gelirlerinin artırılması sağlanmaktadır. 
Gerekli yoklama işlemleri de yerinde yapılarak güncel kayıtların oluşturulması sağlanmaktadır. 

3- Tahsilatın yapılmasına yönelik olarak e-belediye uygulamasının geliştirilmesi

4- Alacakların tahsilatına yönelik çeşitli tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi 

5- Arsa satışları, konut satışları ve taşınmazların kiraya verilmesi

Yıllara Göre Bütçe Artış  Oranları

2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı

250.000 300.000 360.000 405.000 450.000 480.000

20%

20%

13%

11%

7%
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Tablo 7: Tahmini Kaynaklar (x 1.000 TL)

KAYNAKLAR 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı Toplam Kaynak

Genel Bütçe              -                -                -                -                -                                -   

Vergi Gelirleri 107.370  112.738   118.376   125.265   134.210  597.959 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  16.650  17.483  18.357  19.425  20.810  92.725 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler  19.600  20.580  21.609  22.865  24.500  109.154 

Diğer Gelirler  207.630 218.012   228.912  242.235   259.530  1.156.319 

Sermaye Gelirleri   130.750   137.287   144.151   152.540  163.430  728.158 

Alacaklardan Tahsilat - - - - -                              -   

Red ve İadeler (-) -  2.000 -2.100 -2.205 -2.330 -2.480 -11.115 

Diğer (kaynak belirtilecek) - - - - -                              -   

TOPLAM  480.000  504.000   529.200   560.000    600.000  2.673.200 

Sermaye Gelirleri
27 %

Diğer Gelirler
43 %

Vergi Gelirleri
22 %

Teşebbüs 
ve Mülkiyet 

Gelirleri
3 %

Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel 

Gelirler 
4 %

Sermaye GelirleriDiğer Gelirler Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 Yılı Tahmini Kaynaklar Grafiği

5 Yıllık tahmini gelirimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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5 Yıllık tahmini giderimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre tahmini gider bütçesi tablosu (X 1.000 TL) 

Ekonomik Düzeyde 
Gider Türü

2020 
Yılı Bütçesi

2021 
Yılı Bütçesi

2022 
Yılı Performans 

Bütçesi

2023 
Yılı Performans 

Bütçesi

2024 
Yılı Performans 

Bütçesi

01 Personel Giderleri 45.965 48.263 50.676    53.210     55.870 

02 Sosyal Güvenlik 8.880 9.324 9.790    10.279     10.793 

03 Mal ve Hizmet Alım 164.215 172.425 181.047   194.439   216.161 

04 Faiz Giderleri 10.500 11.025 11.577    12.1556     12.7623

05 Cari Transferler 9.820 10.311 10.827    11.3678     11.9367

06 Sermaye Giderleri 192.640 202.273 212.386   223.0045   234.1556

07 Sermaye Transferleri 980 1.029 1.080      1.135      1.192 

08 Borç Verme 0 0 0                      -                        -   

09 Yedek Ödenekler 47.000 49.350 51.817    54.408     57.128 

TOPLAM 480.000 504.000 529.200 560.000 600.000

Personel Giderleri 
12 %

Sermaye 
Transferi 

1 %

Sermaye 
Giderleri

24 % Cari Transfer 
3 %

Faiz Giderleri
3 %

SGK Prim Giderleri 
2 %

Yedek Ödenekler 
12 %

Mal ve Hizmet Alım  
43 %

Mal ve Hizmet Alım Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Personel Giderleri Cari Transfer

SGK Pirim GiderleriFaiz Giderleri Sermaye Transferi

2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gider Bütçesi Grafiği
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Fiziki Kaynak  Analizi Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

9-Mali Kaynak Analizi

9.1. İlgili kanun ve yönetmelikler 
doğrultusunda belediye 
taşınmazlarının kayıt altına alınması

9.2. Belediyemiz vergi gelirlerinde 
kaçakların önlenmesine yönelik 
faaliyetlerin artırılması

9.3. Alacakların tahsiline yönelik 
olarak faaliyetlerin artırılması

9.4. Belediyemiz taşınmazlarının 
değerlerini artırıcı tevhit, ifraz ve 
ihdas işlemlerinin yapılması

9.5. Bütçe ve muhasebe kayıtları 
standartlara uygun yapılması

9.6.Belediyemiz gelirlerini artırılması

9.1. Belediye taşınmazlarının değerlerinin tespit 
edilerek kayıt altına alınması

9.2.a. Emlak beyanlarının tapu ile karşılaştırılarak 
kaçakların tespitinin yapılması 

9.2.b. Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler

9.2.c. ÇTV, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun 
oluşturulması ve tahsilatı

9.2.d. Yoklamaların yapılması

9.3.a. Belediye alacaklarının tahsiline yönelik 
çalışmaların artırılması

9.3.b. Alacakların tahsiline yönelik icra ve takip 
faaliyetleri

9.4.a. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer 
artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve 
uygulamaların güçlendirilmesi

9.4.b. Değer artırıcı ifraz, tevhid işlemlerinin yapılması

9.5. Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan 
- kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe 
oluşturulmasına yönelik faaliyetler

9.6. a. Belediyemize ait taşınmazların satışı

9.6.b. Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi

9.6.c. GES projeleri

9.6.d. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik kanun 
değişiklikleri ve mevzuat düzenlemeleri yapılması
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1- PESTLE ANALİZİ 
 

ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

P

PO
Lİ

Tİ
K

- Başkanlık yönetim sistemi 
ile aynı siyasi partiden 
olması 
  

- Başta Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere 
çevremizde bulunan 
merkez ilçeler Kocasinan, 
Talas, Hacılar belediyeleri 
de aynı partiden olması  

- Plan yapma ve onaylama 
sürecinin birden fazla 
kurumda olması bazı 
olumsuz sıkıntıları 
beraberinde getirmektedir  

- Kentsel Dönüşüm 
noktasında yeni çıkartılan 
kanunlar  

- Kalkınma ajansları 
sayesinde bazı proje 
çağrılarına projeler 
hazırlayarak hibe alınması  

- Kadınların karar alma 
süreçlerine etkin 
katılamaması 

- Dönemsel olarak çıkartılan 
vergi afları  

- Sığınmacılar 

- Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
nüfus ve bütçe 
yönünden en büyük 
metropol ilçe olması

- Kentsel dönüşüm 
konusunda gecekondu 
sahiplerinin Melikgazi 
Belediyesine inanması 
ve desteklemesi

- Kayseri’nin en büyük 
kentsel dönüşüm 
projelerinin Melikgazi 
ilçesinde sürdürülüyor 
olması

-İlçenin cazibe merkezi 
olması

-Olumlu imaja sahip bir 
belediye olması

- Büyükşehir Belediyesi, 
komşu belediyeler, 
diğer Kamu Kurum 
Kuruluşları, Sivil 
Toplum Örgütleri ile 
uyum içinde çalışıyor 
olması

- Melikgazi Belediyesi 
dışındaki diğer 
kurumların görev 
alanına giren konularda 
koordinasyon ve 
çalışma eksikliği

- Göçe bağlı hızlı nüfus 
artışının olması

- Ulusal ve uluslararası 
fonlardan etkin 
bir biçimde 
yararlanılamaması

- Büyükşehir 
belediyesinin en büyük 
ilçesi olunması

- İlçede ikamet eden 
misafir göçmenlerin 
artış göstermesi 

- Vergi afları vergisini 
zamanında ödeyen 
vatandaşları olumsuz 
etkilemektedir 

- Halkın talep, istek ve 
ihtiyaçlarının yerinde 
ve zamanında tespit 
edilebilmesi

- Kadınların karar alma 
mekanizmalarında yer 
almasının teşvik edilmesi

- Hibe programlarından 
daha etkin yararlanılması

- İhtiyaç sahiplerinin 
belirlenebilmesi için diğer 
kurumlarla daha etkin 
çalışılması

- Sığınmacıların olduğu 
bölgelerde denetim 
hizmetlerinin artırılması
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ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

E

EK
O

N
O

M
İK

- Kayseri ilimizde sanayi 
sektörünün gelişmiş 
olması ekonominin 
canlanmasını 
sağlamaktadır. 

- İlimiz 2019 ilk çeyrekte 
en çok ihracat yapan 
iller arasında ilk 10 sıraya 
girmeyi başarmıştır.
(Kaynak-TUİK) Bu 
başarıda ilçe sınırlarında 
olan Kayseri Organize 
sanayi, Mimarsinan 
organize sanayiinin ve 
Kayseri Serbest Bölgenin 
payı düşünüldüğünde ilçe 
ekonomisinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. 

- 2019 yılı Ocak – Nisan 
ayları Serbest Bölgeler 
ihracat oranlarına göre 
(Kaynak-TUİK) ilçede yer 
alan Kayseri Serbest bölge 
7. sırada bulunmaktadır. 

- İlçemiz İpek Yolu 
güzergahında 
bulunmaktadır. Bununda 
ekonomik olarak bazı 
avantajları bulunmaktadır. 

- Yatırım planlarında 
ilçemiz üst sıralarda yer 
almaktadır. Bir çok ana 
yolların kesişim noktası 
ve tren yolu güzergahı 
sınırlarımızdan geçmekte 
veya çok yakınında 
bulunmaktadır. 

- Civar iller, ilçeler ve 
köyler alışverişlerini  
ilçemizde bulunan 
alışveriş merkezlerinden 
yapmaktadır.

- Erciyes turizm merkezinin 
ilçemiz sınırlarında 
olması sebebiyle turizm 
gelirlerinin her geçen gün 
artmaktadır.

-  İlçenin tarihi, turistik 
ve doğal yapısının 
zengin olması 
münasebetiyle ilçenin 
cazibe merkezi haline 
gelmesi

- Yerele özgün 
tarım üretiminin 
geliştirilmesi amacıyla 
yapılacak çalışmalarda 
ürün çeşidinin bol 
olması

- İlin güçlü kent 
ekonomisine sahip 
olması

- Erciyes kış sporları 
ve turizm merkezinin 
ilçe sınırları içerisinde 
bulunması

- Tarihi İpek Yolu 
üzerinde olması

- İlçe sınırları içerisinde 2 
adet organize sanayi 
bölgesi bulunması

- İlçede turizme 
kazandırılabilecek, 
oldukça büyük yer altı 
şehirlerinin bulunması

- Kapadokya turizm 
bölgesinin ile komşu 
olması

- Belediyenin Bütçe 
büyüklüğü

- İlçe sınırları içerisinde 
serbest bölgenin 
bulunması

- İlçenin ticaret ve 
sanayi alanında 
gelişiminin sağlanmış 
olması

- Belediyenin Tarihi 
Kentler Birliği Üyesi 
olması

- Sanayi ve ticaretin 
gelişmesine bağlı iş 
imkanlarının fazla 
olması nedeniyle ilçeye 
göçün fazla olması

- Genel ekonomik 
sıkıntının bölgesel 
ve yerel düzeye 
yansımaları( araçlar ile 
seyyar satıcılık)

- Arsa değerlerinin 
yüksekliği nedeniyle 
kamulaştırma 
maliyetlerinin yüksek 
olması

- İlçede ikamet eden 
misafir sığınmacıların 
artış göstermesi

- Azalma eğilimi gösteren 
vergi tahsilatı

- Kaynaklarını etkin 
ve verimli kullanan, 
hesap verilebilirlik ilkesi 
doğrultusunda, şeffaf 
belediyecilik anlayışı ile 
ihalelerin kamuoyuna 
duyurulması

- Ticareti ile ünlenen ilimizde 
ticaretin desteklenmesi

- Seyyar satıcıların 
faaliyetlerinin azaltılması

- Sığınmacıların etkisi ile 
artan dilenci sayısının 
azaltılması

- İlimiz esnafının ve 
tüccarının ihracata 
yönelmesine yardımcı 
olunması, yol gösterilmesi, 
esnaf odaları ile 
işbirlikleri kurulması ve 
desteklenmesi

- Halkın iş bulmasına 
yardımcı olunması ve 
ilimiz istihdam oranlarının 
yükseltilmesine destek 
olunması

- Kırsal alanlardan kent 
merkezine göçün 
azaltılması

- Halkı tarımsal ve 
hayvansal üretimlere 
yönlendirmek

- Esnaf masasının 
oluşturulması

- İlçenin turizm 
kaynaklarının etkin 
kullanımının sağlanması, 
turizm envanterinin 
hazırlanması

- Gelir kaynaklarını artırıcı 
çalışmalar yapılması
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ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

S

SO
SY

A
L

- İlimizdeki medreselerin 
bir çoğu ilçe sınırlarında 
bulunmaktadır. Eski 
yıllardan beri ilçe eğitime 
önem veren bir ilçe olmuş, 
günümüzde Erciyes ve 
Kayseri Üniversitesinin 
büyük bölümü ilçe sınırları 
içerisinde bulunmaktadır. 

- İlçemizde bir çok müze 
bulunmaktadır. Etnografya 
Müzesi, Kayseri Lisesi 
Kurtuluş Müzesi gibi 
müzeler bulunmaktadır. 

- Nüfusa göre konut sayımız 
yeterli düzeydedir. 

- İlde bulunan sinema, 
kafeterya, lokanta, turizm 
alanları, tarihi eserler 
ve  AVM’lerin çoğunluğu 
ilçe sınırları içerisinde 
bulunmaktadır.

- Kayseri ilimizde hane 
halklarının %60’ının gelirinin 
Türkiye hane halkı gelir 
değerlerinin altında olması 
ve nüfusun dörtte birinin 
düşük gelirli olması, ilde 
yoksullaşma riski olduğunu 
göstermektedir. (Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
sosyal profil araştırması)

- İlçemizde aile ön planda 
tutulmaktadır.

- İlimizde sosyal hayatın 
iyileştirilmesine ilişkin 
beklenti birinci sırada 
yer alırken kentin fiziki 
şartlarına dair beklenti 
ikinci sıradadır. (Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
sosyal profil araştırması)

- Bölgenin gelişimi 
konusunda her kesimde 
yüksek bir katılımcılık isteği 
vardır. Kayserililer kadın ve 
gençlik projelerine katılma 
konusunda daha çok eğilim 
göstermektedirler. (Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
sosyal profil araştırması)

- Kayseri’nin ilçelerinde en 
önemli sorun işsizlik olarak 
görünmektedir. Bütün 
yerleşim birimlerinde, 
altyapı, turizm ve sanayi 
yatırımları, Kayseri için 
temel ihtiyaç olarak 
görülmektedir. (Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
sosyal profil araştırması)

- Kentimizde bulunan 
sığınmacıların sayılarının 
fazla olması

- İlimizin güçlü kent 
ekonomisine sahip 
olması

- İlçe sınırları içerisinde 
genç nüfusun fazla 
olması

- Halkın eğitim ve gelir 
düzeyinin yüksek 
olması

- Sosyal belediyecilik 
anlayışının 
halk tarafından 
destekleniyor olması

- İlçe sınırları içerisinde 
2 adet Organize 
Sanayi Bölgesi 
bulunması

- İlçemizde 
Yükseköğretim   
Kurumlarının   
bulunması

- İlçemizde Kent Tarihi 
bakımından önem 
taşıyan mekanların 
ve tarihi yapıların 
bulunması

- Yöresel kültür ve 
sanatının zenginliği

- Köy statüsünden 
çıkarak mahalle olarak 
bağlanan yerleşim 
alanlarında sağlığı 
tehdit edici unsurların 
bulunması ( ahır vs. )

- Doğal ve kültürel 
mirası koruma adına 
yeterli düzeyde bilincin 
olmaması, ve turizme 
yapılan yatırımların az 
olması

- Sosyal ve kültürel 
eğitimlerin 
verilmesinde 
halkın her kesimine 
ulaşmakta sıkıntılar 
yaşanabilmektedir

- Halkın kullanımına 
sunulan tesislerin ve 
belediye hizmetleri 
için kullanılan tesislerin 
yetersiz kalması

- Dezavantajlı kesimlere 
ulaşmakta sıkıntılar 
yaşanabilmektedir

- Aile kurumu bütünsel 
yapısının her geçen 
gün bozulmaya maruz 
bırakılması

- Belediyeye ait bazı 
tesislerin yetersiz kalması 
veya bakıma ihtiyaç 
duyması

- Her geçen gün hızla 
büyüyen ilçenin, yeni 
hizmet tesislerine ihtiyaç 
duyması

- İl basınının desteklenmesi, 
edebi üretimi teşvik etmek 
ve yayımlanma imkânı 
bulamamış nitelikli edebi 
üretimlerin halkımıza 
ulaştırılmasının sağlanması

- Dezavantajlı grupların 
topluma kazandırılmasında 
iş birliği projelerinin 
istenilen sonuca ulaşması

- Engelli grupların 
faydalanabileceği 
mekanların çoğaltılması

- Sadece yaşlıların 
yararlanabileceği tesislerin 
çoğaltılması

- Sadece bayanların 
yararlanabileceği tesislerin 
çoğaltılması

- Aile kavramının öneminin 
vurgulanması, psikolojik 
desteklerin verilmesi

- Yöresel ürünlerin ve 
yemeklerin standartta 
kavuşturularak, 
tanıtımlarının yapılması

- Gençlerin sınavlara 
hazırlanmasına destek 
olunarak, halkın 
kültür seviyesinin 
yükseltilmesine katkı 
sağlanması

- Gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaşabilmek amacıyla 
araştırmaların yerinde ve 
kapsamlı yapılması

- Geleceğimizin teminatı 
olan çocukların ruhsal 
ve bedensel gelişimlerini 
gözeten eğitim 
ortamlarının oluşturulması

- İmar planında dini tesis 
olarak ayrılan alanlara, 
mümkün olduğunca 
hayırseverler bulunarak 
dini tesislerin yapılması

- Tarihi yapıların 
korunmasının sağlanması
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ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

T

TE
K

N
O

LO
JİK

- Teknolojinin değişim hızının 
yüksek olması

- Bazı belediye hizmetlerinin 
internet ortamında 
verilebilmesi

- Akıllı Şehir uygulamalarının 
gelişmesi

- Sosyal medya kullanımının 
artması

- Belediye faaliyetlerinde 
teknoloji kullanımının 
yaygınlaşması

- Teknolojiye bağlı bir neslin 
yetişiyor olması

- Teknolojiye ve bilime 
yönelik eğitimlerin, kentimiz 
de kısıtlı olması

- Kentimizde teknolojiye 
yönelik ortaokul ve 
lisemizin olmaması

- Çocuklara yönelik bilimi 
ve teknolojiyi özendirecek 
çalışmaların olmaması

- Harita programlarının 
gelişmesi

- Tapu sicil programlarından 
verilerin alınması

- Nüfus bilgilerine ve adres 
kayıt sistemine ulaşım 
sağlanması

- KEP sistemi

- Bütünleşik bilgi ve belge 
yönetim sistemi 

- E-belediyecilik 
sistemine geçilmiş 
olması

- Akıllı kent 
modüllerinin 
oluşturulması

- Elektronik imza 
uygulamasına 
geçilmiş olması

- Teknolojinin çok hızlı 
ilerlemesi

- Birim arşivi ve birim 
arşivinde saklanma 
süresi dolan evrakların 
kurum arşivine 
gönderilmesi  ile kurum 
arşivinde saklanması 
konusunda sistemsel 
bir yapının kurulmamış 
olması.

- Teknolojik gelişmelerin 
gerisinde kalmamak 
amacıyla çalışmalar 
yürütmek

- Teknolojik gelişmelerin 
gerisinde kalmamak 
amacıyla personele ve 
halkımıza yönelik çalışmalar 
yürütmek

- Sahada görev yapan 
personelin bilgi alışverişinin 
anlık ve güncel olarak 
sağlanması

- Saha mobil uygulamalarının 
yaygınlaştırılması

- Belediyemiz bilgi 
güvenliğinin sağlanması

- Halkımıza sunulan 
hizmetlerin hızlı, güvenilir 
ve daha kaliteli olmasının 
sağlanması

- En uygun raporlama 
yapısının oluşturulması

- Halkımızın ücretsiz wifi 
hizmetlerine ulaşımını 
sağlamak

- Belediyemizin tanıtımı ve 
faaliyetlerinin  anlatılması 
amacıyla sosyal medyanın 
etkin kullanılması

- Akıllı şehircilik 
uygulamalarının 
geliştirilmesi

- Bilgi ve belge 
yönetim sisteminin 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması

- Teknoloji lisesi, Havacılık 
lisesi gibi teknik liselerin 
açılmasının sağlanması

- Halkımızın bilime ve 
teknolojiye yönelik 
eğitimlerle desteklenmesi

- Halkımızın talep ve 
şikayetlerini kolay iletmesi 
için kullanılan whatsapp 
hattının ve sosyal medya 
adreslerinin tanıtımının 
yapılması
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ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

L

YA
SA

L

- Büyükşehir belediyeleri 
ile bazı görev çakışmaları 
yaşanmaktadır. Mezar 
alanları, ilan reklam 
vergisi gibi bazı hususlar 
çalışmaları olumsuz 
etkilemektedir. 

- İmar barışı konusunda 
yapılan yasal düzenlemeler

- Vergi ve diğer amme 
alacaklarına ilişkin 
yapılandırmaya gidilmesi 

- Mevzuatların sık 
değişmesi

- Belediye Kanunu ve 
belediyeyi ilgilendiren 
mevzuatlar hakkında 
eğitim eksikliği

- Esenlik hizmetlerinin 
sağlanması

- Bütçe kayıtlarının yasalara 
uygun tutulması

- Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı en 
büyük metropol ilçe 
olması

- ISO 9001-2015 Kalite 
Yönetim Sisteminin 
uygulanıyor olması

- Alınan Meclis ve 
Encümen kararlarının 
şeffaf, halka açık, 
izlenebilir ve 
denetlenebilir olması

- Vergi ve diğer amme 
alacaklarına ilişkin 
yapılandırmaya 
gidilmesi 

- Hukuki ve fiili el atma 
davalarının çok olması

- Dava olan alanlarda 
DOP tutmamasından 
kaynaklı 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18. 
madde uygulamasının 
yapılamaması

- İmar affı kanununun 
getireceği sıkıntılar

- Mevzuatın sıklıkla 
değişmesi

- Belediyemiz aleyhine 
açılan davalar

- 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18. madde 
Uygulamasına göre 
yapılan işlemlerin 
mahkemelerce iptal 
edilmesi sonucu oluşan 
hukuki ve sosyal 
problemler

- Yoğun talep ve 
kesintisiz hizmet adına 
kamulaştırmasız el 
atmalar nedeniyle 
açılan davalar 
sonucunda gerçek 
değerin üzerinde 
kamulaştırma bedelleri 
ve tazminatlar 
ödenmesi

- Dava sayısının ve yargı 
masraflarının fazla 
olması

- 5018 sayılı kanun 
kapsamında 

hazırlanacak raporların 
belirlenen takvim 
çerçevesinde 
raporlanmasının 
sağlanması

- Denetim mekanizmalarının 
geliştirilmesi

- Gecekondulaşmayı 
önleyici faaliyetlerin 
artırılması

- Personelin iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda 
bilgilendirilmesinin 
yapılması

- Belediyemiz aleyhine 
sonuçlanan davalarda ilgili 
birimlerin bilgilendirilmesi

- Bütçe ve muhasebe 
kayıtlarının standartlara 
uygun yapılması

- Yeni yapılacak tesislere 
özel güvenlik personeli 
istihdamının sağlanması

- Personele yönelik eğitim 
faaliyetlerinin artırılması
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ETKENLER Tespitler 
(Etkenler / Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

E

ÇE
V

RE
SE

L

- Melikgazi ilçemizin büyük 
çoğunluğunda doğalgaz 
kullanılması sebebiyle 
hava kirliliği büyük oranda 
önlenmiştir. 

- Erciyes Master planının 
hayata geçirilmesi

-Yer altı sularının seviyesinin 
düşmesi

- Geri dönüşüm ve 
ayrıştırılmış atık 
uygulamasında ilçede 
yaşayan halkın duyarlılığının 
yüksek olması

- Katı atık toplama hizmetinin 
sistemli yapılıyor olması

- Coğrafi yapının 
kentsel gelişime 
müsait olması

- Kendine özgü floryası 
bulunması

- Kişi başına 
düşen yeşil alan 
miktarının dünya 
standartlarında 
olması

- Doğaya, çevreye, 
kültür ve tarihi mirasa 
saygılı  bir belediye 
olması

- GES konusunda iyi bir 
fırsat yakalamış, diğer 
kamu kurumlarına 
örnek teşkil 
edecek çalışmalar 
yürütülmektedir

- Arazinin çok geniş 
olması ile yeni 
yerleşim alanların 
planlaması ile planlı 
şehirleşmenin 
önünün açık olması

- Şehir estetiğinde 
bütünlük 
sağlanamaması

- Vatandaşların çevre 
temizlik konusunda 
gerekli hassasiyeti 
göstermemeleri.

- Trafik yoğunluğunun 
fazla olması

- Doğal ve kültürel 
mirası koruma adına 
yeterli düzeyde bilincin 
olmaması, ve turizme 
yapılan yatırımların az 
olması

- Kış mevsiminin ağır 
şartlarda geçmesi

- Uygulama İmar planı 
yapılması ve revizyonunun 
yapılması

- Belediyemize yapılan 
başvuruların ve 
belediyemizin yaptığı 
denetim faaliyetlerinin 
hızlı, doğru ve etkin bir 
şekilde sonuçlanmasının 
sağlanması

- Gecekondulaşmayı 
önleyici faaliyetlerin 
artırılması

- Kent estetiğine uygun 
imarlaşmanın sağlanması

- Ulaşım ağının  bakımlı, 
güvenli olmasının 
sağlanması

- Trafiğin rahatlaması için 
modern ve kent estetiğine 
uygun çalışmaların 
yapılması

- Yoğun yapılaşma içerisinde 
spor yapılacak alanların 
azlığı

- Çocuk oyun alanlarının 
yetersiz olması

- Motorlu taşıtlarda emisyon 
kontrol donanımı mutlaka 
bulunmalı ve bakımlı halde 
olmalıdır.

- Suya ihtiyaç duymayan 
süs bitkilerinin dikilmesi
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9- GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
en büyük metropol ilçe olması

Performans odaklı ve süreç 
tabanlı bir elektronik bilgi 

yönetim sistemine geçişin tam 
olarak tamamlanmamış olması.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
nüfus ve bütçe  yönünden en 

büyük metropol ilçe olması

Bölge ikliminin karasal iklim 
olması

Büyükşehir Belediyesi, komşu 
belediyeler, diğer Kamu Kurum 

ve Kuruluşları ile Sivil Toplum 
Örgütleri ile uyum içinde 

çalışıyor olması

Ulusal ve Uluslararası 
fonlardan etkin bir biçimde 

yararlanılamaması.

Büyükşehir Belediyesi, komşu 
belediyeler, diğer Kamu Kurum 

ve Kuruluşları ile Sivil Toplum 
Örgütleri ile uyum içinde 

çalışıyor olması

Sanayi ve ticaretin gelişmesine 
bağlı iş imkanlarının fazla olması 
nedeniyle ilçemize göçün fazla 

olması

Kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde mahalle 
muhtarları ile koordineli 

çalışılması

Hizmet içi eğitimlerde 
personelin yeterince ilgi 
göstermemesi, zaman 

ayıramaması

İlçede Ticaret ve Sanayi 
alanında gelişimin sağlanmış 

olması

Göçe bağlı hızlı nüfus artışının 
olması

Kentsel Dönüşüm için gerekli 
olan bilgi, beceri ve güven 

ortamının sağlanmış olması ve 
gecekondu sorununu “Kazan 
- Kazan” anlayışıyla çözen bir 

yönetim bulunması

Bilgi, Belge ve kullanılan 
dokümantasyonlarda 

standartlaşmada eksiklik

İlçe sınırları içerisinde 2 adet 
Organize Sanayi Bölgesi 

bulunması

İlçede ikamet eden misafir 
göçmenlerin artış göstermesi

Belediyeye ait Kurumsal Kimlik 
Çalışmasının büyük ölçüde 

tamamlanmış olması

İç kontrolün kontrol ortamı 
bileşeni ile ilgili eksikler 

bulunması

İlçe sınırları içerisinde Serbest 
Bölgenin bulunması

 Şehir estetiğinde bütünlük 
sağlanamaması

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim 
Sisteminin uygulanıyor olması

Birimler arasında kısmen iletişim 
ve koordinasyon eksikliğinin 

bulunması

İlçede Yükseköğretim   
Kurumlarının   bulunması

Büyükşehir belediyesinin en 
büyük ilçesi olunması

Yönetimin yenilikçi, teknolojik 
gelişmelere açık ve vizyon 

sahibi olması

Bilgi Yönetim sisteminin tam 
anlamıyla ihtiyaçlara cevap 

verememesi

Erciyes Kış Sporları ve Turizm 
Merkezinin İlçemiz sınırları 

içerisinde bulunması

Genel ekonomik sıkıntının 
bölgesel ve yerel düzeye 

yansımaları (araçlar ile seyyar 
satıcılık)

Alınan Meclis ve Encümen 
kararlarının şeffaf, halka açık, 

izlenebilir ve denetlenebilir 
olması

Belediyede taşınmaz yönetim 
sisteminin tamamlanamaması

İlçede Kent Tarihi bakımından 
önem taşıyan mekanların ve 

tarihi yapıların bulunması

Hukuki ve fiili el atma davalarının 
çok olması

Yöneticilerle çalışanların uyumlu 
olması

Yoğun talep ve kesintisiz hizmet 
adına kamulaştırmasız el 

atmalar nedeniyle açılan davalar 
sonucunda gerçek değerin 

üzerinde kamulaştırma bedelleri 
ve tazminatlar ödenmesi

İlin güçlü kent ekonomisine 
sahip olması

Dava olan alanlarda DOP 
tutmamasından kaynaklı 

3194 sayılı İmar Kanununun 
18. madde Uygulamasının 

yapılamaması

Belediye personelinin idealist, 
tecrübeli ve çalışkan olması

Kışın, yollardaki kar ile mücadele 
esnasında yolların tahrip olması 

ve çok kısa sürede tekrar 
oluşan yatırım maliyetlerini 

önleyememe

Belediyede en üst yönetici 
olarak Yerel kalkınma, Kent 

bilgi sistemi, şehir planlama, 
kentsel dönüşüm ve akıllı şehir 

alanlarında uzman ve harita 
mühendisi olan bir belediye 

başkanımızın olması

3194 sayılı İmar Kanununun 
18. madde Uygulamasına 

göre yapılan işlemlerin 
mahkemelerce iptal edilmesi 

sonucu oluşan hukuki ve sosyal 
problemler

Uzmanlaşmış ekiplerle hızlı ve 
nitelikli hizmet üretilmesi

Belediye hizmet alanının çok 
geniş olması nedeniyle saha 

kontrolünün zorluğu

Yerele özgün tarım üretiminin 
geliştirilmesi amacıyla yapılacak 
çalışmalarda ürün çeşidinin bol 

olması

İmar affı kanununun getireceği 
sıkıntılar

Yönetim anlayışının yeniliklere 
açık olması

Toplam kalite yönetimi sistemi 
eksikliği İlçenin cazibe merkezi olması Değişen mevzuatlar sonrası iş 

yükünün artması

Genç personele sahip olunması Mezarlık Bilgi Sisteminin 
olmaması

İlçenin tarihi, turistik ve doğal 
yapısının zengin olması

Arsa değerlerinin yüksekliği 
nedeniyle kamulaştırma 

maliyetlerinin yüksek olması
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İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER

İmar uygulamalarını ve 
alt yapısını büyük oranda 

tamamlamış olması

Atölyenin fiziksel çalışma 
ortamının uygun/yeterli 

olmaması

İlçe sınırları içerisinde genç 
nüfusun fazla olması

Mevcut askeri alanların yerleşim 
yerlerini bölmesi

Gecekondulaşma sorununun 
başarıyla çözümlenmiş olması

Bazı Bölgelerde mezar 
sıkıntısının yaşanması Tarihi İpek Yolu üzerinde olması

Taban suyu seviyesinin sürekli 
düşmesinden dolayı, gelen 
suyun az ve kumlu olması.

Hizmet araçları ve tesislerinin 
yeterli olması

Kurum arşiv biriminin olmaması, 
birimlerin dijital arşive tam 

olarak geçememesi

İlçede turizme 
kazandırılabilecek, oldukça 
büyük yer altı şehirlerinin 

bulunması

Vatandaşların çevre temizlik 
konusunda gerekli hassasiyeti 

göstermemeleri.

Kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının dünya 

standartlarında olması

Birim arşivi ve birim 
arşivinde saklanma süresi 

dolan evrakların kurum 
arşivine gönderilmesi ile 

kurum arşivinde saklanması 
konusunda sistemsel bir yapının 

kurulamamış olması.

Sosyal belediyecilik anlayışının 
halk tarafından destekleniyor 

olması

Teknolojik yenilikleri toplumun 
çok zor benimsemeleri

Sosyal belediyecilik kapsamında 
sosyal hizmet projelerinin 

geliştirilmiş olması

Emlak vergisi 
bildirim kayıplarımızı 

raporlayabileceğimiz taşınmaz 
alt yapısına sahip olunmaması

Dünyaya mâl olmuş olan Mimar 
Sinan'ın ilçemizde doğmuş 

olması ve eserlerinin bulunması

Trafik yoğunluğunun fazla 
olması

İlgili müdürlüklerle koordineli 
çalışma imkanına sahip 

olunması 

Halkın eğitim ve gelir düzeyinin 
yüksek olması

Vergi muafiyetlerinin alanının 
sürekli genişletilmesi

Gelir yönetiminde etkinlik Coğrafi yapının kentsel gelişime 
müsait olması

Doğal ve kültürel mirası koruma 
adına yeterli düzeyde bilincin 
olmaması, ve turizme yapılan 

yatırımların az olması

Planlar, halihazır ve kadastral 
paftaların sayısal (elektronik) 

ortamda bulunması ve yerinde 
mobil ağ ile anında hizmet 

verilebilmesi

 Kendine özgü floryası bulunması Vergi ve diğer kamu alacaklarına 
ilişkin yapılandırmaya gidilmesi

İmar ve Emlak Fiziksel arşivinin 
büyük oranda dijital arşive 

dönüştürülmüş olması
 

Zengin ama bir o kadar da 
pek tanıtılamayan veya 

sahiplenilemeyen yemek 
kültürünün bulunması

Kış mevsiminin ağır şartlarda 
geçmesi

E-Belediyecilik Sistemine 
geçilmesi

Yöresel kültür ve sanatının 
zenginliği Kaçak yapılar

Melikgazi İletişim Merkezi ile 
vatandaş talep  - şikayetlerin 

hızlı bir şekilde karşılanıyor 
olması

 Kapadokya'ya ilimizin komşu 
olması

Firmaların ihale konusunda ki 
bilgi ve mevzuat eksiklikleri

Belediyemiz personellerinin 
kullandığı makine, techizat ve 
bilgisayarların büyük ölçüde 

yeni ve yeterli miktarda olması

 
Geri dönüşüm konularında 

vatandaşın bilincinin artırılmış 
olması

Parklarda alkol kullanımı

Yapılan anket çalışmalarında 
vatandaş memnuniyet oranının 

yüksek olması
 Hobi ve meslek kurslarında 

branş çeşitliliğinin fazla olması

Melikgazi Belediyesi dışındaki 
diğer kurumların görev alanına 
giren konularda  koordinasyon 

ve çalışma eksikliği

Doğaya, çevreye, kültür ve tarihi 
mirasa saygılı olması  Tarihi nitelikli 620 adet kent 

envanterinin olması

Şehir merkezinde tam olarak 
yapılaşmanın sağlanamaması, 

mirasların etkisi ile çarşı 
içerisinde ki arazilerin boşluk 

oluşturması
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İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER

Bütçe büyüklüğü  Olumlu imaja sahip bir Belediye 
olması 

İlçede yerli ve yabancı 
turistlerin konaklamasını 

sağlayacak otel ve tesislerin 
yetersizliği

Sık sık iç hizmet eğitimlerinin 
düzenlenmesi ve başka 

kurumlarda verilen eğitimlere 
katılımların desteklenmesi.

 

Belediyenin tanıtımlarının 
iyi yapılması  ve yürütülen 

faaliyetlerin basında geniş yer 
alması

Turizm potansiyeline rağmen 
kaliteli hizmet anlayışına sahip 

işletmelerin yetersizliği

Kurumsallaşmasını büyük 
ölçüde tamamlamış olması  

Arazinin çok geniş olması ile yeni 
yerleşim alanların planlaması 

ile planlı şehirleşmenin önünün 
açık olması

Alınan Meclis ve Encümen 
kararlarının şeffaf, halka açık, 

izlenebilir ve denetlenebilir 
olması

 

Kentsel Dönüşüm konusunda 
gecekondu sahiplerinin 

Melikgazi Belediyesine inanması 
ve desteklemesi

 

GES konusunda iyi bir fırsat 
yakalamış, diğer kamu 

kurumlarına örnek teşkil 
edecek çalışmalar yürütülmesi

 
Kayseri’nin en büyük Kentsel 

Dönüşüm Projelerinin Melikgazi 
İlçesinde sürdürülüyor olması.

 

  Tarihi Kentler Birliği üyesi olması   
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10- TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu

Durum Analizi Aşamaları Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

1-Uygulanmakta 
olan Stratejik Planın 
değerlendirilmesi

1.6. Amaçların sayısının çokluğu
1.7. Hedeflerin sayısının çokluğu
1.8. Göstergelerin sayısının çokluğu
1.9. Göstergelerin sonuç odaklı gösterge olarak 
belirlenmemiş olması
1.10. Stratejik Planın 2020 ve 2021 yıllarını 
kapsayan bölümünün uygulanamaması

1.1. Amaç sayısının düşürülmesi
1.2. Hedef sayısının çokluğu
1.3. Gösterge sayısının rehberde belirtildiği üzere 

en fazla 5 adet olarak sınırlandırılması
1.4. Sonuç odaklı göstergelerin belirlenmesi
1.5. 2020-2024 yıllarını kapsayan yeni stratejik 

planın yapılması

2-Mevzuat analizi

2.1. Raporlamaların standart ve tek düzen olması 
2.2. Belediyemiz vergi gelirlerinde kaçakların 
önlenmesine yönelik faaliyetlerin artırılması 
2.3. Alacakların tahsiline yönelik olarak faaliyetlerin 
artırılması 
2.4. Kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; 
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir 
2.5. Kent estetiğine uygun imarlaşmanın 
sağlanması 

2.1. 5018 sayılı kanun doğrultusunda raporların 
hazırlanması 
2.2. a. Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesi 
2.2.b. Emlak vergisi tahakkukunun oluşturulması 
ve tahsilatı 
2.3. Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri 
2.4.a. Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi  
2.4.b. Tarihi yapıların restorasyonunun  yapılması 
2.5.a. Uygulama İmar planı yapılması ve 
revizyonunun yapılması 
2.5.b. İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması 
2.5.c. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin 
uygulanması 
2.5.d. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 
verilmesi 
2.5.e. Yapı denetim faaliyeti

3-Üst politika belgeleri 
analizi

3.1. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri 
ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin 
güçlendirilmesi 
3.2. Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri 
ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir 
olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları 
göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir 
3.3. Belediyelerin karar alma süreçlerinde 
vatandaşların katılım ve denetim rolü 
güçlendirilecektir 
3.4. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi 
tamamlanacaktır 
3.5. Kırsalda sosyal yardımlara erişim 
kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki 
rolü artırılacaktır 
3.6. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet 
sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını 
gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, 
şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak 
vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması 
temel amaçtır 
3.7. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan 
öncelikleri ile kaynak  tahsisleri arasındaki uyum 
artırılacaktır 
3.8. Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi 
3.9. Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi 
3.10. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 
altyapısının güçlendirilmesi 
3.11. Bilgi ve teknolojiye erişim imkânının artırılması
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Durum Analizi Aşamaları Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

4- Paydaş analizi (iletişim 
merkezi talep / şikayet 
analizi)

1.1.  Vatandaşların sorunlarının belirlenmesi 

1.2.  Kamu Kurumlarının sorunlarının belirlenmesi
 
1.3.  Çalışanların sorunlarının belirlenmesi

2.1. Taziye çadırı hizmetleri talepleri

2.2.  Başı boş köpeklerin rehabilitasyonu 

2.3.  Sağlıklı ve temiz yaşam alanlarının sağlanması

2.4. Çevrenin korunması

2.5.  Aç kalan hayvanların insanlara ve evcil 
hayvanlara saldırması

1.1. Dış paydaş anketleri ve kamuoyu 
araştırmalarının yapılması

1.3. İç Paydaş anketlerinin yapılması

2.1. Cenaze hizmetlerinde memnuniyet artırıcı 
faaliyetlerin güçlendirilmesi

2.2. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak 
düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel 
yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
projelerinin desteklenmesi

2.3. Zabıta denetimlerinin artırılması

2.4.a.Yeni park alanlarının yapılması

2.4.b. Ağaçlık alanların fazlalaştırılması

2.5. Başıboş hayvanların belirli dönemlerde 
beslenmesinin sağlanması

5- İnsan kaynakları yetkinlik 
analizi

5.1. Personel ödüllendirmesi

5.2. Eğitim faaliyeti

5.3. Personel motivasyon artırıcı çalışmaların sınırlı 
olması

5.4. Personelin ihtiyaç duyduğu malzeme ve 
ekipmanın temini

5.1. Personellerin çeşitli şekillerde ödüllendirilmesi

5.2. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini 
artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi

5.3.a. Birim yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi

5.3.b. Geziler düzenlenmesi

5.3.c. Personele yönelik motivasyon artırıcı 
faaliyetlerin artırılması

5.4. Personelin ihtiyaç duyduğu malzeme ve 
ekipmanların temini, bakımı ve onarımı

6-Kurum kültürü analizi

6.1. Kurumun mali yapısı

6.2. Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak

6.3. Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, güvenilir 
ve daha kaliteli olmasının sağlanması, iç ve dış 
denetim mekanizmalarının geliştirilmesinin 
sağlanması

6.4. Kurum içerisinde tek düzen ve 
standartlaşmanın oluşturulması

6.5. Kurum arşivinin ve birim arşivlerinin tam 
anlamıyla işlevini yürütememesi

6.6. Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
bilgilendirilmesinin yapılması

6.7. İç ve dış iletişim kanallarının güncel ve açık 
tutulmasının sağlanması, Üst yönetim tarafından 
alınan kararların çalışanlara sağlıklı aktarılmasının 
sağlanması

6.8. Proje bazlı çalışmalara önem verilmesi / hibe 
bazlı projelerden yeterince fayda sağlanamaması

6.9. Belediyemize ait bazı tesislerin yetersiz 
kalması veya bakıma ihtiyaç duyması

6.1. Kurum gelirlerinin artırılması için çalışmalar 
yapılması

6.2.a. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

6.2.b. Saha Mobil uygulamaların geliştirilmesi

6.2.c. Siber güvenliğin sağlanması

6.3. Bilgi ve teknolojiye erişim imkanının artırılması, 
e belediye ve akıllı belediye uygulamalarının 
fazlalaştırılması

6.4.a. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 
geliştirilmesi

6.4.b. Kurumsal Kimlik çalışmasının yürütülmesi

6.4.c. Presüdür iyileştirmeleri

6.5. Kurum ve birim arşivlerinin oluşturulması

6.6. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

6.7.a. Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası 
ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli 
içerikli geziler düzenlenmesi faaliyeti

6.7.b. Belediyenin iletişim faaliyeti

6.7.c. Elektronik belge yönetim sisteminin 
sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti

6.7.d. Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği 
toplantı ve etkinlik faaliyeti

6.8. Hibe / kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti /
Proje eğitimleri
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Durum Analizi Aşamaları Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

7-Fiziki kaynak analizi

7.1. Belediyemize ait bazı tesislerin yetersiz kalması 
veya bakıma ihtiyaç duyması

7.2.a. Engelli grupların faydalanabileceği mekanların 
azlığı

7.2.b. Sadece bayanların yararlanabileceği 
tesislerin azlığı

7.3. Sadece yaşlıların yararlanabileceği tesislerin 
azlığı

7.4. Spor tesislerinin daha geniş kitlelere 
ulaşmasının sağlanması

7.5. Park alanlarının daha geniş kitlelere 
ulaşmasının sağlanması

7.6. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, 
malzeme ve ekipmanlarının alınması

7.7. Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere 
taşıt ve iş makinesi ihtiyacının karşılanması

7.8. Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, güvenilir ve 
daha kaliteli olmasının sağlanması

7.1. Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde 
kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut 
tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde 
kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu 
doğrultuda hayata geçirilmesi

7.2. Sosyal Destek Programı, özellikle toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal 
hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, üretkenlik 
ve yetenek gelişimini destekleyerek istihdam 
edilebilirliği artırmak amacıyla, sosyal girişimciliği 
ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik 
edecek şekilde yeniden yapılandırılması

7.3. Yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim imkânlarının 
artırılması ve yaşlıların değişime uyumunun 
sağlanması

7.4. Yeni spor tesislerinin yapılması, mevcut 
olanların bakım onarımlarının yapılması.

7.5. Yeni park alanlarının yapılması, mevcutların 
bakım ve onarımlarının yapılması

7.6. Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, 
iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, 
görüntüleme, alımı/ kiralanması işlemlerinin 
karşılanması

7.7. Taşıt ve iş makinesi alımı

7.8. Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım 
ihtiyacının karşılanması

8-Teknoloji ve bilişim 
altyapısı analizi

8.1. Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak

8.2. Sahada görev yapan personelin bilgi 
alışverişinin anlık ve güncel olarak sağlanması

8.3. Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, güvenilir ve 
daha kaliteli olmasının sağlanması

8.1.a.  Bilgi ve teknolojiye erişim imkanının 
artırılması

8.1.b. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

8.1.c. Siber güvenliğin sağlanması

8.1.d. Akıllı şehircilik uygulamaları

8.2. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini 
artırmaya yönelik çalışmaların yapılması  ve 
eğitimlerin verilmesi

8.2.b. Saha mobil uygulamalarının artırılması

8.3. Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım 
ihtiyacının karşılanması faaliyeti
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Durum Analizi Aşamaları Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim alanları

9-Mali kaynak analizi

9.1. İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 
belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması

9.2. Belediyemiz vergi gelirlerinde kaçakların 
önlenmesine yönelik faaliyetlerin artırılması

9.3. Alacakların tahsiline yönelik olarak 
faaliyetlerin artırılması

9.4. Belediyemiz taşınmazlarının değerlerini artırıcı 
tevhit, ifraz ve ihdas işlemlerinin yapılması

9.5. Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara 
uygun yapılması

9.6. Belediye gelirlerinin artırılması

9.1. Belediye taşınmazlarının değerlerinin tespit 
edilerek kayıt altına alınması

9.2.a. Emlak beyanlarının tapu ile karşılaştırılarak 
kaçakların tespitinin yapılması (GETAP çalışması 
yapılması)

9.2.b. Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler

9.2.c. ÇTV, İlan ve Reklam gelirlerinin 
tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti

9.2.d.Yoklamaların yapılması

9.3.a. Belediye alacaklarının tahsiline yönelik 
çalışmaların artırılması

9.3.b. Alacakların tahsiline yönelik icra ve takip 
faaliyetleri

9.4.a. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer 
artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve 
uygulamaların güçlendirilmesi

9.4.b. Değer artırıcı ifraz, tevhid işlemlerinin 
yapılması

9.5. Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan 
- kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe 
oluşturulmasına yönelik faaliyetler

9.6. a. Belediyemize ait taşınmazların satışı

9.6.b. Belediyemize ait taşınmazların kiraya 
verilmesi

9.6.c. GES projeleri

9.6.d. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik 
kanun değişiklikleri ve mevzuat düzenlemeleri 
yapılması

10-PESTLE Analizi

10.1. Sığınmacılar

10.2. Yönetişim anlayışının geliştirilmesi

10.3. Kent estetiğine uygun imarlaşmanın 
sağlanması

10.4.a. Gelişmişliğin sembollerinden olan yolların 
bakımlı, güvenli olmasının sağlanması

10.5. Ulaşımın güvenli bir şekilde yapılabilmesi 
amacıyla gerekli önlemlerin alınması

10.6. İç ve dış denetim mekanizmalarının 
geliştirilmesinin sağlanması

10.1. Sığınmacıların etkisi ile artan dilenci sayısının 
azaltılması

10.2. Belediyelerin karar alma süreçlerinde 
vatandaşların katılım ve denetim rolünün 
güçlendirilmesi

10.3. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar 
planlarının bütünlüğünün korunması, planlar 
uygulama araçlarıyla zenginleştirilmesi ve plan 
bütününde yapılarak imar uygulamalarının 
yaygınlaştırılması

10.4. Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden 
ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm 
aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören 
güvenli sistem yaklaşımının benimsenmesi ve bu 
yönde kurumsal yapının tesis edilmesi

10.5. Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılması

10.6. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri 
ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin 
güçlendirilmesi
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F- GELECEĞE BAKIŞ

 İlçenin her karışının işlenmesi temel hedeftir. Yani hizmet yapılmamış, alan bırakmamakdır. Ancak Melikgazi ilçesinin özelliği şehir yaşamı 
ile kırsal alan birlikte yaşanmakta ve alan olarak çok boş arazi hatta imar planı dışı alanlar yer almaktadır. Bu açıdan bu iki ayrı yapılanmayı bir 
fırsata dönüştürerek, modern ve sağlıklı bir şehirleşme yanında, doğası, florya ve özgün bitki alanlarını bozmadan iki ayrı yerleşim bütünlüğü 
sağlanması gerekir. Hatta açık alan arkeoloji alanları oluşturulmalıdır. Çünkü Koramaz Vadisi, Gesi Vadisi, Tavlusun-Germir tarihi alanları, 
doğa ile dünya kültür varlıkları içerisinde sayılabilecek tarihi mekanlar iç içe bulunmaktadır. Bağ ve sayfiye alanları ayrı bir yerleşim olarak 
korunmalıdır. Tarihi alanlar, Doğal alanlar ve modern şehir alanları bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Bu yapı üç ayrı görünüm, gelişim ve kalkınma planları ile şehrimiz sanayide üretim üssü, ticarette e-ticaretin merkezi, sağlıklı bölge şehri, 
turizm de tercih edilen, kış sporlarında ulusal alan, özgün yemek ve içecekleri ile Anadolu’nun turizm başkenti olmaktır.

1. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız işleri sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde daha fazla insana daha az kaynak kullanarak, 
daha iyi hizmetler sunmak,

2. Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar çevreci davranmak,
3. Hizmetlerimizde, insanların farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle hizmet eşitliğine duyarlı olmak,
4. İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek,
5. Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak,
6. Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek,
7. Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, yenilikçi ve sürdürülebilir, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlayan, en kaliteli yerel 

hizmeti vererek huzurlu, güvenilir bir çalışma imkanı sunmak,
8. Kamu alımlarında rekabetin artırılarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile e-ihale elektronik eksiltme 

yapılmasına başlanılmış olup, ihalelerin bu metot ile yapılmasını yaygınlaştırarak açık ihale ve belli istekliler arasındaki ihalelerde daha 
aktif kullanılmasını sağlamak,

9. Belediye taşıtlarının ve özellikle de hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının gelişen teknoloji ile birlikte elektrik ile çalışan çevreci çöp 
kamyonlarına dönüştürülmesi hedeflenmekte olup; bu araçların çalışmasından dolayı oluşan, gürültü kirliliği ve çevreye yapılan egzoz 
salınımlarından dolayı oluşan hava kirliliği azaltılacak olup, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek,

10. Belediye araç parkında bulunan düşük modelli (25 yaş ve altı) araçlar her sene düzenli olarak onların yerine yeni araçlar alınarak 
ekonomik verimliliğin artırmak,

11. Yürütülen faaliyetlerin tamamının dijitalleşmesi, kağıt ve zaman israfının en aza indirilmesi, Meclis ve Encümen ile ilgili hususlarında 
e-imza kapsamına alınması.

12. Tesislerin tamamında ki gerek personel gerekse donanım eksiklikleri giderilerek azami ölçüde eğitim, spor ve kurs faaliyetlerini 
sürdürerek çeşitli branşlarda atölyeleri artırmaktır.

13. İhtiyaç sahiplerine vermiş olduğumuz ekmek yardımını sosyal kart sistemine dönüştürmek,
14. İlçedeki mezarlıkların düzenlemesi yapılmış, mezarlık bilgi sistemi kurulmuş , bakım ve onarımları tamamlanmış olarak hizmet 

verilmesini sağlamak,
15. İnsan ve hayvanların yaşam dengesinin sağlandığı sağlıklı ve korkusuz hayvan sevgisini benimsemiş ilçe haline gelebilmek,
16. İlçede yapılacak projelere daha bütüncül yaklaşım sergileyerek ilçemizi kent turizmi açısından cazibe merkezi ve ilgi odağı haline getirip 

yeni istihdam alanları oluşturmak,
17. Tarihi yapıların turizme katkı sağlayacak nitelikte işlevlendirilmesini sağlayarak marka şehir planını hayata geçirmektir.
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Misyon

Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde yenilikçi, sürdürülebilir ve Kalkınma Planları çerçevesinde hizmet ve çalışmaları gerçekleştirmek

Vizyon

Kurumsal gelişimini tamamlamış referans belediye olmak

Kalite Politikamız

Melikgazi Belediyesi olarak eğitimli personelimiz ile ilçemizde yaşayanların sosyal ve kültürel beklentilerini karşılamak, kalite yönetim 
sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek, insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize temiz bir çevre ve kaliteli hizmeti 
en kısa sürede sunmak, referans belediyeciliğin lideri olmak ve bu liderliği devam ettirmek.

Temel Değerler

»  Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,

»  Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,

»  Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,

»  Halkın etik ve değerlerine saygılı olmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak,

»  Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli personelle çalışmak,

»  Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak,

»  Teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,

»  Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı  olmak,

»  Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,

»  Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,

»  Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,

»  Projeleri ARGE çalışmalarıyla oluşturmak,

»  İnsan sevgisine ve gereksinimine dayalı sosyal belediyecilik.
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G- STRATEJİ GELİŞTİRME 

1- Hedeflenen Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedeflenen Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler tablosu

H
ed

efl
er

Harcama Birimleri

AG
M

BY
M

Ç
K

M

D
H

M

Eİ
M

Fİ
M

H
İM

İS
M

İK
M

İİM K
D

M

K
TM

K
İM

M
BM

M
H

M

M
EM

M
İM

Ö
K

M

PB
M

PP
M

RD
M

SY
M

U
H

M

Yİ
M

ZM

1.1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

1.2 S İ İ İ İ S İ İ İ İ S İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

1.3 S İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

1.4 İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

2.1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2.2 S S S S S İ S S

2.3 S İ İ S S İ

2.4 S İ S S İ İ İ

2.5 İ İ S S S

3.1 S İ S S S S

3.2 S İ İ S

3.3 İ S S S İ

3.4 S İ S S İ

4.1 S S İ S S S S İ

4.2 S S İ İ İ S S

5.1 S İ S

5.2 İ S İ

6.1 S İ S S S S

6.2 İ İ S S

6.3 S S İ S İ

6.4 İ S S S

6.5 İ İ S S

7.1 İ S S İ

7.2 İ S S İ

8.1 S İ S S S S S S

8.2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Dip Not:      S: Sorumlu birim,  İ: İşbirliği yapılacak birimi ifade etmektedir.
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Amaç (A1) Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Hedef (H1.1)
Yönetsel denetim mekanizması geliştirilecek ve kalite yönetim sisteminin devamlılığının 
sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve kurum iletişim kanalları etkin hale 
getirilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Belediyemize ait iç ve dış iletişim faaliyetlerinden 
memnuniyet oranı 20 85 88 89 90 91 92 6 Ay 6 Ay

Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve 
etkinlik sayısı 25 385 871  1.071 1.295 1.569 1.843 6 Ay 6 Ay

İyileştirilen prosedür sayısı 20 7 8 9 10 11 12 6 Ay 6 Ay

ISO 9001 iç ve dış tetkik sayısı 20 8 9 10 11 12 13 6 Ay 6 Ay

Kurum arşivine entegre çalışan müdürlük sayısının 
toplam müdürlük sayısına oranı 15 17 22 26 30 35 44 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) Tüm Birimler

İşbirliği Yapılacak Birimler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Riskler

İç kontrolün doğru işlememesi (kalite yönetim sistemi, iç kontrol ve stratejik plan gibi çalışmaların 
birimlerce tam anlaşılamaması)

Standartlarla ilgili tek bir kuruma bağlı olunması (TSE)

Yönetsel denetimin geliştirilmesi, denetim mekanizmasının çoğalmasına neden olması

Stratejik yönetim ve performans yönetimi bilincinin oluşturulamaması

Bütçe belgelerinin (stratejik plan, performans planı, bütçe, faaliyet raporu) zamanında 
hazırlanmaması veya meclis tarafından kabul edilmemesi

Faaliyet ve Projeler

5018 sayılı Kanuna göre rapor hazırlama faaliyeti

İç kontrol, ön mali kontrol ve kalite konularında yapılan eğitim faaliyeti

Belediye faaliyetleri için ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantı ve fuarlara katılım ve çeşitli içerikli 
geziler düzenlenmesi faaliyeti

Belediyemizi ziyaret eden ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması faaliyeti

Belediyenin iletişim faaliyeti

Elektronik belge yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlaması faaliyeti

Yöneticilerin çalışanlarla bir araya geldiği toplantı ve etkinlik faaliyeti

ISO 9001 iç ve dış tetkik faaliyeti, prosedür iyileştirme faaliyeti

Kurumsal kimlik çalışmaları faaliyeti

Fiziki ve dijital kurum arşivinin oluşturulması faaliyeti

Maliyet Tahmini 10.654.000TL

Tespitler

İç ve dış denetim mekanizmalarının geliştirilmesinin sağlanması

İç ve dış iletişim kanallarının güncel ve açık tutulmasının sağlanması, üst yönetim tarafından alınan 
kararların çalışanlara sağlıklı aktarılmasının sağlanması

Kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi

5018 sayılı kanun kapsamında hazırlanacak raporların belirlenen takvim çerçevesinde 
raporlanmasının sağlanması

Kurum ve birim arşivlerinin oluşturulması

İhtiyaçlar

Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin güçlendirilmesi

Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini 
sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi

Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine 
dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirliğin güçlendirilmesi

Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya 
yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışının gerçekleştirilmesi

İletişim kanalları aktif olarak kullanılarak, tüm kesimlere hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş, yazılı, 
görsel ve işitsel içeriklerin kamuoyu ile paylaşılması

2- HEDEF KARTLARI
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Amaç (A1) Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Hedef (H1.2) Belediyemiz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki alt yapı geliştirilecek, güçlendirilecek ve 
proje bazlı yönetim sistemine geçiş sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Üst yapı, tesis ve fiziki yapı bakımından çalışanların 
memnuniyeti oranı 80 90 91 92 93 94 95 6 Ay 6 Ay

Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan alınan hibe 
projelerin sayısı 20 1 3 4 5 6 8 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Yapım işlerinde hazırlanan projelerin uygulanması aşamasında değişiklikler istenmesi

Yapım ve onarım işlerinin planlanan zamanlarda yapılamaması

Hibe projelerinin, inceleme süreçlerinin açıklanan takvimden uzun sürmesi

İhalelerde yaklaşık maliyetlerin sağlıklı hesaplanamaması

Kamuoyu araştırmalarında yeterince hedef kitleye ulaşılamaması

Faaliyet ve Projeler

Hibe / kredi bazlı projeler hazırlama faaliyeti

Belediye taşınmazlarının bakım onarım faaliyeti

Belediye taşınmazlarının  işletilmesine yönelik faaliyetler

Çalışan memnuniyeti araştırma faaliyeti

Belediye hizmet tesislerinin oluşturulması faaliyeti

Maliyet Tahmini 86.054.500TL

Tespitler

Hibe bazlı projelerden yeterince fayda sağlanamaması

Belediyemize ait bazı tesislerin yetersiz kalması veya bakıma ihtiyaç duyması

Çalışanların ihtiyaçlarının ve görüşlerinin belirli aralıklarla belirlenmesi

Her geçen gün hızla büyüyen ilçemizin, yeni hizmet tesislerine ihtiyaç duyması

Belediyemiz taşınmazlarının elektrik, su, aidat, doğalgaz giderlerinin karşılanması

İhtiyaçlar

Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması, mevcut 
tesislerinin kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılması ve yeni yatırım tercihlerinin bu doğrultuda 
hayata geçirilmesi

Bölgenin kurumsal kapasite analizi değerlendirme sonuçlarına göre bölgede insan kaynakları 
kapasitesi, proje uygulama ve hazırlama kapasitesi, teknolojik imkânların kullanımı, bölgesel 
kurumlarla ortak iş yapma kültürü ve işbirliği, kurumsal imaj/görünürlük, arşiv sistemi ve kaynak 
bakımından geliştirilmeye ihtiyaç duyulması

Bölgedeki kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanma 
düzeyinin arttırılması

Kamu kurumlarının bilişim projeleri hazırlama ve yönetme kapasitelerinin artırılmasına yönelik 
eğitimlerin verilmesi ve rehberlerin hazırlanması

Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların 
geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dahilinde 
desteklenmesinin sağlanması
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Amaç (A1) Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Hedef (H1.3)
Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknolojik alt yapı güncellenecek, 
güçlendirilecek ve personel motivasyonunun artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları yönetimi 
uygulanacak ve geliştirilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Çalışan personelin eğitimlerden memnuniyeti oranı 15 85 88 90 91 92 93 6 Ay 6 Ay

Yazılım ihtiyacının karşılanması oranı 25 90 91 92 93 94 95 6 Ay 6 Ay

Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı 15 323 600 900 1200 1500 1800 6 Ay 6 Ay

Hizmet binasında personel  başına düşen bilgisayar 
sayısı 20 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 6 Ay 6 Ay

E-belediye uygulamalarından memnuniyet oranı 10 87 90 92 94 95 95 6 Ay 6 Ay

Siber güvenlik ile ilgili yapılan test sayısı 15 5 12 19 26 33 40 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Hızlı değişen teknoloji sonucu yapılan yatırımın, eski model / versiyon kalması

Yazılımların beklentileri karşılamaması

Bilgi güvenliğinin sağlanamaması

Yeni istihdam edilen kişilerin belediye hakkında ve mesleki anlamda yeterli bilgi ve deneyime sahip 
olmaması

Akıllı şehircilik uygulamalarında ve diğer yazılımlarda, bilgilerin başka amaçlarda kullanılabilmesi

Faaliyet ve Projeler

Eğitim faaliyeti

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütülmesi

Ödüllendirme faaliyeti

Hizmet gereği bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyacının karşılanması faaliyeti

Siber güvenliğin sağlanması faaliyeti

Akıllı şehircilik faaliyetleri

Saha mobil uygulamaları faaliyeti

Özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması faaliyeti

Belediyemiz hizmet binası ve tesislerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari personel ihtiyacının 
karşılanması faaliyeti

Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal faaliyetler

Maliyet Tahmini 94.181.000TL

Tespitler

Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak

Sahada görev yapan personelin bilgi alışverişinin anlık ve güncel olarak sağlanması

Belediyemiz bilgi güvenliğinin sağlanması

Halkımıza sunulan hizmetlerin hızlı, güvenilir ve daha kaliteli olmasının sağlanması

Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesinin yapılması

İhtiyaçlar

E-Belediye bilgi sistemi projesinin tamamlanması

Bilgi ve teknolojiye erişim imkanının artırılması

Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi

Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarının teşvik 
edilmesi, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate 
alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesinin sağlanması, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli 
üretimin geliştirilmesinin desteklenmesi

Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır. 
Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu kurumlarında 
yaygınlaştırılmasının sağlanması
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Amaç (A1) Nitelikli ve sürdürülebilir kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Hedef (H1.4) Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun bir şekilde yapılması sürdürülecek, optimal 
raporlama alt yapısı oluşturulacak ve dava ile icra dosyalarında belediye lehine etkinlik arttırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Mevcutta bulunan dava dosyalarının sonuçlandırılma 
oranı 30 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı 35 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda 
kaydedilmesi ve takibi oranı 35 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Birimlerin dava dosyalarına ait bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırmaması

Davacı olduğumuz dosyalarda davanın düşmesi ve yargılamanın gecikmesi

Yanlış tebliğ veya yanlış kişiye tebligat yapılması

Bütçe belgelerinin (stratejik plan, performans planı, bütçe, faaliyet raporu) zamanında 
hazırlanamaması

Bütçe sonuçları ile ilgili belgelerin (kesin hesap, faaliyet raporu) belediye meclisince kabul 
edilmemesi

Faaliyet ve Projeler

Dava ve icra takibi faaliyeti

Mali sürdürülebilirliği sağlayan ve stratejik plan - kaynak tahsisi ilişkisini ele alan etkin bir bütçe 
oluşturulmasına yönelik faaliyetler 

Muhasebe işlem fişleri ve eki belgelerin dijital ortama aktarılması faaliyeti

Maliyet Tahmini 27.805.000 TL

Tespitler

Dava sayısının ve yargı masraflarının fazla olması

Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalarda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi

Bütçe ve muhasebe kayıtları standartlara uygun yapılması

En uygun raporlama yapısının oluşturulması

Stratejik plan, bütçe, performans programı, faaliyet raporu birbiri ile mümkün olduğunca ilişkili 
olması

İhtiyaçlar

Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini 
sağlayacak yöntemin geliştirilmesi

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerinin artırılması

Belediye Gelirleri Kanununun yeniden düzenlenmesi

Program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini 
güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin 
artırılması

Kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planlarla uyum 
gözetilerek, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilmesi
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Amaç (A2) Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını 
geliştirmek

Hedef (H2.1) Katılımcı yönetim anlayışı geliştirilecek ve karar süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Belediyenin yaptığı tanıtım ve bilgilendirmelerden 
vatandaşın memnuniyet oranı 30 86 88 90 92 94 95 6 Ay 6 Ay

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlere cevap 
verilmesi oranı 35 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Karar süreçlerinde dikkate alınan paydaş görüşleri 
oranı 35 85 85 85 86 87 88 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) Tüm Birimler

İşbirliği Yapılacak Birimler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Riskler

Söz konusu proje ve yeniliklerin toplum ihtiyaçlarının, örf ve adetlerine uygunluk taşıyıp toplum 
tarafından kabul edilip edilmeyeceği sorunu

Belediyenin yaptığı tanıtım ve bilgilendirmenin yanlış yapılması veya vatandaş tarafından yanlış 
anlaşılması

Yapılan anketlerde yeteri kadar vatandaşın ve paydaşların katılım sağlamaması

Paydaş toplantılarına katılım sağlayanların belediyemizi yanlış bilgilendirmesi ve yanlış 
yönlendirmesi

Meclis ve encümen toplantılarında gündem maddelerinin eksik ve yanlış hazırlanması, kararların 
hatalı yazılması

Faaliyet ve Projeler

Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve vatandaşın bilgilendirilmesi faaliyeti

İhalelerin kamuoyuna duyurulması faaliyeti

Kamuoyu araştırma faaliyeti

Halkla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kitap ve dergi vs. basımı  ve satın alınması faaliyeti

Belediye hizmetlerini tanıtım faaliyetleri

Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması amacıyla basın bülteni 
hazırlanması faaliyeti

Paydaş toplantısı yapılması faaliyeti

Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması ve işlemlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti

Karar süreçlerinde görüşleri dikkate alınan paydaşların ölçülmesi faaliyeti

Muhtarlık hizmet noktalarının yapımı, bakımı ve onarımı faaliyeti

Maliyet Tahmini 33.132.500 TL

Tespitler

Halkın talep, istek ve ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında tespit edilebilmesi

Yönetişim anlayışının geliştirilmesi

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda, şeffaf belediyecilik 
anlayışı ile ihalelerin kamuoyuna duyurulması

Yürütülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması

İlimiz basınının desteklenmesi, edebi üretimi teşvik etmek ve yayımlanma imkânı bulamamış 
nitelikli edebi üretimlerin halkımıza ulaştırılmasının sağlanması

İhtiyaçlar

Beşeri, sosyal sermaye ve kurumsal kapasite ile yönetimin geliştirilmesi

Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolünün güçlendirilmesi

Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım 
mekanizmalarının güçlendirilmesi, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımın sağlanması, 
alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda 
bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınmasının sağlanması

Sonuç odaklı bir kamu yönetimi anlayışı güç kazanırken kamusal faaliyet öncesi yapılan etki 
analizleri ile faaliyet sonrasını değerlendiren politika odaklı raporlamanın kamu yönetimi 
sistemine entegre edilmesinin yanı sıra faaliyet ve hedeflerle birlikte politikaların da izlenmesinin 
yaygınlaştırılması

Ülkemizin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, kalkınma sürecini çarpan etkisiyle 
hızlandıran güçlü yönetişim yapılarının kurulması ve kurumlara duyulan güvenin artırılması
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Amaç (A2) Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını geliştirmek

Hedef (H2.2) Uygulanabilir, sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun yapılaşma süreci 
güçlendirilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kentsel dönüşüm alanında azalma oranı 25 100 70 40 20 10 5 6 Ay 6 Ay

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi 
ile ilgili gelen taleplerin karşılanma  oranı 25 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

İmar hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti oranı 25 81 82 83 84 85 86 6 Ay 6 Ay

Kentsel dönüşüm alanında vatandaşın memnuniyeti 
oranı 25 84 85 86 87 88 89 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Mezarlıklar Müdürlüğü

Riskler

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarına vatandaşın itiraz etmesi

Kamulaştırma servisinde gece kondu sakinleri ve arsa sahipleri ile trampa konusunda 
anlaşılamaması, kamulaştırma bedeline itiraz edilmesi

Tevhid ve ifraz talepleri ile ilgili dosyalarda belgelerin eksik olması

İmar mevzuatında çok fazla değişiklik olması

Uygulama imar planına yönelik plan tadilatı taleplerinin fazla olması

Faaliyet ve Projeler

Uygulama imar planı yapılması ve revizyonu faaliyeti 

İfraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması faaliyeti

Kamulaştırma faaliyeti

Kentsel dönüşüm ve gecekondulaşmayı önleme amaçlı kira ve taşıma yardımı faaliyeti

Kentsel tasarım rehberi oluşturulması faaliyeti

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulama faaliyeti

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyeti

Yapı denetim faaliyeti

Kaçak yapı ve asansör denetim faaliyeti

Bölgesel bazda yapılan kentsel dönüşüm faaliyeti

Kent estetiğini bozan ilan reklam levhalarının standardizasyonu faaliyeti

Maliyet Tahmini 570.785.000TL

Tespitler

İlçemiz sınırları içerisinde başvurusu sonuçlanmayan, denetimi yapılmamış faaliyetin bırakılmaması

Belediyemize yapılan başvuruların ve belediyemizin yaptığı denetim faaliyetlerinin hızlı, doğru ve 
etkin bir şekilde sonuçlanmasının sağlanması

İlçemizde bulunan asansörlerin kontrol ve denetimlerinin düzenli yapılarak yeşil etiket oranlarının 
yükseltilmesinin sağlanması

Gecekondulaşmayı önleyici faaliyetlerin arttırılması

Kent estetiğine uygun imarlaşmanın sağlanması

İhtiyaçlar

Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, 
bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulmasının sağlanması ve 81 
ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülmesi, yatay mimari ve 
insan odaklılık anlayışıyla tasarımların gerçekleştirilmesi

Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma 
süreçlerinin şeffaflaştırılması, internet üzerinden yayımlanması

Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, 
estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının 
kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğunun gözetilmesi

İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğünün korunması, planlar uygulama 
araçlarıyla zenginleştirilmesi ve plan bütününde yapılarak imar uygulamalarının yaygınlaştırılması

Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımının 
güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri 
paylaşımı yoluyla mükerrerliklerin önlenmesi
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Amaç (A2) Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını 
geliştirmek

Hedef (H2.3)
Alt ve üst yapıyı destekleyici yapım ve bakım hizmetleri geliştirilecek, güvenli hale getirilecek, yol 
ve yaya yollarının işlemesi,  yapım ve bakım alanındaki ihtiyaçlar zamanında ve planlı bir şekilde 
karşılanacak.

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Yaya yollarının 10 yıldan önce bakım ihtiyacı 
duymama oranı 20 75 80 82 84 86 88 6 Ay 6 Ay

Yaya yollarının engellilere uygunluk düzeyi oranı 10 3 6 7 8 9 10 6 Ay 6 Ay

Vatandaşın yol yapım ve bakımdan memnuniyeti 
oranı 30 78 80 82 85 88 90 6 Ay 6 Ay

Üst yapıdan vatandaş memnuniyeti oranı 30 84 88 90 94 95 96 6 Ay 6 Ay

1.000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı 10 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler

Fen İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Riskler

Kamulaştırmanın yapılamaması - fiziki engellerin kaldırılamaması

Alt yapı kurumlarının plansız proje çalışmaları sonucu yapılan yol ve yaya yollarının bozulması

İş makineleri, araçlar ve tesislerin arızalanması

Yeni yapılan tesislere özel güvenlik personel istihdam sürecinin uzun olması

Yapılan çalışmaların paydaş beklentilerini karşılamaması

Faaliyet ve Projeler

Yol bakım ve onarım yapılması faaliyeti

Yollara ve yaya yollarına korkuluk yapılması faaliyeti

Yol asfaltlama  faaliyeti

Prestij cadde ve sokak yapımı faaliyeti

Yaya yolu yapım,  bakım ve onarım yapılması faaliyeti

Taşkın koruma kanallarının yapılması faaliyeti

Bağlantı yollarında trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yol çizgileri ve cep uygulamaları yapılması 
faaliyeti

Yaya ve araç üst geçitleri / köprü / menfez vs. yapımı faaliyeti

Yol kenarlarına duvar yapılması faaliyeti

Özel güvenlik hizmeti istihdam sağlama faaliyeti

Trafik akışının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi faaliyeti

Meydan düzenleme çalışmaları faaliyeti

Maliyet Tahmini 298.835.000TL

Tespitler

Gelişmişliğin sembollerinden olan yolların bakımlı, güvenli olmasının sağlanması

Halkın ailecek gezinti yapabileceği, görsel güzelliklere sahip, kentimizin imajına katkı sağlayacak 
prestij cadde uygulamalarının geliştirilmesi

Ulaşımın güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması

Trafiğin rahatlaması için modern ve kent estetiğine uygun çalışmaların yapılması

Yeni yapılacak tesislere özel güvenlik personeli istihdamının sağlanması

İhtiyaçlar

Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak 
üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatifinin 
öncelikle değerlendirilmesi

Kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlarımızın emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması için 
iklimsel ve topografik koşullar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı ile yeni yolların yapımının 
sağlanması

Yaya trafiğinin akıcı hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartların 
oluşturulması

Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması

Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm 
aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören güvenli sistem yaklaşımının benimsenmesi ve bu 
yönde kurumsal yapının tesis edilmesi
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Amaç (A2) Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını 
geliştirmek

Hedef (H2.4) Kent ticareti ve ekonominin canlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Esnafların belediye hizmet kalitesinden 
memnuniyeti oranı 40 81 85 88 90 91 92 6 Ay 6 Ay

Haftalık semt pazarlarında kurulan tezgah sayısı 30 2.285 2.300 2.400 2.450 2.500 2.550 6 Ay 6 Ay

Semt pazarlarında satış yapan esnaf sayısı 30 413 425 450 460 470 480 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Riskler

Çeşitli tanıtım fuarları, alışveriş organizasyonları ve pazarların yerel esnafın ticaret hacmini 
olumsuz yönde etkilemesi

Seyyar satıcılar ile mücadelede karşılaşılan yanlış algılar

Dilenciler ile mücadelede karşılaşılan yanlış algılar

E- ticaret ve el ürünleri satış merkezinde hedeflenen standartlara ulaşılamaması

Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlar dahilinde yanlış yönlendirilmesi

Faaliyet ve Projeler

İstihdam merkezi çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti

Semt Pazarları oluşturulması, modernizasyonu, bakım ve onarımının yapılması faaliyeti

E- ticaret ve el ürünleri satış merkezi faaliyeti

Esnaf Masası hizmeti faaliyeti ve ticaret alanında STK’lar ile ortak işbirliği yürütülmesi faaliyeti

Seyyar satıcı ve dilencilerle ilgili mücadele faaliyeti

İhtiyaç duyulan bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durakları vs. ticari iş yerleri yapılarak kiraya 
verilmesi yada satılması faaliyeti

Ticaretin ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve  ilgili kurumların desteklenmesi 
faaliyeti

Maliyet Tahmini 25.935.000TL

Tespitler

Ticareti ile ünlenen ilimizde ticaretin desteklenmesi

Seyyar satıcıların faaliyetlerinin azaltılması

Sığınmacıların etkisi ile artan dilenci sayısının azaltılması

İlimiz esnafının ve tüccarının ihracata yönelmesine yardımcı olunması, yol gösterilmesi, esnaf 
odaları ile işbirlikleri kurulması ve desteklenmesi

Halkın iş bulmasına yardımcı olunması ve ilimiz istihdam oranlarının yükseltilmesine destek 
olunması

İhtiyaçlar

Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilmesi ve 
zorlaştırıcı uygulamaların kaldırılması, e-belediye uygulamasının yaygınlaştırılarak yeknesaklığın 
sağlanması

Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet 
güçleri ve kapasitelerinin artırılması, sosyal ve yenilikçi kooperatifçilik desteklenerek işbirliği, ortak 
çalışma kültürünün artırılmasının sağlanması

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitabeden yapıların 
geliştirilmesine önceliğin verilmesi

Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm 
aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir girişim destek paketinin hayata geçirilmesi
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Amaç (A2) Kaliteli ve erişilebilir kentsel gelişimi güçlendirmek ve halk odaklı kent yönetim anlayışını 
geliştirmek

Hedef (H2.5) Engelli ve dezavantajlı grupların kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilerek, 
kültürel organizasyonlarda süreklilik sağlanacak ve yaygınlaştırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine destek olunan 
engelli oranı 25 32.5 35 39 41 44 47.5 6 Ay 6 Ay

Psikoljik danışmanlık hizmetlerinden vatandaşın 
memnuniyeti oranı 25 82 83 84 85 87 90 6 Ay 6 Ay

Tesislerimizden vatandaşın memnuniyeti oranı 25 84 85 86 87 88 90 6 Ay 6 Ay

Engellilere yönelik çalışmalardan memnuniyet oranı 25 84 85 86 87 88 90 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Riskler
Sosyal Merkezlerden beklentilerin fazla olması

Engelsiz yaşam merkezi için tecrübeli personellerin bulunamaması

Faaliyet ve Projeler

Kadın kültür merkezleri faaliyeti

Psikolojik destek verme faaliyeti

Engelsiz yaşam merkezi ve eski çınarlar yaşam merkezi oluşturulması faaliyetleri

Dezavantajlı gruplara ve ailelerine yönelik platformlar oluşturulması ve eğitim faaliyeti 

Şehit ailelerine ve gazilere psikolojik destek verilmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 14.955.000 TL

Tespitler

Dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasında iş birliği projelerinin istenilen sonuca 
ulaşamaması

Engelli grupların faydalanabileceği mekanların azlığı

Sadece yaşlıların yararlanabileceği tesislerin azlığı

Sadece bayanların yararlanabileceği tesislerin azlığı

Dezavantajlı grupların bakıma muhtaç olması ve maddi imkanlarının azlığı

İhtiyaçlar

Sosyal destek programı, özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata 
daha aktif katılımlarını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini destekleyerek istihdam 
edilebilirliği artırmak amacıyla, sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik 
edecek şekilde yeniden yapılandırılması

İşgücü piyasasına girme ve kalmada özellikle gençlerin, kadınların ve engellilerin yaşadıkları 
sorunlara çözümlerin geliştirildiği plan döneminde; işgücü piyasasında yaşanan dijital dönüşüm ve 
teknolojik gelişmelerin neden olduğu önemli değişimleri dikkate alan, toplumun tüm kesimlerine 
insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasına yönelik politikaların uygulanması

Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve bakım 
hizmetleri ihtisaslaştırılmaya devam edilecek, alanda çalışan personelin niteliği ve niceliğinin 
artırılması

Gençlik merkezlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında uzman istihdamının 
yaygınlaştırılması

Yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim imkânlarının 
artırılması ve yaşlıların değişime uyumunun sağlanması
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Amaç (A3) Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak

Hedef (H3.1) Toplumun kültürel, eğitim ve mesleki alanlarda bilgi seviyesi yükseltilecek, kültürel ve aile 
kurumuna ilişkin organizasyonların sürekliliği sağlanacak ve yaygınlaştırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

MELMEK kurslarından vatandaşın memnuniyeti 
oranı 25 92 93 94 95 95 95 6 Ay 6 Ay

1.000 kişiye düşen sosyal tesis sayısı 30 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 6 Ay 6 Ay

Ücretsiz wi-fi hizmetinden fayda sağlayanların 
memnuniyeti oranı 10 95 96 97 97 97 97 6 Ay 6 Ay

Evlendirme işlemlerinden memnuniyet oranı 15 92 93 95 95 95 95 6 Ay 6 Ay

Kültür, eğitim ve mesleki alanlarda verilen 
hizmetlerden memnuniyet oranı 20 90 95 96 97 97 97 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Sosyal tesislerin sayısının artırılması ek mali yük getirecektir

Bölgesel olarak bu tür organizasyonlara katılımın tam sağlanamaması

Bilgi seviyesinin artırılmasına yönelik olarak sığınmacılarla birlikte aynı eğitimin alınması

Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat  kurslarına gelen 
kişilerin kurs sonunda sayılarının azalması

Düzenlenen programlara katılımcıların az olması

Faaliyet ve Projeler

Halka yönelik seminer, günlük eğitim programları, çalıştay vb. düzenleme faaliyeti, sergi, şiir 
dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik 
düzenlenmesi faaliyeti

Aile kültürünü güçlendirecek faaliyetler

Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler düzenlenme, sinema, tiyatro, konser vb. 
etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti

Meslek edindirme (MELMEK), yaz kursları, spor kursları, eğitim , kültür ve sanat alanında ki kurs 
faaliyetleri

Kültürel, mesleki ve eğitim konularında hediyeler ve  kitap dağıtımı faaliyeti

Sınavlara motivasyon seminerleri ve deneme sınavları faaliyetleri

Yöresel yemeklerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması ve standartlaştırılması faaliyetleri

Evlendirme işleri ile ilgili faaliyetler

Yeni sosyal tesis yapılması ve mevcut tesislerin bakım, onarımı faaliyeti

Ücretsiz wi-fi hizmeti sunulması faaliyeti

Maliyet Tahmini 95.805.000TL

Tespitler

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif 
katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilmesinin sağlanması

Aile kavramının öneminin vurgulanması, psikolojik desteklerin verilmesi

Yöresel ürünlerin ve yemeklerin standarta kavuşturularak, tanıtımlarının yapılması

Gençlerin sınavlara hazırlanmasına destek olunarak, halkın kültür seviyesinin yükseltilmesine 
katkı sağlanması

Halkın kültürel alanda gerekli araştırma ve incelemeleri yapabilmesi amacıyla ücretsiz wi-fi 
alanlarının çoğaltılması

İhtiyaçlar

Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi

Bilgi ve teknolojiye erişim imkânının artırılması, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve 
toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımlarının desteklenmesi, öğrenci yeterliliği üzerindeki 
etkisinin izlenmesi

Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak 
üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatifinin 
öncelikle değerlendirilmesi

Kültürel mirasın korunması

Mesleki eğitim, iş gücünün niteliğini yükseltmeye yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
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Amaç (A3) Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak

Hedef (H3.2) Sosyal hizmet faaliyetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, yaşam kalitesinin 
güçlendirilmesine katkı sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

İhtiyaç sahibi kesimlerin verilen hizmetlerden 
memnuniyet oranı 50 87 90 93 94 95 95 6 Ay 6 Ay

Sosyal market uygulamasından memnuniyet oranı 50 0 0 0 60 70 80 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Riskler
Sosyal yardımların arttırılmasının halkı daha çok beklentiye sokması ve işsizlik sayısının artması

Fakirlik durumu hakkında ki incelemelerde yanlış ve yalan beyan verilmesi

Faaliyet ve Projeler

Fakirlik durumu hakkında inceleme yapılması faaliyeti

Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması faaliyeti

Eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması faaliyeti

Fakir asker ailelerine yardım yapılması faaliyeti

Çalışabilir durumdaki ihtiyaç sahiplerinin istihdamına yönelik destekleyici yardım, eğitim ve 
iyileştirme çalışmaları

Şehit ailelerine ve gazilere destek çalışmaları yürütülmesi

Maliyet Tahmini 29.055.000TL

Tespitler

Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek amacıyla araştırmaların yerinde ve kapsamlı yapılması

Kanunlar doğrultusunda muhtaç asker ailelerine yardım yapılması

Eğitim gören ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımlarının yapılması

Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesinin 
sağlanması

İhtiyaçlar

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir 
gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif iş gücü programlarından etkin bir biçimde 
yararlanılması

Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere 
yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılmasının 
desteklenmesi

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını 
gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması

Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş 
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin 
artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması

Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılarak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün 
artırılması



w
w

w
.m

el
ik

ga
zi

.b
el

.tr

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI 2020-2024

77

Amaç (A3) Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak

Hedef (H3.3) Kentlinin spora ilgisi artırılacak ve spora yönelik gelişimine katkı sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Spor salonlarımızdaki spor eğitimi verilen kişi sayısı 40 3.500 7.500 11.600 15.850 20.200 24.700 6 Ay 6 Ay

Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece 
alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin 
ödüllendirilmesi kişi sayısı

20 2 7 12 17 23 30 6 Ay 6 Ay

Sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı 40 89 90 91 92 93 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Riskler

Sağlık problemleri olanların kontrol altında olmaması halinde hayati sonuçlar doğurabilir

Spor sahalarımızda ki ekipmanların arızalanması sonucunda kazaların yaşanması

İlçemiz genelinde amatör spor kulüplerinin fazla olmasına rağmen, kısıtlı sayıda spor kulübüne 
yardım yapılabiliyor olması

İlçemiz genelinde okul sayısının fazla olmasına rağmen, kısıtlı sayıda okula yardım yapılabiliyor 
olması

Çocukların ve gençlerin tesislere sahip çıkmaması, bilinçli olarak zarar vermesi

Faaliyet ve Projeler

Yaz spor kursları düzenleme faaliyeti

Spor eğitim kursları düzenleme faaliyeti

Amatör spor kulüplerine yardım faaliyeti

Okullara sportif malzeme yardımı yapılması faaliyeti

Spor müsabakalarında başarı gösteren ve derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerin 
ödüllendirilmesi faaliyeti

Yeni spor tesisleri yapımı faaliyeti

Mevcut spor hizmet tesislerinin bakımı ve onarımı faaliyeti

Maliyet Tahmini 36.970.000TL

Tespitler

Yoğun yapılaşma içerisinde spor yapılacak alanların azlığı

Çocukların kentte yaşanan yoğun yapılaşma nedeniyle sokakta rahat bir biçimde oynayamamaları

Taşıt yoğunluğunun artması

Çocuk oyun alanlarının yetersiz olması

Spor tesislerin yapımı ve özellikle etkin işletimine dair modellerin geliştirilmesi

İhtiyaçlar

Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif 
faaliyetlerin özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve erişilebilir hale getirilmesi

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 
katılımlarının desteklenmesi, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisinin izlenmesi

Üretken ve mutlu bireyler yetiştirmek için eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm süreçlerde 
politikaların hayata geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması

Gençlerin sportif, kültürel ve sanatsal aktiviteler ile özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve 
matematik alanlarına yönelmesinin özendirilmesi ve programlar geliştirilmesi

Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, 
uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan 
ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşılması
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Amaç (A3) Toplumsal gelişim hizmetlerini yaygınlaştırmak

Hedef (H3.4) Gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

İlçemizde ki ilk, orta ve lise düzeyinde derslik başına 
düşen öğrenci sayısı 20 23,92 23 22 21 20 20 6 Ay 6 Ay

Çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin bilinirlik 
düzeyi oranı 30 81 85 86 87 88 90 6 Ay 6 Ay

Okullara yönelik faaliyetlerden memnuniyet oranı 20 88 90 92 93 94 95 6 Ay 6 Ay

Çocuk dostu şehir algısı oranı 30 88 90 92 93 94 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Bulaşıcı hastalık riski ve sağlık kontrollerinin sağlanmasının güçlüğü

Çocukların ve gençlerin tesislere sahip çıkmaması, bilinçli olarak zarar vermesi

Yapım işlerinde hazırlanan projelerin uygulanması aşamasında değişiklikler istenmesi

Faaliyet ve Projeler

Melikgazi kamp merkezlerinin oluşturulması faaliyeti

Yeni eğitim tesisleri ve müştemilatları oluşturulması faaliyeti

Melikgazi teknoloji atölyesi ve lisesinin oluşturulması faaliyeti

Masal evi, oyuncak kütüphanesi ve mobil oyuncak kütüphanesi oluşturulması faaliyetleri

Akıl küpü çalışma istasyonu yapılması ve mobil bilgilendirme otobüsü oluşturulması faaliyeti

Okul bahçeleri çevre düzenleme faaliyetleri

Okul ve müştemilatları bakım ve onarımları faaliyeti

Çocuk meclisi faaliyetleri

Çocuk şenlikleri düzenleme faaliyetleri

Çocuk bandosu oluşturulması faaliyetleri

Maliyet Tahmini 49.170.000 TL

Tespitler

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması

Tüm eğitim kademeleri itibarıyla On Birinci Kalkınma Planı döneminde tekli eğitime geçilecek 
olması ve bu amaçla ilave derslikler yapımına ihtiyaç duyulması, bu hedefin gerçekleşmesi için 
destek verilmesi

Geleceğimizin teminatı olan çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim 
ortamlarının oluşturulması

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 
katılımlarının sağlanması için desteklenmesi

Çocukların ve gençlerin öz güvenlerini kazanması, yeni uğraşlara yönlendirilmesinin sağlanması

İhtiyaçlar

Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve çığır açıcı araştırmaları desteklemek üzere ve 
özellikle temel bilimler alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve 
uluslararası eğitim ve araştırma temalı bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi

Türkiye’de teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesine yönelik olarak gençlerin erken 
yaşlardan itibaren teknoloji alanında gelişimlerinin sağlanması

Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri daha ulaşılabilir hale getirilerek yaygınlaştırılması

Tüm eğitim kademeleri itibarıyla plan döneminde tekli eğitime geçilmesi; bu amaçla ilave derslikler 
yapılması, ülkemizin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi

Mesleki eğitim, işgücünün niteliğini yükseltmeye yönelik geliştirilmesi
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Amaç (A4) Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek

Hedef (H4.1) Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak suretiyle bu mirasın gelecek nesillere aktarılması 
sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Restorasyonu yapılan tarihi yapı sayısı 40 9 15 25 35 45 52 6 Ay 6 Ay

Tescilli tarihi yapı sayısı 10 844 900 910 920 930 940 6 Ay 6 Ay

Tarihi mirasın korunması ile ilgili vatandaşın 
memnuniyeti oranı 50 88 89 90 92 93 94 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Mezarlıklar Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Plan ve Proje Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler

Restorasyon çalışmalarında tarihi yapıya zarar verilmesi

Restorasyonun projeye uygun yapılmaması

Restorasyonla ilgili kamulaştırmanın yapılamaması

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan proje onaylarının gecikmesi veya alınamaması

Hedef kitlenin kentin tarihi ve kültürel mirasına ilgi duymaması

Faaliyet ve Projeler

Tarihi yapıların restorasyonunun yapılması faaliyeti

Tarihi yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması faaliyeti

Tescilli tarihi yapıların projelendirilmesi faaliyeti

İlçemizin tarihi ve turizm dokusunu ön plana çıkartılması için tanıtım, planlama, envanter ve 
koordinasyon çalışmaları yapılması faaliyeti

Rehberlik eğitimi verilmesi faaliyeti

Selçuklu anıtının yapılması faaliyeti

Tarihi öneme sahip mezarlıkların peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti

Maliyet Tahmini 45.110.000 TL

Tespitler

Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması

Tarihin ve kültürel değerlerin daha iyi tanıtılabilmesi

Kentin tarihi hafızasının yeniden ortaya sunulması

Görsel güzelliklerin sunumuna katkı sağlanması

İlimizde tarihi eserlerin tanıtımını yapabilecek yeteri kadar rehberin bulunmaması

İhtiyaçlar

Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve 
erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi 
yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verilmesi

Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincinin geliştirilmesi, 
kültür turizmine katkı sağlanması

Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılması, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre 
bütüncül anlayışla iyileştirilmesi

Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan 
arındırılmış yaya bölgelerinin oluşturulması

Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım 
faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi
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Amaç (A4) Tarihi, kültürel ve inanç değerlerine sahip çıkmak ve desteklemek

Hedef (H4.2) Kamuya açık inanç değerlerini temsil eden tesislerin bakım onarımı yapılacak ve ihtiyaç 
doğrultusunda yeni tesisler ve mezarlıklar yapılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Mezarlık ve cenaze hizmetlerinden memnuniyet 
oranı 50 92 93 94 95 95 95 6 Ay 6 Ay

İbadethanelerin bakımının ve temizliklerinin 
belediyemiz tarafından yapılmasından duyulan 
memnuniyet oranı

50 95 96 97 97 97 97 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Mezarlıklar Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarımlar Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler

İbadethanelerin yapımına yönelik mali desteğin (şartlı yardımların) koordinasyonu

İmar planındaki ibadethanelerin özel mülkiyet sorunları ile yapılamaması

Temizliği yapılan ibadethanelerin sayısındaki beklenmeyen artış

Halkın beklentilerinin fazla olması

Mevcut mezarlıklarda boş mezar sayısının ve defin edilecek yerin azalması

Faaliyet ve Projeler

Dini tesis yapılması faaliyeti

Dini tesislerin bakım, onarım ve çevre düzenlerinin yapılması faaliyeti

Dini tesislerin iç temizliklerinin yapılması faaliyeti

Mevcut mezarlıkların bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenleme faaliyeti

Yeni mezarlık alanları oluşturma ve mevcut mezarlık alanlarını genişletme faaliyeti

Mevcut mezarlık alanlarına yeni mezar ilave edilmesi faaliyeti

Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet arttırıcı faaliyetler

Mezarlık alanlarının halihazır haritalarının yaptırılması faaliyeti

Maliyet Tahmini 50.286.000 TL

Tespitler

Halkın yoğun olarak kullandığı ibadethanelerin, sık kirlenmesi ve temizliğe ihtiyaç duyması

Mevcut mezar alanlarının azlığı

Halkın inançları doğrultusunda defin hizmetinin sağlanması

Sistemli ve düzenli mezarlık alanlarının oluşturulması

İmar planında dini tesis olarak ayrılan alanlara, mümkün olduğunca hayırseverler bulunarak dini 
tesislerin yapılması

İhtiyaçlar

Nitelikli din hizmetleri ile toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanması ve yaygın 
din eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması

Toplumsal problemlere yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimine ulaştırılması

Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısının artırılması
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Amaç (A5) Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek

Hedef (H5.1) Yöresel tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine destek sağlanacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Ziraat alanında eğitim verilen kişi sayısı 50 0 200 250 300 350 400 6 Ay 6 Ay

Belediyemiz desteği ile yetiştirilen ve geliştirilen 
yöresel ürün sayısı 50 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Kültür İşleri Müdürlüğü

Riskler
Halkın modern tarım tekniklerini benimsememesi

Ziraat alanında verilecek olan eğitimlere katılım sağlanmaması

Faaliyet ve Projeler

Yöresel ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti

Diğer ürün yetiştirme ve geliştirme faaliyeti

Ziraat konularında eğitim verilmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 700.000 TL

Tespitler

Kırsal alanlardan kent merkezine göçün olması

Yerli tohum bilincinin çoğaltılabilmesi

Tarımsal alanların bol olduğu bölgelerde bile halkın tarımla ve hayvancılıkla uğraşmaması

Yöresel ürünler (Gesi cevizi, gilaburu, Hisarcık kirazı vs.), coğrafi özelliğe sahip tarım ürünlerini 
tanıtım, pazarlama ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak ticarete konu 
olmasının sağlanması

On Birinci Kalkınma Planında ve Bölge Kalkınma Planında tarım ve hayvancılık üretimine oldukça 
önem verilmesi

İhtiyaçlar

Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde 
yoksullukla mücadele çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülmesi

Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye 
yönelik çevresel destek ve teşviklerin artırılması

Kırsal alanda yaşayan kadın ve genç çiftçiler tarımsal eğitim-yayım faaliyetleri, kırsal destek 
projeleri ve tarımdaki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde öncelikli olarak desteklenmesi

Tarımsal üretimde yerel hayvan ırkı ve tohum alanında biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve 
sürdürülebilir hale getirilmesi

Yöresel ürünler, coğrafi işaretli tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtım, pazarlama ve 
markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak ticarete konu olmasının sağlanması
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Amaç (A5) Tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek

Hedef (H5.2) Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kırsal bölgedeki tarımsal faaliyetlerden memnuniyet 
oranı 50 80 80 81 82 83 85 6 Ay 6 Ay

Belediyemiz desteğiyle tarımsal sulama yapılan 
mahalle sayısı 50 4 5 5 5 6 6 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Fen İşleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Sulama kanalı kaynaklı kazaların olması

Sulama suyu ile ilgili olarak su kanallarının bozulması/kullanılamaz hale gelmesi

Sulama suyu ile ilgili olarak mevcut su kaynaklarının azalması

Sulama suyu ile ilgili olarak sulama sırasında anlaşmazlıkların yaşanması

Faaliyet ve Projeler

Sulama suyu ihtiyacının karşılanması faaliyetleri

Bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi

Tıbbi aromatik bitki yetiştirme ve geliştirme faaliyeti

Maliyet Tahmini 13.000.000 TL

Tespitler

Kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla 
mücadele edilmesi

Kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması

Kırsaldan kent merkezlerine göçlerin önlenmesi

İhtiyaçlar

Kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlarımızın emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması için 
iklimsel ve topografik koşullar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı ile yeni yolların yapımının 
sağlanması

Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskânı ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet 
ihtiyaçlarının tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesinin sağlanması

Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye 
yönelik çevresel destek ve teşviklerin artırılması

Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde 
yoksullukla mücadele çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülmesi

Su kaynaklarının kontrollü ve verimli kullanımı konusunda bilinç seviyesi artırılacak ve tarım ve 
sanayi önceliğinde altyapının geliştirilmesinin sağlanması
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Amaç (A6) Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek

Hedef (H6.1) Koruyucu ve önleyici halk sağlığı alanında sunulan hizmetler genişletilecek, geliştirilecek ve 
etkinliği sürekli artırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden 
memnuniyet oranı 35 89 91 93 94 95 95 6 Ay 6 Ay

Vektör ilaçlamasından memnuniyet oranı 30 81 83 85 88 90 90 6 Ay 6 Ay

Koruyucu ve önleyici halk sağlığı hizmetlerinden 
yararlanan kişi sayısındaki artış oranı 35 65 70 72 74 76 78 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Zabıta Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Halkın yeterli bilince sahip olmaması

Vektör ilaçlaması sırasında, personelin veya çevre halkının etkilenmesi

Vektör ilaçlaması sırasında doğanın kirletilmesi

Halkın beklentilerinin yüksek olması ve belediyenin hizmet planlamasına uyulmaması

Denetimlerde esnafın ve halkın tepki göstermesi

Faaliyet ve Projeler

Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak laboratuvar destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti

Gıda ve hijyen konusunda program düzenleme faaliyeti

Kurban kesimi faaliyetleri

Umuma açık yerlerin temizlik ve hijyenlerinin sağlanması faaliyeti

Vektör mücadelesi için ilaçlama faaliyetleri

Mezarlık alanlarının ilaçlama ve temizlik faaliyetleri

Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili  denetim yapılması faaliyeti

Toplumsal sağlık kampanyalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi faaliyetleri

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 22.555.000TL

Tespitler

Salgın hastalıkların önlenmesi

Kent insanımıza yakışır, sağlıklı ve temiz yaşam alanlarının sağlanması

Gıda satışı yapılan iş yerlerinin hijyen yönünden denetlenmesi

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine katkı sağlanması

Toplumsal hayatın sağlıklı ve düzenli şekilde devamlılığının sağlanması için ilaçlama ve hijyen 
faaliyetleri yürütülecek, kurban kesim alanlarının oluşturulması, zabıta denetimlerinin 
arttırılmasının sağlanması

İhtiyaçlar

Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi

Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için tüketici bilincinin artırılması

Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi; 
koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesinin geliştirilmesi; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel 
aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun artırılması

Geleneksel sektörlerin geliştirilmesi; tarımsal çevre, halk sağlığı, gıda kalitesi ve hijyeni, hayvan 
refahı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, atık yönetimi uygulamaları ve tarımda iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması
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Amaç (A6) Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek

Hedef (H6.2) İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırma çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilik artırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Tespit edilen ruhsatsız iş yerlerinin 
ruhsatlandırılması oranı 50 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Semt pazarlarının günlük olarak denetlenmesi oranı 50 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Riskler

Uygun olmayan binaların zemin katlarında gıda ve gürültü kontrolünün yapılmasının zorluğu

Ruhsat almak için iş yerleri sahiplerinin kendiliğinden gelmemesi

Denetimlerde esnafın ve vatandaşın tepki göstermesi

Aynı bina altında başka bir işyerinin tapusunun verilmesi sonucu yanlış yere ruhsat verilmesi

Faaliyet ve Projeler

İş yerlerinin denetimlerinin yapılması ve ruhsatlandırılması faaliyetleri

Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti

Gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması faaliyeti

Ölçü ve tartı ayar işlemleri faaliyeti

Semt pazarlarının denetlenmesi faaliyetleri

Maliyet Tahmini 84.000 TL

Tespitler

Halkın hijyen ürünlere ulaşması ve hijyenik ortamlardan alışveriş yapmasının sağlanması

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması 
gerekliliği

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ölçü ve tartı ayar işlemlerinin denetimlerinin bazı 
kısımlarının belediye sorumluluğunda olması

Semt pazar alanlarının denetimlerinin yapılarak halkımızın sağlıklı ortamlarda alış veriş yapması 
sağlanacak, fiyat etiketlerinin kontrol edilmesi

Haksız rekabetin önlenmesi, “merdiven altı üretim tesisi” olarak tabir edilen işletmelerin tespit 
edilmesi

İhtiyaçlar

Yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat vb. süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını 
sağlayacak bilgi sisteminin oluşturulması

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri ilgili idare tarafından 
önceden belirlenecek ve ilan edilecektir. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni 
süre gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin yatırımcıya bildirilmesinin sağlanması

İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi, mevzuat düzenlemelerinin 
etkinliği ve öngörülebilirliğinin artırılması ve yatırım süreçlerini etkileyen maliyetlerin azaltılması

Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilmesi ve 
zorlaştırıcı uygulamaların kaldırılması, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklığın 
sağlanması

Kamu kurumlarının izin, onay, lisans gibi her türlü bürokratik iş ve işlemleri için yürüttükleri 
süreçler ile bu iş ve işlemler için talep ettikleri belgeler ve aldıkları ücretler fayda maliyet açısından 
incelenerek rasyonel hale getirilmesi
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Amaç (A6) Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek

Hedef (H6.3) Afet sonrası kurtarma ve risk çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu etkin hale getirilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Afet öncesi ve sonrası kurtarma ve risk 
çalışmalarına hazır olma durumu oranı 100 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler

Alt yapı ve hazırlığın yetersiz olması

Afet sonrası ilgili kişilere ulaşılamaması

Afetlerin büyüklüğünün ve şiddetinin öngörülememesi

Faaliyet ve Projeler

Belediyemiz personeline yönelik sivil savunma, arama kurtarma, ilk yardım vs. konulu eğitim, 
seminer, tatbikat vs. düzenlenmesi faaliyeti

Belediye hizmet binaları yangın söndürme cihazları kontrolü, dolumu ve yenilenmesi faaliyeti

Belediye binasının elektrik tesisatının kontrolü faaliyeti

Sivil savunma, sabotaj ve afet ve acil durum planlarının güncellenmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 60.000 TL

Tespitler

Muhtemel olası afetlere hazırlıklı olunması, planlı davranılması

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda acil eylem planlarının hazırlanması gerekliliği

Belediyemiz hizmet binasının ve tesislerinin yangınlara karşı gerekli önlemlerinin alınması

Belediyemiz personeline yönelik, afetlere hazırlıklı olmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi

İhtiyaçlar

Olmuş veya olması muhtemel afetler için yerel afet önleme projeleri hazırlanıp uygulanma 
kapasitesinin artırılması

Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasitenin güçlendirilmesi

Afet riski yüksek olan yerler için yerel afet sonrası iyileştirme planlarının hazırlanması

Yerelde afet yönetiminden sorumlu birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi 
çalışmalarının yapılması



w
w

w
.m

el
ik

ga
zi

.b
el

.tr
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANI 2020-2024

86

Amaç (A6) Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek

Hedef (H6.4) Sokak hayvanları rehabilite edilecek, sayıları kontrol altına alınacak ve evcil hayvanların kaydı 
sağlıklı bir şekilde yapılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Veteriner hizmetlerinden vatandaşın memnuniyet 
oranı 50 84 85 88 90 91 92 6 Ay 6 Ay

Sokak hayvanlarından şikayetlerdeki azalma oranı 50 100 90 80 70 60 50 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Riskler

Başıboş hayvanların insanlara saldırması

Başıboş hayvanların yakalanmasında sorun yaşanması

Küpeli başıboş hayvanların kanunen yeniden alındığı yere bırakılması

Hayvan severlerin parklarda hayvan beslemesi

Alanımızın geniş olması başı boş hayvan sayısının fazla olması diğer bölgelerden hayvanların 
buraya bırakılması

Faaliyet ve Projeler

Sokak hayvanlarının çeşitli şekillerde yakalanarak rehabilite edilmesi ve diğer gerekli işlemlerinin 
yapılması için barınağa teslim edilmesi faaliyeti

Başı boş hayvanların beslenmesi faaliyeti

Sokak hayvanlarının rehabilitesi için veteriner ilaçları alınması faaliyeti

Yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı alınması faaliyeti

Evcil hayvanlar için pati oyun parklarının oluşturulması faaliyeti

Evcil hayvanların kayıtlarının tutulması faaliyeti

Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 4.430.000 TL

Tespitler

Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarının verdiği rahatsızlık şikayeti

Aç kalan hayvanların insanlara ve evcil hayvanlara saldırması

Yaralı hayvanların sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında sıkıntı yaşanması

Park ve bahçelerde gezdirilen hayvanlar için yapılan şikayetler 

İhtiyaçlar

Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak 
mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projelerinin 
desteklenmesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanması zorunluluğu
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Amaç (A6) Halk sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek

Hedef (H6.5) Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği artırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Belediyemizin sağlık hizmetlerine verdiği önemden 
mennuniyet oranı 50 91 92 93 94 95 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Fen İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Yapım işlerinde hazırlanan projelerin uygulanması aşamasında değişiklikler istenmesi

Projenin zamanında teslim edilmemesi veya işin zamanında yapılamaması

Glütensiz ürünlerin zor bulunması ve pahalı olması

Faaliyet ve Projeler

Sağlık tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve desteklenmesi faaliyeti

Glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan kesimlerin desteklenmesi faaliyeti

Sağlıklı beslenme ve bilinçlendirme faaliyeti

Sağlığa zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve eğitim faaliyetleri

Maliyet Tahmini 5.030.000 TL

Tespitler

İlçemizin bazı bölgelerinin Şehir Hastanesine ve diğer büyük hastanelere uzak olması

Bazı kamu kurumlarının yapılarının hızlı işlememesi nedeniyle, halkın kullanımında olan tesislerin 
acil onarıma ihtiyaç duyması

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine katkı sağlanması

Toplumsal hayatın sağlıklı ve düzenli şekilde devamlılığının sağlanması için çalışmaların yürütülmesi

Halkımızda giderek artan glüten hastalığına karşı bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması, glütensiz 
ürün desteği verilmesi

İhtiyaçlar

Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu modelinin 
güçlendirilmesi

Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları 
kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin 
yürütülmesi

Aile hekimlerince sunulan sağ lık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle ihtiyacın 
bu aşamada karşılanmasının sa ğlanması

Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, dezavantajlı grupların da ihtiyaçlarını dikkate alan yenilikçi hizmet 
sunumu yöntemlerinin geliştirilmesi

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve altyapısının güçlendirilmesi; bölgede sağlık altyapısının 
(fiziki (uzman hekim, bina, cihaz vd.), bilgi altyapısı vb.) iyileştirilmesi, bölge içinden ve dışından 
sağlık hizmetine erişimin artırılması. Kamu ve özel sektör eliyle sağlık alanında yapılan yatırımların 
artırılması
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Amaç (A7) Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek

Hedef (H7.1) İlçemizde mevcut ve yapılması planlanan parklar ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak, 
zenginleştirilecek ve sosyal imkânları artırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 100 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Peyzaj çalışmalarında uygun malzeme kullanılmaması

Oyun ve fitness gruplarında, spor alanları ile ilgili olarak vatandaş beklentilerinde değişiklik olması

Kent mobilyalarına (kamelya, bank, aydınlatma, çöp sepeti vb.) zarar verilmesi

Rekreasyon alanlarının arttırılması çevre bakımı ve korunmasının mevcut ekip ve ekipmanlarının 
yetersizliği

Mevcut personel sayısının artan yeşil alan miktarına göre yetersiz kalması 

Faaliyet ve Projeler

Yeşil alan yapılması faaliyeti

Yeni park alanlarının oluşturulması faaliyeti

Park ve bahçelerin bakım - onarım ve temizliğinin yapılması için personel istihdam faaliyeti

Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı faaliyeti

Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım, sondaj ve 
onarımının yapılması faaliyeti

Ağaç, fidan, fide, mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı faaliyeti

Çocuk oyun gurubunun ve açık alan spor aletlerinin alınması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi 
faaliyetleri

Maliyet Tahmini 215.287.250 TL

Tespitler

Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması

Halkın spor yapacağı alanların kısıtlı olması

Halkın ailecek zaman geçirebileceği mekanların çoğaltılması gerekliliği

Park ve bahçelerde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulması

Park ve bahçelerde kent mobilyası alınması, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulması

İhtiyaçlar

Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve 
güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan - tabiat ilişkisi 
çerçevesinde yeniden kurgulanmasının sağlanması

Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen 
şehirlerimizde Millet Bahçelerinin yapılması ve yeşil alanların miktarının artırılması

Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam 
kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon 
m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toki, İlbank ve Belediyelerin 
finansmanıyla yürütülmesinin sağlanması

Olası afetlerde halkın toplanma alanı olduğundan yeşil alanların korunması ve artırılması

Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
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Amaç (A7) Çevresel gelişimi sağlamak ve etkin şekilde yönetmek

Hedef (H7.2) Çevre temizliğine yönelik kent temizliği sağlanacak, çevresel atık yönetimi çalışmalarının 
planlanması ve uygulanması etkin hale getirilecek ve halkın çevre bilinci arttırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Geri dönüşüm hizmetlerinden memnuniyet oranı 20 87 89 92 93 94 95 6 Ay 6 Ay

Ton bazında katı atık toplama maliyeti 20 85 83 81 80 79 78 6 Ay 6 Ay

Çevrenin korunması ile ilgili vatandaşın memnuniyeti 
oranı 20 84 88 90 91 92 93 6 Ay 6 Ay

Kişi başı toplanan evsel atık miktarında azalış oranı 20 100 99 98 97 96 95 6 Ay 6 Ay

Çevre temizliğinden vatandaş memnuniyeti oranı 20 84 88 90 91 92 93 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler

Cadde / sokak / pazar yeri / cami / abdesthane temizliklerinin tam olarak yapılmaması

Cadde /sokaklarda kullanılan çöp sepetlerinin uygunsuz şekilde kullanılması

Evsel atıkların çöp toplama yerlerinde dağınık halde bulunması

Evsel atıkların zamanından önce toplama yerlerine çıkartılması

Geri dönüştürülebilir atıkların yetkisiz kişilerce toplanması

Faaliyet ve Projeler

Temizlik hizmetleri personel istihdamı faaliyeti

Yaya yolları ve yol kenarlarındaki otla mücadele faaliyeti

Temizlik hizmetleri faaliyeti

Abdesthane yapılması ve onarımı faaliyeti

Yer altı konteynırı ve diğer konteyner alım faaliyeti

Yer altı konteynırı ve diğer konteyner bakım ve onarım faaliyeti

Atık pil toplanması faaliyeti

Geri dönüşüm hizmetleri faaliyeti

Çevre, temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler

Geri dönüşüm sıfır atık proje uygulama faaliyetleri

Maliyet Tahmini 210.230.000 TL

Tespitler

Çöplerin kötü görselliğinin ortadan kaldırılması

Yaya yollarında ki yabani otların biçilmesi, temizlenmesi ile yayaların daha rahat ulaşım sağlaması

Çevrenin korunması

Vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması ve çevrenin korunması için abdesthanelerin yapılması ve 
onarıma ihtiyaç duyulanlarının onarılması

Geri dönüşüm sıfır atık projesi ile belediyemize ve ekonomiye katkı sağlanması

İhtiyaçlar

Bölgede atıkların geri kazanımı ve maden atıklarının bertaraf edilmesine ilişkin altyapının 
geliştirilmesi

Bölgede katı atık hizmeti geliştirilecek ve katı atık kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması

Geri dönüşüm ve yeniden kullanıma ilişkin farkındalık düzeyinin artırılması, bölgedeki 
uygulamaların yaygınlaştırılması

Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması

Sıfır atık projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması
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Amaç (A8) Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak

Hedef (H8.1) Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik emlak yönetimi geliştirilecek ve bütçe tahsilat 
ve gider yönetiminde etkinlik artırılacak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Sistemde kayıtlı taşınmazların beyan kaydı oranı 30 85 87.5 89 90 91 92 6 Ay 6 Ay

Bütçe gelirlerinde artış oranı 30 5.5 6.5 12.5 17.5 22.5 27.5 6 Ay 6 Ay

Eğlence beyanlarının eğlenceye tabii iş yerlerine 
oranı 10 68 69 72 74 75 76 6 Ay 6 Ay

ÇTV, İlan ve Reklam beyanlarının ( aktif ) iş yeri 
bildirimlerine oranı 10 35 35 36 37 37.5 38 6 Ay 6 Ay

İcra takibindeki alacakların tahsili için yapılan işlem 
sayısının dosya sayısına oranı 20 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)

Plan ve Proje Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Satışı yapılan veya kiraya verilen taşınmazların ikinci kez satışa / kiraya çıkartılması

Yoklama işlemlerinin zamanında yapılamaması

Vatandaşın beyanına tabi olan emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi hususlarda vatandaşın 
beyan vermek için belediyemize gelmemesi

Vatandaşın yalan veya yanlış beyan vermesi

İcra ve haciz işlemlerinde vatandaşla karşı karşıya kalınması

Faaliyet ve Projeler

Belediyemiz birimlerince talep edilen ifraz, tevhid, ihdas ve terk işlemleri faaliyeti

Belediyemize ait taşınmazların satışı faaliyeti

Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi faaliyeti

Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması faaliyeti

Vergi gelirlerini artırıcı faaliyetler

Emlak vergisi kaçaklarının önlenmesine yönelik faaliyetler

Alacakların tahsiline yönelik icra faaliyetleri

ÇTV, İlan ve Reklam gelirlerinin tahakkukunun oluşturulması ve tahsilatı faaliyeti

Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti

Maliyet Tahmini 1.655.000 TL

Tespitler

Kurum gelirlerinin artırılması için çalışmaların yapılması

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması

Belediyemiz vergi gelirlerinde kaçakların önlenmesine yönelik faaliyetlerin artırılması

Alacakların tahsiline yönelik olarak faaliyetlerin artırılması

Belediyemiz taşınmazlarının değerlerini artırıcı tevhid, ifraz ve ihdas işlemlerinin yapılması

İhtiyaçlar

İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve 
uygulamaların güçlendirilmesi

Tasarrufun yanı sıra kamu harcamalarında etkinliğin esas alınması, yatırım ve cari harcamaların 
rasyonelleştirilmesine odaklanılması, sürdürülebilir ve sağlıklı gelirlerin artırılması için verginin 
tabana yayılması

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerinin artırılması

Belediye Gelirleri Kanununun yeniden düzenlenmesi
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Amaç (A8) Etkin gelir ve varlık yönetimi oluşturmak

Hedef (H8.2) Sürdürülebilir tedarik yönetimi uygulamasına geçilecek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Taşıt ve iş makinelerinin hizmet talepleri karşılama 
oranı 50 98 98 98 98 98 98 6 Ay 6 Ay

Demirbaş alımlarından çalışan memnuniyet oranı 50 95 96 97 97 97 97 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) Tüm Birimler

İşbirliği Yapılacak Birimler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarımlar Müdürlüğü

Riskler

Akaryakıt otomasyon sisteminde arıza olması

Teknik arızalara hızlı müdahale edilememesi

Yedek parça tedarik sürecinde ki gecikmeler

Arıza yapacak araç sayısının tahmin edilememesi

İhale süreçlerinin bazen uzaması

Faaliyet ve Projeler

Yakıt ve madeni yağ alımı ve yönetimi faaliyeti

Araçların zorunlu trafik sigortalarının ve fenni muayenelerinin yapılması faaliyeti

Her türlü makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin  bakım, onarım, modernizasyonu ve ekipman 
yaptırılması faaliyeti

Her türlü kırtasiye, büro ve iş yeri malzemesi, iş elbiseleri, atölye gereçleri, ses, sahne, 
görüntüleme, alımı/ kiralanması, kurum için temsil giderleri faaliyeti

Taşıt ve iş makinesi alım faaliyeti

Taşıt ve iş makinesi kiralaması faaliyeti

Belediyemize ait araçlara ve kiralanan araçlara, araç takip sisteminin takılması faaliyeti

Taşınır malların ve stok takip sisteminin oluşturulması faaliyeti

Maliyet Tahmini 276.302.500TL

Tespitler

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar olması sebebiyle arızaların çok yaşanması

Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, malzeme ve ekipmanlarının alınması

Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinesi ihtiyacının karşılanması

İsrafı önleyecek yeni tedbirler alınması

Taşıtların gerekli bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması

İhtiyaçlar

Kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin usul ve esaslar 
belirlenecek, bu amaca yönelik kurumsal tedarik planları hazırlanacaktır

Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının 
gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma 
uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama 
programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır

Taşıt Kanunun, taşıt yönetimin etkinlik ve verimliliği gözetecek
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Amaç ve Hedefler Planın 1.Yılı Planın 2.Yılı Planın 3.Yılı Planın 4.Yılı Planın 5.Yılı Toplam Maliyet

Amaç 1 38.887.500 38.401.500 42.189.000 49.109.500 50.107.000 218.694.500

Hedef 1.1 1.837.500 1.931.000 2.108.000 2.293.500 2.484.000 10.654.000

Hedef 1.2 15.255.000 15.781.500 17.050.000 18.233.000 19.735.000 86.054.500

Hedef 1.3 17.340.000 15.689.000 17.531.000 22.483.000 21.138.000 94.181.000

Hedef 1.4 4.455.000 5.000.000 5.500.000 6.100.000 6.750.000 27.805.000

Amaç 2 160.660.000 176.060.000 188.997.500 201.626.000 216.299.000 943.642.500

Hedef 2.1 5.315.000 5.945.000 6.577.500 7.336.000 7.959.000 33.132.500

Hedef 2.2 95.880.000 105.625.000 114.185.000 122.245.000 132.850.000 570.785.000

Hedef 2.3 52.975.000 57.420.000 60.050.000 63.015.000 65.375.000 298.835.000

Hedef 2.4 4.365.000 4.620.000 5.135.000 5.650.000 6.165.000 25.935.000

Hedef 2.5 2.125.000 2.450.000 3.050.000 3.380.000 3.950.000 14.955.000

Amaç 3 35.685.000 36.267.000 40.398.000 46.115.000 52.535.000 211.000.000

Hedef 3.1 16.085.000 16.495.000 18.125.000 20.740.000 24.360.000 95.805.000

Hedef 3.2 4.710.000 5.022.000 5.523.000 6.525.000 7.275.000 29.055.000

Hedef 3.3 6.020.000 6.250.000 7.200.000 8.250.000 9.250.000 36.970.000

Hedef 3.4 8.870.000 8.500.000 9.550.000 10.600.000 11.650.000 49.170.000

Amaç 4 16.550.000 17.481.000 18.762.000 20.288.000 22.315.000 95.396.000

Hedef 4.1 7.860.000 8.250.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 45.110.000

Hedef 4.2 8.690.000 9.231.000 9.762.000 10.288.000 12.315.000 50.286.000

Amaç 5 2.150.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.300.000 13.700.000

Hedef 5.1 0 150.000 150.000 200.000 200.000 700.000

Hedef 5.2 2.150.000 2.350.000 2.600.000 2.800.000 3.150.000 13.000.000

Amaç 6 7.340.000 5.254.000 5.952.000 6.590.000 7.023.000 32.159.000

Hedef 6.1 3.400.000 4.025.000 4.575.000 5.130.000 5.425.000 22.555.000

Hedef 6.2 0 18.000 20.000 22.000 24.000 84.000

Hedef 6.3 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 60.000

Hedef 6.4 780.000 800.000 875.000 950.000 1.025.000 4.430.000

Hedef 6.5 3.150.000 400.000 470.000 475.000 535.000 5.030.000

Amaç 7 74.150.000 74.855.000 82.633.250 92.429.000 103.450.000 427.517.250

Hedef 7.1 38.520.000 36.255.000 41.433.250 47.129.000 53.950.000 217.287.250

Hedef 7.2 35.630.000 38.600.000 41.200.000 45.300.000 49.500.000 210.230.000

Amaç 8 48.342.500 50.855.000 55.125.000 58.970.000 64.665.000 277.957.500

Hedef 8.1 255.000 280.000 325.000 375.000 420.000 1.655.000

Hedef 8.2 48.087.500 50.575.000 54.800.000 58.595.000 64.245.000 276.302.500

TOPLAM 383.765.000 401.673.500 436.806.750 478.127.500 519.694.000 2.220.066.750

Faiz Giderleri 10.500.000 12.000.000       13.000.000       14.000.000       15.000.000 64.500.000 

Diğer idarelere
transfer edilecek
kaynaklar toplamı

6.930.000 7.250.000         7.750.000         8.250.000         8.500.000 38.680.000 

Yedek Ödenek 47.000.000 50.000.000       50.000.000       50.000.000       50.000.000 247.000.000 

TOPLAM 448.195.000 470.923.500 507.556.750 550.377.500 593.194.000 2.570.246.750 

Genel İdari Gider 31.805.000 33.076.500 21.643.250 9.622.500 6.806.000        102.953.250 

TOPLAM 480.000.000 504.000.000 529.200.000 560.000.000 600.000.000 2.673.200.000

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
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H- İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme 
ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar 
karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme 
ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi 
açısından vazgeçilmez bir husustur.

 İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve 
sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin 
gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine 
sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

 Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine 
ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef 
ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

Müdürlükler bazında stratejik plan bütçesi tablosu;

Birimi 2019 
Yılı Bütçesi

2020 Yılı 
Stratejik Plan Bütçesi

2019 Bütçe / 2020 S.P 
 Bütçe Artış Oranı 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 0 11.500.000 0%

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 2.650.000 2.500.000 -5,66%

Bilgi İşlem Müdürlüğü 12.100.000 0 -100%

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1.250.000 41.250.000 3.200%

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 30.000.000 7.400.000 -75,33%

Emlak Müdürlüğü 1.600.000 100.000 -93,75%

Fen İşleri Müdürlüğü 57.000.000 47.000.000 -17,54%

Hukuk İşleri Müdürlüğü 37.000.000 44.000.000 18,92%

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.900.000 500.000 -73,68%

İnsan Kaynakları ve Eğitim 11.000.000 35.250.000 220,45%

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 0 6.750.000 0%

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 55.000.000 50.000.000 -9,09%

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 15.000.000 8.100.000 -46%

Kültür İşleri Müdürlüğü 12.000.000 4.750.000 -60,42%

Makine İkmal Bakım ve Onarım 0 37.000.000 0%

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1.655.000 570.000 -65,56%

Mezarlıklar Müdürlüğü 0 700.000 0%

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 500.000 500.000 0%

Özel Kalem Müdürlüğü 2.200.000 2.000.000 -9,09%

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 38.000.000 43.000.000 13,16%

Plan ve Proje Müdürlüğü 10.000.000 10.000.000 0%

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.000.000 500.000 -50%

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 0 5.400.000 0%

Temizlik İşleri Müdürlüğü 38.000.000 0 -100%

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 59.000.000 53.000.000 -10,17%

Yazı İşleri Müdürlüğü 1.500.000 700.000 -53,33%

Zabıta Müdürlüğü 6.300.000 3.100.000 -50,79%

Müdürlük bazında toplam maliyet 394.655.000 415.570.000 5,3%

Faiz giderleri 5.000.000 10.500.000 110%

Diğer idarelere transfer edilecek 
kaynaklar toplamı 6.345.000 6.930.000 9,22%

Yedek ödenek 44.000.000 47.000.000 6,82%

Maliyetler genel toplamı 450.000.000 480.000.000 6,67%

Genel Yönetim Giderleri - - -

Maliyetler Genel Toplamı 450.000.000 480.000.000 6,67%
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Faaliyetlere göre 2020 Yılı Stratejik Amaçlar Harcama Grafiği

Nİitelikli ve Sürdürülebilir
Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

38.887.500
10%

Kalite ve Erişilebilirlik Kentsel 
Gelişimi Güçlendirmek ve
Halk OdaklıKent Yönetim

Anlayışını Geliştirmek
160.660.000

42%

Toplumsal Gelişim
Hizmetlerini Yaygınlaştırmak

35.685.000
9%

Tarihi Kültürel ve İnanç 
Değerlerine Sahip Çıkmak ve 

Desteklemek
16.550.000

4%

Tarımsal ve Kırsal
Kalkınmayı Desteklemek

2.150.000
1%

Halk Sağlığı ve 
Güvenliği Konusunda 
Koruyucu ve Önleyici 

Hizmetleri Geliştirmek
7.340.000

2%

Çevresel gelişim Sağlamak ve 
Etkin Şekilde Yönetmek

74.150.000
19%

Etkin Gelir ve 
Varlık Yönetimi 

Oluşturmak
48.342.500

13%

TOPLAM : 383.765.000 TL
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