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Stratejik Plan

Sunus.
erçek gücün bilgi olduğunu unutmayın!

Stratejik Plan; şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması ve şehrin gelecekte istediği konuma ulaştırılması için belediyenin
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum
olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
2020-2024 Stratejik Planı hazırlama sürecinde; Belediyemizin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği öncelikler belirlenmiş, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde
mali disiplin sağlanarak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.
2020-2024 Stratejik Planı yapım aşamasında önceliklerimizin belirlenmesi amacıyla
iç ve dış paydaşlarımızın istek ve önerileri anket ve yüz yüze görüşme usulü ile alınmıştır.
Hemşehrilerimizin istek ve önerilerini dikkate alan kurumsal gelişim modelimiz ile
kamu yönetimi için faaliyet ve hizmet sunumunda; şeffaflık, katılımcılık, sorumluluk,
hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirerek Belediyemizin yatırımlarına yön verecek
olan planımızı hazırladık.
2020-2024 plan döneminde Belediye gelirlerimizin tahakkuk ve tahsilat oranlarının
artırılması planlanmış olup, sürdürülebilirliğinin sağlanması ile bütçe dengesinin korunması amaçlanmıştır.
Yapılan hizmetlerin amacına ulaşması hemşehrilerimizin hizmetlere destek vermesi
ile mümkün olacağından tüm paydaşlarımızın gönülden desteğini bekliyor, planın hazırlanma sürecinde yer alan tüm belediye çalışanlarına ve değerli Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Stratejik Amaç ve Hedefler
AMAÇ ve HEDEFLER
AMAÇ 1- KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK
Hedef 1.1- Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik
eğitim organizasyonları koordine edilecektir.

Misyon

Hedef 1.2- Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Pursaklarda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kaliteli hizmet sunarak, katılımcı
yönetim anlayışını benimseyip hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak.

Hedef 1.3- Kentsel Gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi
hizmete açılacaktır.

Vizyon

Hedef 1.4- Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği
sağlanacaktır.

Sosyal belediyecilik anlayışını esas alan paydaşlarla bütünleşmiş, planlı ve yenilikçi yaklaşımlarla kaliteli
şehircilik anlayışını benimseyen herkesin yaşamayı tercih edeceği örnek bir ilçe olmak.

Temel Değerlerimiz
• Güvenilir ve şeffaf olmak
• Adil ve tarafsız olmak
• Ahlaki ve manevi değerlere önem vermek
• Etik değerlere sahip çıkmak
• Değişime ve gelişime açık olmak
• Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
• Çözüm odaklı olmak
• Çevreye duyarlı olmak
• Teknolojik gelişmelere açık olmak
• Ulaşılabilir olmak
• Hizmetlerin kalitesini yükselterek sürekli ve kalıcı kılmak

Hedef 1.5- Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir.
AMAÇ 2- KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK
Hedef 2.1- Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacaktır.
Hedef 2.2- Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama, imar
uygulamaları ve projeler yapılacaktır.
Hedef 2.3- Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek, her türlü
kaçak oluşum engellenecektir.
Hedef 2.4- Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu
hale getirilecektir.
Hedef 2.5- Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye
çalışmaları yapılacaktır.
Hedef 2.6- Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması
sağlanacaktır.
AMAÇ 3- SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef 3.1- Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır.
Hedef 3.2- Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak
amacıyla kurslar açılacaktır.
Hedef 3.3- Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.
Hedef 3.4- Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.
Hedef 3.5- Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de
düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.
AMAÇ 4- ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 4.1- Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır.
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Hedef 7.3- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak
yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir.
Hedef 7.4- Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır.

7.020

6.000

Gıda yardımı yapılan aile sayısı

Evlenen çiftlere verilen hediye sayısı

1.170

1.000

6
Spring sistemi uygulanan park sayısı
1

1.000
Dikilen ağaç sayısı

75.000
e-belediye üzerinden ödeme yapan mükellef
sayısı
10.000

500

65.000
Gönderilen ödeme emri sayısı
15.000

75
Hanım evlerimizde açılan kurs sayısı
10

137.000

4.500
Dede Torun Lokallerimize gelen vatandaş sayısı
500

Serimi yapılan asfalt miktarı (ton)

3.550
Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı
300

12.000

4.600

11
Düzenlenen eğitimlerin sayısı
1

Nezaket eğitimi verilen çocuk sayısı

10
Düzenlenen anket sayısı
0

720

275
Bordür yapılacak olan sokak sayısı
15

Hedef 7.2- Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda
bulunulacaktır.

3

Hedef 7.1- İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır.

Muhtarlık Binası Projeleri (adet)

AMAÇ 7- TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

0

Hedef 6.5- Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel
halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır.

2

Hedef 6.4- Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler
gerçekleştirilecektir.

Mahalle Konağı Projesi (adet)

Hedef 6.3- Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve
Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır.

0

Hedef 6.2- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği geliştirilecektir.

1.800

Hedef 6.1- Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir.

Düzenlenen aşı kampanyası sonucu kuduz aşısı
yapılan hayvan sayısı

AMAÇ 6- ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

300

Hedef 5.5- Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat kapsamında
denetlenecektir.

60.000

Hedef 5.4- Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.

Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı

Hedef 5.3- Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları
rehabilite edilecektir.

1.500

10
Yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılım sayısı
5

Hedef 5.2- Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern
hale getirilecektir.

180

Hedef 5.1- Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir
yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır.

İmal edilen yer altı çöp konteyneri sayısı

AMAÇ 5- ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

33

Hedef 4.4- Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır.

Plan Dönemi Sonu Hedeflenen
Değeri (2024)

Hedef 4.3- Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.

Temel Performans
Göstergeleri

Hedef 4.2- Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır.

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)

AMAÇ ve HEDEFLER

Stratejik Plan

Hedef 7.5- Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.
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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda stratejik plan: “Kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmış ve söz konusu kanunun
9. maddesi ile kamu idarelerinin; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu aşamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlayacakları hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda Belediyemizin 2020-2024 dönemine ilişkin 5 yıllık stratejik plan hazırlık çalışmaları “Kamu
İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.
14.05.2019 tarihinde yayınlanan Başkanlık Genelgesi ile tüm birimlerimize Belediyemizin stratejik plan
hazırlık sürecinin başladığı duyurulmuştur. Stratejik plan genelgesinde stratejik plan çalışmalarını üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu kurulduğu ve çalışmaların Mali Hizmetler Müdürlüğü
koordinasyonunda yürütüleceği belirtilmiştir. Stratejik plan faaliyetlerini koordine etmek üzere birimlerimiz
tarafından görevlendirilen personellerden oluşan stratejik planlama ekibi kurulmuştur. Ekip tarafından yapılan toplantılar ile planlamanın yol haritası niteliğinde olan hazırlık programı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda
öncelikle durum analizi çalışmaları kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler ile Kurumumuzun mevcut
durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcılığın esas alındığı bir plan hazırlanabilmesi adına paydaşlarımızın
görüş ve istekleri yapılan anket çalışmaları ile belirlenmiştir.

DURUM
ANALİZİ

Durum analizi sonucu elde edilen bulgular ile paydaşlarımızın beklentilerine göre Belediyemizin geleceği
planlanmaya çalışılmıştır. Öncelikle misyon, vizyon ve temel değerlerimiz belirlenmiş ve bu çerçevede stratejik planlama ekibimizin yaptığı toplantılar ile beş yıllık plan dönemini kapsayan amaç, hedef, performans göstergesi, faaliyet ve projelerimiz tespit edilmiştir. Plan döneminde gerçekleştirilecek olan faaliyet ve projelere
göre tahmini maliyetler çıkarılmıştır.
Yapılan çalışmaların neticesinde hazırlanan 2020-2024 stratejik planı Belediye Meclisimizin onayına sunulmuştur.
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Kurumsal Tarihçe

taların olduğu anlaşılmıştır. Amaç düzeyinde değerlendirme yapıldığında belirlenmiş olan hedeflerimiz ile
performans göstergelerimiz arasında uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

Pursaklar, Ankara’nın en eski köylerinden birisidir. Osmanlı Devleti’nden günümüze intikal eden ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde
muhafaza edilen tapu-tahrir defterleri ve evkaf defterlerinde kaydı mevcuttur.

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planlama çalışmalarında, 2017-2019 stratejik planının değerlendirilmesi sonucu amaç, hedef ve performans göstergeleri niteliklerine göre belirlenerek, birbirleri arasındaki
ayrıma ve olması gereken uyuma dikkat edilmiştir. Önceki planda, hatalı olduğu anlaşılan bölümler düzeltilerek eksik olduğu anlaşılan veriler yeni plana eklenmiştir. Güncel ihtiyaçlar, halkımızın talepleri ve öncelik
verilmesi gerektiği düşünülen konular dikkate alındığında, önceki planda belirlenmiş olan bazı amaçların yeni
stratejik planımızda kullanılması gerektiği anlaşılmış bu kapsamda amaç ve hedef tespiti yapılarak, planımızın
Kurumumuzun sunmuş olduğu hizmetlerde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine katkı
sağlaması amaçlanmıştır.

Pursaklar adına, ilk olarak 1463 yılında Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan tahrir defterlerinde rastlıyoruz. Söz konusu kayıtlarda Pursaklar ismi, “Busaklar” olarak geçmekte olup, başındaki “B” sesi zamanla “P”ye
dönüşmüş, «U» harfinden sonra da bir «R» harfi türeyerek günümüze kadar gelmiştir.
1463, 1530, 1571 tarihli tahrir defterlerinde Pursaklar, Anadolu vilayeti içinde yer alan Ankara Livasına
bağlı Çubuk kazasının bir köyü durumundadır. Daha sonraki dönemlerde Ankara’nın merkez köyleri içerisine
dahil edilmiştir. Çubuk ilçesi ve köylerinin tarihi ile ilgili olarak Hüseyin ÇINAR ve Osman GÜMÜŞÇÜ’nün
beraber hazırlamış olduğu “Osmanlı’dan Cumhuriyete Çubuk Kazası” adlı eserde oldukça geniş bilgiler verilmiştir.
Pursaklar, 1463 tarihli Tahrir Defterindeki kayıtlara göre yarısı tımar, yarısı da vakıf arazisidir. Toplam 37 hanenin yaşadığı bir köy olan Pursaklarda 12 hanenin yıllık geliri Ankara kalesi muhafızlarına, diğer 25 hanenin
yıllık geliri yine Ankara’da bulunan Melike Hatun Medresesi Vakfına aittir.
Bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde muhafaza edilen 1571 tarihli 74 Numaralı Mufassal Tahrir
Defteri’nde hane sayısı 13’den 53’e çıkmıştır. 28 hanenin geliri tımar, 25 hanenin geliri daha önceki tahrirlerde
olduğu gibi Melike Hatun Medresesi Vakfına bırakılmıştır. Bu son defter mufassal (detaylı) olup, aile reisleri
isimleriyle tek tek zikredilmiştir. Yukarıda görüldüğü gibi Pursaklardaki hane sayısı dönem dönem farklılık
göstermektedir. Azalmasını göçlerle, çoğalmasını ise nüfus artışı ve bağlı mezraların artması ile izah etmek
mümkündür.
1960’lı yıllarda Pursaklar, ilk yerleşim alanı olan “Eski Köy” bölgesinde meydana gelen bir heyelan sonucu,
devletin yardımı ile plânlı olarak inşa edilen, bugün Merkez Mahallesi olarak tanınan son yerleşim alanına taşınmıştır. 1965 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre Pursaklar nüfusu; 294 erkek, 265 kadın olmak üzere
toplam 559 kişidir. Pursaklar’ın taşındığı son yerleşim alanının yol kenarı olması, çevrede kurulan fabrikalarda
çalışan işçilerin bu bölgeyi ikamet etmek üzere seçmesine sebep olmuştur. Genellikle çevre vilayetlerden
gelen bu sakinlerle Pursaklar’ın nüfusu çoğalmış, 1987 yılında nüfusu 2000’i geçtiğinden belediye teşkilatına
kavuşarak “BELDE” sıfatını kazanmıştır. Pursaklarda Belediye imar çalışmalarının tamamlanması sonucu hızlı
bir inşaat süreci başlamış ve akabinde nüfus da artmaya başlamıştır.
Pursaklar Belediyesi 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında, Büyükşehir
Belediyesine bağlanmış ve İlk Kademe Belediyesi olarak hizmetine devam etmiştir.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması hakkındaki 5747 sayı ve 06.03.2008 tarihli Kanunla
Pursaklar İlçesi kurulmuştur.

2014-2019 Dönemi Stratejik Planının
Değerlendirilmesi

MEVZUAT ANALİZİ
5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre;
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Belediyelerin görev alanını belirlemek, kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak ve dolayısıyla planlamanın çerçevesini belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır. 5393 sayılı Kanun’da belediyelere verilen
yetki görev ve sorumluluklar şu şekildedir:

MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Belediyemizin beş yıllık hizmet programı 2015-2019 stratejik planında altı amaç ve buna bağlı olarak hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz ile belirlenmiştir. Yıllar itibari ile belirlenen faaliyet ve projeler kurum
imkanlarına uygun olarak gerçekleştirilmeye çalışılarak, belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşılmıştır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

2016 yılında Belediyemizde yeni hizmet birimlerinin oluşturulması ve güncel ihtiyaç ve taleplere göre hedeflerimizde güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulması sonucu 2015-2019 stratejik planı revize edilerek 20172019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

2017-2019 stratejik planının amaç, hedef ve performans göstergesi bazında değerlendirilmesi sonucu bazı
performans göstergelerinin faaliyet niteliğinde belirlendiği, bazı göstergelerde ise ölçülebilirlik konusunda ha-
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Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları
MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.

periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli
hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
“l” bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, “e”, “f ” ve “g” bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya
tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya
verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla
kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya
düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na Göre İlçe ve İlk Kademe
Belediyelerin Görev ve Yetkileri:
7. madde üçüncü fıkra:

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında
kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrısıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
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b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî iş yerlerini, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak;
yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile
kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

p) Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin görev ve sorumlulukları artmış, yetki ve imtiyaz alanları genişlemiş, ancak görev alanları ile orantılı olarak gelir kaynakları artmamıştır.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis
edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin
gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirlemek, yapacağımız planın sınırlarını da oluşturacağından büyük önem taşımaktadır. Görev alanlarının geniş olmasının yanında, belediyelere kanunlarla başka
bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapma veya
yaptırma sorumluğu da verilmiştir. Diğer taraftan, Belediye Kanunu dışında birçok yasal düzenlemede de
belediyelere görev verilmiştir. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa
olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık

Kanun ile yerel yönetimlere verilen görev ve sorumlulukların yükü yeni yerleşim yerlerinin açılması ve artan nüfus nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. İlçede yaşayan halkın hizmet talebinin artması da maddi açıdan

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

2020 Mali Yılı Bütçesi |11|
|11|

Stratejik Plan
belediyeleri zor durumda bırakmaktadır. Belediyelerin gelirleri kanunlar ile verilen görev ve sorumlulukları
yerine getirmelerinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle belediyelerin kanunlar ile verilen görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmeleri için gelirlerinin artması gerekmektedir. Mevzuatta öz gelirleri artırıcı
düzenlemeler yapılmalı ve merkezi yönetim gelirlerinden ayrılan paylar artırılmalıdır.
Belediyemize görev ve sorumluluk yükleyen yasal yükümlülükler genel olarak aşağıda sıralanmıştır.
1. 5393 sayılı Belediye Kanunu
2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
5. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
8. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
9. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
10. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
11. 492 sayılı Harçlar Kanunu
12. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

34. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
35. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
36. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
37. 775 sayılı Gecekondu Kanunu
38. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
39. 237 sayılı Taşıt Kanunu
40. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
41. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
42. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
43. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
44. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
45. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik
46. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik
47. Kent Konseyi Yönetmeliği
48. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
49. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
50. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

13. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

51. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

14. 3194 sayılı İmar Kanunu

52. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

15. 4857 sayılı İş Kanunu

53. Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

16. 3572 sayılı Iş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

54. Otopark Yönetmeliği

17. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

56. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

18. 3402 sayılı Kadastro Kanunu

57. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

19. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

58. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

20. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
21. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
22. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
23. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
24. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
25. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
26. 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
27. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
28. 7201 sayılı Tebligat Kanunu
29. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
30. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
31. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
32. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
33. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
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55. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

59. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik
60. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
61. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
62. Belediye Tahsilat Yönetmeliği
63. Belediye Zabıta Yönetmeliği
64. Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği
65. Belediyelerin Arsa, Konut ve Iş yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
66. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
67. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
68. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
69. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
70. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
71. İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
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Personel sözleşmesinin
süresinin 1 yıl değil,
söz konusu istihdamı
gerçekleştiren kurumca
ihtiyaca göre yapılması

İstihdam edilen sözleşmeli
personelin her yıl sözleşmesinin
yenilenmesi

İhtiyaç duyulan eğitimlerin bütçe
yetersizliği sebebiyle verilememesi

Memur ve sözleşmeli
Memur ve sözleşmeli personelin
personelin kullanacağı
izninde hafta sonu ve resmi tatillerin izinlerde hafta sonu
izne dahil edilmesi
ve resmi tatillerin dahil
edilmemesi
Öğrenim durumuna göre derece
kademe yönünden ilerleyebileceği
son duruma gelmesine rağmen,
kadro derece yönünden pasaport
için geçerli olan 1, 2 ve 3.
derecelere ilerleyememektedir.
(örn: memur kadrosu)

*5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 49. maddesi

*657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 214. maddesi

*657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun
102,103,104,105,106,107 ve
108. maddeleri

*5682 sayılı Pasaport
Kanunu’nun 14. maddesi

*3071 sayılı Dilekçe Hakkının
EBYS’ni (Elektronik Belge Yönetim EBYS (Elektronik Belge
Kullanılmasına Dair Kanun
Sistemi) Müdürlüklerimizin tam ve Yönetim Sistemi) eğitimi
*4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
etkin kullanamaması
verilmesi
Kanunu

Sözleşmeli personel istihdamını sağlamak

Personele eğitim verilmesi

Personelin izin ve rapor işlerinin takibi

Memur personelin pasaport işlemlerinin yürütülmesi

Genel evrak akışını sağlamak

İmar planında yeşil
alanların arttırılması

Yeşil alanların ve park alanlarının
yoğun yapılaşma sonucu yetersiz
kalması
*5393 sayılı Belediye Kanunu
*6831 sayılı Orman Kanunu

İmar planında mezarlık alanı, dinlenme parkı,
çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve
yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek
projelendirmek ve uygulamasını yapmak ya da ihale
yolu ile yaptırmak
Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak

*5393 sayılı Belediye Kanunu
*2872 sayılı Çevre Kanunu

Vatandaşın bilgilendirilmesine
yönelik e- belediyecilik sistemi
tanıtıcı faaliyetlerin tasarımının
sağlanması ve çeşitli tanıtım
materyalleri oluşturulması

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu maddeleri gereğince yetki
çatışması vardır

*5199 sayılı Hayvanları Koruma Altyapısı oluşturulmaya
Kanunu
başlanmıştır

Personel temininin
sağlanması

Kanuni düzenleme
yapılması gerekmektedir.

-

*5199 sayılı Hayvanları Koruma Etkin ve aralıksız rehabilitasyon için Nitelikli personele ihtiyaç
Kanunu
yeterli ve bilgili eleman olmaması
duyulmaktadır

Katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri
yerine getirmek,
İlçe belediyeler; Büyükşehir katı atık yönetim planına
*5216 sayılı Büyükşehir
uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
Belediyesi Kanunu
istasyonuna taşımak.
Büyükşehir Belediyeleri; Toplanan atıkları, aktarma
istasyonundan geri kazanım veya bertaraf sahalarına
taşımak ile yükümlüdür.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirletici
unsurlarla mücadele etmek

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların
toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî
bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı
ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt
altına alınması
Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların
sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile
belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın
organlarında duyuru yapılması

Personel teminin
sağlanması ve
ekipmanların iyileştirilmesi
Teknik bilgi eksikliği ve
bakım yapacak personel
sayısındaki eksiklik
*5393 sayılı Belediye Kanunu

Kent konseyi çalışmalarının yürütülmesi

Çalışma grupları
oluşturulması,
gerekli bütçe ayrılması
ve personel temini
*5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 76. maddesi
*Kent Konseyi Yönetmeliği

Nikah başvurularını ve tüm nikah işlemlerine ilişkin
işleri yürütmek

Personel ve ekipman
temininin sağlanması,
evlendirme memurlarına
yönelik mevzuat eğitimi
verilmesi

Personel ve ekipmanın az oluşu,
nüfus artışı ile birlikte nikah
başvurularındaki artış
evlendirme memurlarında mevzuat
eksikliği
Yeterli koordinasyon
sağlanamamaktadır.
Kent konseyi planlama konusunda
nitelik ve nicelikte personel
bulunmamaktadır.
Yeterli mekan ekipman
sağlanamamaktadır.
*4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu
*Evlendirme Yönetmeliği

Personel temini
sağlanması,
ekipmanların iyileştirilmesi,
bütçe ayrılması

Arşiv memuru olmaması,
kurumsal arşiv oluşturulamaması,
ekipman yetersizliği,
e-arşiv oluşturulamaması

*11 sayılı Devlet Arşivleri
Arşivde bulunan evrakların, muhafazası ve tasnifini
Başkanlığı Hakkında
sağlayarak muhafazasına lüzum kalmayan evrakların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ayıklanarak imhasını gerçekleştirmek
*Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik

Personel teminin
sağlanması ve mevzuat
değişikliği

Yeterli personel bulunmaması,
encümen ve meclis kütüklerinin
bilişim ve teknoloji çağında elle
yazılarak iş yükünün artması

*5393 sayılı Belediye Kanunu
*5216 sayılı Büyükşehir
Meclis ve Encümen toplantılarının sekreterya görevini
Belediyesi Kanunu
yapmak
*Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği

Personele kadro
derecesinin yanı sıra
müktesebine göre de
yeşil pasaport alma hakkı
sağlanması

İlgili kurumlarca ihtiyaç
duyulan eğitimlerin
verilmesini sağlayacak
birimlerin oluşturulması

İhtiyaçlar

Tespitler

Dayanak

Yasal Yükümlülük

Stratejik Plan
Stratejik Plan
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Üst Politika
Belgesi

İlgili Bölüm /
Referans

(202) Yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi ve mali uygulamaların
sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınması.

Stratejik Plan ile Üst Politika Belgeleri İlişkisi

(316.3.) Yatırım izinlerine ilişkin uygulamalar gözden geçirilerek
basitleştirilecek, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Kalkınma Planı

(633.4.) Kültür ve sanat hizmetlerinin güçlendirilmesi.

Cumhurbaşkanlığı Programı
Ulusal Düzey

Orta Vadeli Program
Ülke Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri

Bölge Planı
Bölge Düzeyi

Çevre Düzeni Planı
Bölge Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri

Orta ve Uzun Vade

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

İl Gelişim Planı
Şehir Düzeyi

Şehir Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri

Stratejik Plan

Onbirinci
Kalkınma
Planı

(677.1) Planlama sürecinde etkili katılımın sağlanması.
(713) Çevre konusunda kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve iş
birliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci arttırılacak ve çevre yönetimi
sağlanacaktır.
(713.1) Çevre konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile yetki ve görev
uyumunun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesi ve uygulamada
eşgüdüm ile diğer paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılacak
mevzuat çalışmalarına katkı sağlanması.
(819.2) Kalkınma yardımlarına ilişkin yapılacak mevzuat
güncellemesine katkı sağlanacaktır.

Planlama İlkeleri
1/100.000
Ölçekli 2038 Plan Çerçevesi,
Ankara Çevre Tanımlar ve
Düzeni Planı Kısıtlamalar
bölümünün Sosyal
Altyapı Alanları

1/25.000
Ölçekli 2023
Başkent
Ankara
Nazım İmar
Planı

|16|

(202), (316.3.),
(633.4.), (677),
(677.1.), (713),
(713.1.) ve (819.2.)
numaralı politika
paragrafları

(677) Mekânsal planlama sisteminin merkezi kuruluşlarla iş birliği
içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde mahalle düzeyinde
etkili katılım mekanizmalarını, izleme denetleme süreçlerini içerecek
şekilde geliştirilmesi sonucu planlama ve uygulamanın yapılması.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın hazırladığı bölge planının temel amacı;
kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle
ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
Kentsel Yayılma ve
sağlamak ve bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Ankara Bölge
Saçaklanma ile İlgili
• Sürdürülebilir kentsel büyüme ilkeleri kent planlarında
Planı
Tedbirler
benimsenecek ve uygulanacaktır.
• Kent merkezinde ve mahalle ölçeğinde erişilebilir kamusal açık
alanlar korunacak ve artırılacaktır.
• Alınan yüksek göçün temel kamu hizmetleri üzerinde oluşturduğu
yük tespit edilecek ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirler
alınacaktır.

Nazım İmar Planı

5 Yıllık

Kurumsal Düzey

Verilen Görev / İhtiyaçlar

(4.3.3.) Mevcut veya olası düzensiz yapılaşmanın önüne geçecek
mekânsal gelişme kararlarının oluşturulması.
(9.7.6.) Mezarlık Alanı: 2038 Ankara Çevre Düzeni Planında Pursaklar
İlçesi Abadan, Yeşilova ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını
kapsayacak şekilde yeni mezarlık alanı öngörülmüştür.

Yapılacak Plan
Revizyonu ile
Müdahale Biçimleri

Pursaklar ve Saray yerleşimleri için, Esenboğa Yolu koridoru ile
bütünleşen bir stratejik alt merkez tanımlayarak, artan nüfusun
gereksinimlerini karşılamak hedeflenmektedir. (Altınova İmar Planı
Revizyonu)

Yapılacak Plan
Revizyonu ile
Müdahale Biçimleri

Yeşil alan düzeninin parçalı yapıdan arındırılarak bütünleştirilmesi,
plan kapsamındaki dere yataklarının korunmasını sağlamak
hedeflenmektedir. (Altınova İmar Planı Revizyonu)
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Faaliyet Alanlarımız ile Ürün ve Hizmetlerimiz

PAYDAŞ ANALİZİ

Faaliyet Alanı

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya
olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar
olarak sınıflandırılmaktadır.

Ürün/Hizmetler
1.1. Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları

1. Kentsel Gelişim ve
İmar Yönetimi

1.2. Şehrin imar planlamasının yapılması
1.3. Üst ve altyapı çalışmaları
1.4. Yapılaşmanın kontrollü olarak yürütülmesi
2.1. Sokak temizliğinin yapılması
2.2. Park ve bahçe temizliğinin yapılması
2.3. Katı atıkların toplanması

2. Çevre ve Yeşil Alan 2.4. Haşere ile mücadele edilmesi
Yönetimi
2.5. Sokak hayvanlarının denetim ve kontrol faaliyetleri
2.6. Park ve bahçelerde yeşil alanların oluşturulması

İç paydaş analizi kapsamında belediye ve ilçe ile ilgili algı ve beklentileri ölçmek amacıyla Belediye personelimiz ile anket çalışması yapılmıştır.
Dış paydaş analizi kapsamında ise Belediyemiz ile etkileşim içinde olan ilçemizdeki kamu kurumları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ve ilçe ekonomisini etkileyecek
şirketler ile anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma ile Belediyemizin 2020-2024 stratejik planında amaç ve
hedeflerimiz yönetişim ilkesi kapsamında paydaşlarımızın taleplerine yönelik olarak belirlenmeye çalışılmıştır.

İç Paydaş Analizi
İç paydaşlarımız ile yapılan anketin sonuç verileri aşağıdaki grafiklerde belirtilmiştir.

Cinsiyet

2.7. Peyzaj çalışmalarının yapılması
2.8. Koşu ve bisiklet yollarının yapılması
3.1. Iş yeri denetimleri
3.Denetim İşlemleri

%20

3.2. Gıda denetimleri

Erkek

3.3. Pazar denetimleri

Kadın

3.4. Kaçak çevre faaliyetlerinin denetimleri

%80

4.1. Giyecek yardımı
4.2. Gıda yardımı
4.3. Bebek doğum seti yardımı
4.4. Sosyal sorumluluk projeleri
4.Sosyal, Kültürel ve
Sportif Faaliyetler

4.5. İl içi ve dışı kültürel gezilerin düzenlenmesi

Yaş

4.6. Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde programların düzenlemesi
4.7. Mesleki kurslar

%3

4.8. Hanımlara yönelik kurslar

20-34 yaş

%12
%27

4.9. Spor Kursları

45-54 yaş

5.0. Engellilere yönelik kurslar

%23

55-64 yaş

6.1. Okullarımızda geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitim programlarının
düzenlenmesi
6.Eğitim Faaliyetleri

35-44 yaş

%35

CEVAPLANMAYAN

6.2. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte projelerin geliştirilmesi
6.3. Okul ve Kreşlerimizde 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza eğitim faaliyetleri
6.4. Engellilere yönelik eğitim faaliyetleri

Eğitim Durumu
|18|
%6

İLKOKUL
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55-64 yaş
CEVAPLANMAYAN
55-64 yaş
CEVAPLANMAYAN
CEVAPLANMAYAN

%35

%23

%35
%35

%43

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
%6
%6
%16 %6
%16
%6%16

İLKOKUL
%18
%18
%18

%3
%3

%6
%6
%18

%33

%18
%18

%33
%33

Kurumumuzda karar alma
süreçlerinde ﬁkirlerimi
Kurumumuzda
karar alma
Kurumumuzda
karar alma
açıkça
beyan
etmekteyim.
süreçlerinde ﬁkirlerimi
süreçlerinde
ﬁkirlerimi
açıkça
beyan etmekteyim.
açıkça beyan etmekteyim.
%18

LİSANS
İLKOKUL
İLKOKUL
LİSANS
LİSE
LİSANS
ORTAOKUL
LİSE
LİSE
ÖN
LİSANS
ORTAOKUL
ORTAOKUL
YÜKSEK
LİSANS
ÖN LİSANS
ÖN LİSANS
YÜKSEK LİSANS
CEVAPLANMAYAN
YÜKSEK LİSANS
CEVAPLANMAYAN
CEVAPLANMAYAN

Yöneticiler ile çalışanlar
arasında iş birliği ve
Yöneticiler
çalışanlar
uyumile
vardır.
arasında iş birliği ve
uyum vardır.

%1%2
%1%2
%23
%23
%23

%18

%38
%38
%38

%2%1
KATILIYORUM
%17

%2%1
%20

%17

%20

%18

%42

%18

%42

Kurum içi iletişim
etkin olarak
Kurum
içi iletişim
sağlanmaktadır.
etkin olarak
sağlanmaktadır.

%1%2

%18
%18
%18
%18

%3

KARARSIZIM

KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KATILIYORUM
KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KATILMIYORUM
CEVAPLANMAYAN
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
CEVAPLANMAYAN
FİKRİM
YOK
CEVAPLANMAYAN
FİKRİM YOK
KARARSIZIM
FİKRİM YOK
KARARSIZIM
KARARSIZIM

KATILMIYORUM
KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KATILMIYORUM
CEVAPLANMAYAN
KESİNLİKLE KATILIYORUM
FİKRİM YOK
CEVAPLANMAYAN
KARARSIZIM
FİKRİM YOK
KARARSIZIM

%3 %1

%21
%21

%14

%3 %1
%16

%14

%16

%45
%45

KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KATILMIYORUM
CEVAPLANMAYAN
KESİNLİKLE KATILIYORUM
FİKRİM YOK
CEVAPLANMAYAN
KARARSIZIM
FİKRİM YOK
KARARSIZIM

Kurumumuzda çalışma
arkadaşlarım,
bilgi paylaşımına
Kurumumuzda
çalışma
Kurumumuzda
çalışma
ve
iş
birliğine
açıktır.
arkadaşlarım, bilgi paylaşımına
arkadaşlarım,
bilgi paylaşımına
ve iş birliğine
açıktır.
ve iş birliğine açıktır.
%17
%17
%17
%18
%18
%18

İç paydaşlarımızın beklenti ve önerileri;

%3
%3
%3

KATILIYORUM
%19
%19
%19

%43
%43
%43
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Yöneticiler ile çalışanlar

KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KATILMIYORUM
KESİNLİKLE
KATILIYORUM
CEVAPLANMAYAN
KESİNLİKLE KATILIYORUM
CEVAPLANMAYAN
KARARSIZIM
CEVAPLANMAYAN
KARARSIZIM
KARARSIZIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak yapılması ve sayısının artırılması
Personel eksikliğine çözüm bulunması
Personelin niteliğinin artırılması
Personele yönelik sosyal aktive alanlarının artırılması
Personele halkla diyalog ve nezaket eğitimi verilmesi
Engellilerin topluma tam ve etkin katılımının sağlanması için engellilere yönelik faaliyetlerin artırılması
Temizlik konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi
Yol bakım ve onarımlarının artırılması
Kaldırımların bakım ve onarımlarının artırılması
Hayvanlar için rehabilite çalışmalarının artırılması
Caddelerdeki araç parkı problemlerine çözüm bulunması
Gençlere yönelik sosyal aktivitelerin artırılması
Spor faaliyetlerinin artırılması
Yeşil alanların ve ağaçlandırmanın artırılması
Mesire alanlarının yapılması
Gıda denetimlerinin artırılması
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Dış PaydaşCinsiyet
Analizi
Dış paydaşlarımız ile yapılan anketin sonuç verileri aşağıdaki grafiklerde belirtilmiştir.

Cinsiyet

Belediyemizin hizmetlerini görev/
yetki/sorumluluklarını
düşündüğünüzde nasıl değerlendirirsiniz?

%21

BAŞARILI

%23

BAŞARISIZ

KADIN
%21

ERKEK

%79

%44
%5

KADIN

ÇOK BAŞARILI
%18

ÇOK BAŞARISIZ

ERKEK

%79

CEVAPLANMAYAN

KARASIZIM

%8
2%

Belediyemiz
kurum/kuruluşunuz/firmanız
arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Belediyeyleilesunduğu
hizmetlerde

iyi bir iş birliği içindeyiz.

Belediyeyle sunduğu hizmetlerde
iyi bir iş birliği içindeyiz.

Yaş

%10

%3

%33

Yaş
%15

%15
%38

%21

%3

20-34 yaş

%23
%21

%23
%38

%49

%3

KESİNLİKLE
KATILIYORUM
KATILIYORUM
FİKRİM YOK
KATILMIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KARARSIZIM
FİKRİM YOK

%49

%3

KARARSIZIM

%18

ÇOK İYİ
İYİ

Belediye mevzuatla belirlenen
görev yetki ve sorumluluklarını
yerine getirmektedir.
Belediye mevzuatla belirlenen
görev yetki ve sorumluluklarını
yerine getirmektedir.
8%

%33

YETERSİZ
CEVAPLANMAYAN

10%

28%
28%

10%
%54

KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM

8%

YETERLİ

KATILIYORUM
FİKRİM
YOK
KESİNLİKLE KATILIYORUM
KARARSIZIM
FİKRİM YOK

%54
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KATILMIYORUM

65 yaş ve üzeri

%3

%20

%5

KATILIYORUM

55-64 yaş

Belediyemizin görev, yetki ve
sorumlulukları hakkındaki bilgi
düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

%26

%10

%33

35-44 yaş
45-54 yaş
20-34 yaş
55-64 yaş
35-44 yaş
65 yaş ve üzeri
45-54 yaş

%5

KARARSIZIM
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KARARSIZIM

%54
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Stratejik Plan
Dış paydaşlarımızın beklenti ve önerileri aşağıda belirtilmiştir.

Belediyenin kurumsal kapasitesi
iş birliğine uygundur.
%5
%10

%26

Belediyemizin daha fazla geliştirmesi ve önem
Belediyemizin sunmuş olduğu hangi faaliyet
vermesi gerektiğini düşündüğünüz faaliyet ve
ve hizmetler sizin için yüksek öneme sahiptir?
hizmetler nelerdir?

KATILIYORUM
KATILMIYORUM

Altyapı hizmetleri

Sosyal tesis ve spor alanlarının geliştirilmesi

Yeşil alan ve yürüyüş yollarının artırılması

Millet kıraathanelerinin oluşturulması

Parkların sayı ve niteliğinin artırılması

Altyapıya önem verilmesi

Yatay mimariye geçilmesi

İmar yollarının açılması

Gençlik ve spor hizmetleri

Park ve bahçe hizmetleri

Engelli ve yaşlı hizmetleri

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu

Mezarlık bakımlarının yapılması otların biçilmesi

Asfalt bakımlarına ve yamalarına önem verilmesi

Kaçak yapıların denetimi

Sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi

Çevre temizliğine önem verilmesi

Sosyal yardım hizmetleri

Mezarlık bakımlarının yapılması

Temizlik hizmetleri

FİKRİM YOK

Nezaket okulları

Mahalle konaklarının ve taziye evlerinin yapılması

KARARSIZIM

Evde sağlık hizmeti

Halk günü belirlenmesi

Eğitim yardımları

Yol ve altyapı hizmetleri

Spor faaliyetleri

İmar planlaması ve çevre düzenlenmesi

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu

Personelin hizmet içi eğitim kursları ile desteklenmesi

Haşere ile mücadele

Temizlik ve katı atık hizmetleri

KESİNLİKLE KATILIYORUM

%3
%56

FİKRİM YOK
KARARSIZIM

Belediyeyle Kurumumuzun ileride
daha iyi iş birliği yapacağına
inanıyorum.
%5

%5

KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM

%36
%54

Yol ve asfalt bakımlarının yapılması
Cenaze hizmetlerinin eksiksiz yapılması
Sosyal faaliyetler
Hanımlara yönelik kurslar
Kültür ve sanat hizmet ve faaliyetleri
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Belediyemizde görev yapan personelin Müdürlük bazında statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Müdürlük

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
2020-2024 Stratejik Plan döneminde iş tanımları esas alınarak her pozisyondaki çalışanın sahip olması
gereken temel yetkinlikler ile yetkinlik açıkları belirlenecektir. Bu çalışmalar ışığında ise eğitim ihtiyacı tespit
edilerek uzun dönemli eğitim planı hazırlanacaktır.

Toplam

Memur

İşçi

Sözleşmeli

Başkan Yardımcıları

2

-

-

2

Özel Kalem Müdürlüğü

-

1

1

2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

7

-

-

7

Belediyemizde görev yapan toplam 192 personelin statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediyemizde görev yapan memur personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kültür İşleri Müdürlüğü

11

3

-

14

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3

1

-

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

7

1

-

8

Statü

Hizmet Sınıfı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

4

-

1

5

Basın Yayın Müdürlüğü

3

-

1

4

Fen İşleri Müdürlüğü

7

17

-

24

Sayı

%

Memur

129

67

Kadrolu İşçi

46

24

Sözleşmeli Personel

17

9

Toplam

192

100

Sayı

%

Genel İdare Hizmetleri

78

53

Teknik Hizmetler

63

43

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

14

2

6

22

Sağlık Hizmetleri

3

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

9

2

-

11

Avukatlık Hizmetleri

1

1

Temizlik İşleri Müdürlüğü

5

3

-

8

Yardımcı Hizmetler

1

1

Zabıta Müdürlüğü

21

-

-

21

146

100

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

2

3

1

6

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

2

1

8

Etüd Proje Müdürlüğü

6

-

2

8

Hukuk İşleri Müdürlüğü

1

-

1

2

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

7

3

1

11

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

6

1

1

8

Toplam

Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Cinsiyet

Memur

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2

5

1

8

Kadın

25

19

2

4

7

41

34

18

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

7

2

-

9

Erkek

104

81

44

96

10

59

158

82

TOPLAM

129

46

17

192

Toplam

129

100

46

100

17

100

192

100

Belediyemizde görev yapan personelin öğrenim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Öğrenim Durumu
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Statü

Memur

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

İlkokul

-

15

-

15

Ortaokul

1

7

-

8

Lise

35

15

-

50

Ön Lisans

25

2

3

30

Lisans

57

7

14

78

Yüksek Lisans

11

-

-

11

Toplam

129

46

17

192

Kurum Kültürü Analizi
Belediyemizde faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlu birim ya da birimler koordinasyon içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra görüş ve önerilerini üst yönetimin onayına sunmaktadır. Üst yönetimin onay vermesi
sonrası gerekli olduğu durumlarda Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine sunulmaktadır. Onaylanan
faaliyet ve projeler ile ilgili kararlar birimlerimize bildirilmekte ve sorumlu birimlerimiz tarafından iş birliği
içerisinde en iyi hizmeti sunacak şekilde hayata geçirilmektedir.
Hizmet sunumunda birimlerimiz arasında koordinasyonun sağlanabilmesi adına üst yönetim ile istişare
toplantıları düzenlenerek, yaşanabilecek aksaklıkların ve problemlerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Çalışanların niteliğinin artırılması amacıyla eğitim programları organize edilmiş ve diğer kurumlar tarafından
düzenlenen eğitimlere personel yönlendirilmiştir.
Belediyemizin yeni hizmet binasına taşınması ile birimlerimiz arası iletişimin güçlenmesi ve koordinasyonun artması sağlanacaktır. Bu durumun kurum kültürümüze katkı sağlayacağı ve dolayısı ile sunduğumuz
hizmetlerin kalitesinin daha da artacağı düşünülmektedir.
Stratejik plan ile ilgili süreç üst yönetimin çağrısı ile tüm birimlerimize duyurulmuş ve toplantılar düzenlenerek, yönetimin ve çalışanlarımızın planlamaya dahil olması ve planı sahiplenmeleri sağlanmıştır. Kurum
içinde düzenlenen anket ile çalışanlarımızın, kurum dışı paydaşlarımızla yapılan anketle ise dış paydaşlarımızın
görüş ve önerileri dikkate alınarak çağımızın gereklerine göre yeniden şekillenen ihtiyaçlar ve talepler plana
yansıtılmaya çalışılmıştır.
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Fiziki Kaynak Analizi
Belediyemizin fiziksel kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet Birimleri
Belediyemiz kanun ve yönetmeliklerin üzerine görev kıldığı mahalli müşterek hizmetler ile sosyal kültürel
hizmetleri aşağıda belirtilen birimlerde yürütmektedir.

Hanımevlerimiz

Spor Salonlarımız

Saray Kültür Merkezi Hanımevi

Saray Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu

Ayyıldız Hanımevi

Muhammed Ali Spor Salonu

Hüma Sultan Hanımevi

Saray Hanımevi Spor Salonu

Altınova Hanımevi

Hüma Sultan Hanımevi Spor Salonu
Saray Erkek Spor Salonu
Altınova Spor Salonu

Hizmet Binalarımız

Adres

Ana Hizmet Binası

Tevfik İleri Mah. Emek Cad. No: 8

Fen İşleri Müdürlüğü İş Makinası Garajı

Mimar Sinan Mah. Köroğlu Cad. No: 25

Fen İşleri Ek Hizmet Binası

Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü İş Makinası Garajı

Saray Fatih Mah. Korkut Sok. No: 11

Aile Yaşam Kadın Spor Salonu

Sosyal ve Kültürel Tesisler

Nezaket Okullarımız

Dede Torun Lokallerimiz

Saray Kapalı Yüzme Havuzu

Yavuz Sultan Selim Nezaket ve
Down Sendrom Okulu

Mimar Sinan Dede Torun Lokali

Selçuklu Kongre Merkezi

Saray Kültür Merkezi Nezaket
Okulu

Saray Kule Dede Torun Lokali

Abdurrahim Karakoç Kongre
Merkezi

Nezaket Anaokulu ve Kreşi

Yavuz Selim Dede Torun Lokali

Tevfik İleri Kültür Merkezi

Altınova Nezaket Okulu

Merkez Dede Torun Lokali

Sirkeli Kültür Merkezi

Merkez Nezaket Okulu

Araç Parkı
Belediyemiz hizmetlerine tahsis edilen resmi kurum araçlarımız aşağıda belirtilmiştir.
Hizmet Araçlarımız
Otomobil

24

Traktör

6

Kamyon

43

Silindir

6

Kamyonet

46

Çekici

5

Minibüs

1

Süpürge Aracı

5

Otobüs

6

Loder

8

Cenaze Aracı

4

Greyder

3

Çöp Kamyonu

9

Ekskavatör

4

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
Cinsi

Saray Kültür Merkezi
Ankara Kedisi Koruma ve
Yaşatma Evi
Tebessüm Sinema Salonu
Şehir Araştırmaları Kütüphanesi
Tebessüm Çarşısı
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Miktar

Cinsi

Miktar

Fiziksel Sunucu

5

Para Sayma Makinası

7

Sanal Sunucu

80

Plotter

2

Storage

2

Post Makinası

21

Bilgisayar

400

Sabit IP Telefon

330

Yazıcı

100

IP Telsiz Telefon

50

Ups Güç Kaynağı

29

Kamera

400

Cüzdan Yazıcı

1

Sanal Fax

30
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PESTLE ANALİZİ
732.612.000,00
175.692.000,00
159.720.000,00

ETKENLER

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Belediyeye Etkisi
Ne Yapılmalı?
Fırsatlar

Politik

Tehditler

Kamu kurumları ile
iş birliğinin yeterli
düzeyde olmaması

Kurumlar arası
koordinasyon
eksikliğinden dolayı
hizmet verimliliğinin
düşmesi

Hizmet sunumunda
iş birliği yapılabilecek
kurumlar ile iletişime
geçilerek, ortak hareket
edilmelidir.

İlçemizde istihdam
alanlarının yetersizliği

İlçemizde
işsizlik oranının
yükselmesi

İş arayanlar
ile işverenlerin
buluşturulması organize
edilmelidir.

Küresel ekonomik
dalgalanma

Belediyemizin
gelirlerinin
azalmasından
kaynaklı hizmet
sunumunda
aksamalar
yaşanması

Tasarruf politikası
uygulanarak, hizmetler
öncelik sırasına göre
sunulmalıdır.

İlçemizin çevre illerden
göç alması

Sorumlu
olduğumuz kişi
sayısının ve hizmet
alanının artması

Nüfusun artış oranı
göz önüne alınarak
Belediye hizmetleri
iyileştirilmelidir.

İlçe halkımızın
sosyokültürel talep
ve ihtiyaçlarının
değişmesi

Belediye bütçesinin
Belediye gelirlerini
yeni ihtiyaçları
artırıcı çalışmalar
karşılamada
yapılmalıdır.
yetersiz kalması

Ekonomik

145.200.000,00

-

7.454.327,10
1.787.666,10
1.625.151,00
1.477.410,00

-

81.527.505,40
17.774.174,00
16.158.340,00

19.551.591,40

363.839.539,60
79.322.276,00
72.111.160,00

87.254.503,60

18.925.810,00
4.126.100,00
3.751.000,00

4.538.710,00

39.634.309,20
8.640.852,00
7.855.320,00

9.504.937,20

236.139.162,90
56.629.923,90
51.481.749,00
46.801.590,00

-

Planın
3. yılı

Planın
4. yılı

Planın
5. yılı

Toplam Kaynak

Mali Kaynak Analizi
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132.000.000,00
120.000.000,00
TOPLAM

Diğer (kaynak
belirtilecek)

1.343.100,00
1.221.000,00
Red ve İadeler (-)

Alacaklardan
Tahsilat

14.689.400,00
13.354.000,00
Sermaye Gelirleri

65.555.600,00
59.596.000,00
Diğer Gelirler

3.410.000,00
3.100.000,00
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler

7.141.200,00
6.492.000,00
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri

42.546.900,00
38.679.000,00
Vergi Gelirleri

Genel Bütçe

KAYNAKLAR

Planın
1.yılı

Planın
2. yılı

Sosyokültürel

Hizmetlerimizi
gelişen teknoloji
sayesinde daha
hızlı ve verimli bir
şekilde sunmak

Teknolojik
imkanların
yeterli düzeyde
kullanılamaması

Teknoloji bilgisi ve
kullanımını artırarak
e-belediyecilik
uygulamaları
geliştirilmelidir.

Mevzuat değişiklikleri
güncel olarak takip
edilmeli ve hizmet içi
eğitimler verilmelidir.

Teknolojik

Teknolojik
gelişimlerden
faydalanarak işleyişin
hızlanması

Yasal

Sorumlu olduğumuz
mevzuatın sık
değişmesi

Sık değişen
mevzuat nedeni
ile uyum sağlama
problemlerinin
yaşanması

Çevresel

Çevre duyarlılığının
yetersiz olması

Sıfır atık ve benzeri
Çevre ve halk
projeler ile halkın çevre
sağlığının olumsuz
bilincinin artırılması
etkilenmesi
sağlanmalıdır.
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GZFT ANALİZİ

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Güçlü Yönler

Durum Analizi
Aşamaları

Tespitler/
Sorun Alanları

İhtiyaçlar/
Gelişim Alanları

Uygulanmakta
Olan Stratejik
Planın
Değerlendirilmesi

Stratejik Planımızın amaç,
hedef ve performans göstergesi
bazında değerlendirilmesi sonucu
bazı performans göstergelerinin
olması gerektiği gibi
belirlenmediği, bazı göstergelerin
ise ölçülebilirlik konusunda hatalı
olduğu anlaşılmıştır.

Belediyemizin 2020-2024 yıllarına ait stratejik
planında bulunan hedeflerin analiz edilebilir
ve ölçülebilir şekilde tespit edilmesine önem
verilmelidir.

Mevzuat Analizi

Yasal düzenlemelerden kaynaklı
bazı yetki ve görev çatışmaları
bulunmaktadır.

Sorunlar tespit edilerek gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.

Üst Politika
Belgeleri Analizi*

-

*Katılımcı yönetim uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve etki gücünün artırılması
sağlanmalıdır.
*Bilişim teknolojilerinden daha etkili bir
şekilde yararlanılması ve e-hizmetlerin
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
*Çevresel değerler korunmalı ve geliştirilmelidir.
*Kültürel ve sanatsal değerler korunmalı ve
geliştirilmelidir.
*Kentsel planlama katılımcı yaklaşımla rasyonel
olarak yapılmalıdır.

Paydaş Analizi

Çevre ve yeşil alan hizmetleri,
sokak hayvanlarının denetimi,
sosyal hizmetler ve
kültürel faaliyetler geliştirilmelidir.

Paydaşlarımızın Belediyemizden beklenti ve
taleplerine göre bütçe imkanları doğrultusunda
proje ve faaliyetler yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları
Yetkinlik Analizi

Yetişmiş personel eksikliği ve
mevcut personelin eğitim ihtiyacı
bulunmaktadır.

Hizmet içi eğitimleri nitelik ve nicelik olarak
artırarak personellerimizin yetkinliğinin artırılması
gerekmektedir.

Kurum Kültürü
Analizi

Kurum kültürü henüz
tamamlanmamıştır.

Kurumumuzun tespit edilen eksik yönlerinin
tamamlanması ve geliştirilmesi için iç
paydaşlarımızın görüş ve önerilerine göre gerekli
faaliyet ve çalışmalar yapılmalıdır.

Fiziki Kaynak
Analizi

Mevcut kaynaklar hizmetlerimiz
için yeterlidir.

-

Teknoloji ve
Bilişim Altyapısı
Analizi

Hizmet sunumunda günümüzün
teknolojik imkanları yeterince
kullanılamamaktadır.

Teknolojiden daha fazla faydalanabilmek için
gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Mali Kaynak
Analizi

Öz gelirlerin düşük olması
nedeniyle mali kaynak ihtiyacı
bulunmaktadır.

Gelirleri artırıcı çalışmaların yapılması
gerekmektedir.

PESTLE Analizi

Pestle analizi ile sorunların tespiti Pestle analizi ile belirlenen çözümlerin
yapılmıştır.
uygulanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyasal istikrar olması
Kurumun yeniliklere açık olması
Yönetimin halka açık ve şeffaf olması
Vatandaş ile iletişimin güçlü olması
Çok sektörlü gelişime imkan veren imar planlarının bulunması
Belediye birimlerinin yeni hizmet binasında toplanması
Sosyo-kültürel faaliyetlerin yoğun olması
Bölgesel gelişim odağı haline gelmiş olması
Personel arasında iş birliği olması
Çalışan personelin genç ve dinamik olması
Araç ve gereçlerin yenilenmiş, bakımlarının yapılmış ve hizmet görür olması
Kurumsallaşma yönünde gelişme ve uygulamaya açık olunması

Zayıf Yönler
•
•
•
•

İlçe sınırlarında iş merkezlerinin olmaması
Otomasyon sisteminin yetersiz ve zayıf olması
Kurumsal altyapının tam oturmamış olması
Hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması

Fırsatlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanınmış bir ilçe olması
Ulaşımın kolay olması
Havaalanı metrosunun Pursaklar’ dan geçecek olması
İlçenin gelişmeye müsait olması
Metropol ilçe olması
Merkeze yakın olması
İlçe halkının yönetime güven duyması
İşlenebilir bir coğrafik yapının olması
Bölgedeki emlak fiyatlarının sürekli değer kazanması
Planlı gelişime açık olması
Havaalanı ve protokol yolu üzerinde olması
Gecekondu bölgesinin olmaması
Sınır il ve ilçelerden devamlı göç alması

Tehditler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mania alanlarının olması
Göç almaya müsait olması
İş olanaklarının yetersiz olması
Turistik yerlerin az olması
Köyden mahalleye dönen bölgelerde besicilik faaliyetlerinin yapılması
Ekonomik değeri olan tarımsal üretimin olmaması
Kaçak yapılaşmanın olması
İlçemizde yaşayan vatandaşların ikametgâhlarının kendi memleketlerinde olması
Protokol yolunun ilçemizi ikiye bölmesi nedeniyle bölgelerimiz arası gelişim farkının oluşması
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GELECEĞE
BAKIŞ
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Misyon
Pursaklarda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kaliteli hizmet sunarak, katılımcı
yönetim anlayışını benimseyip hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak.

Vizyon
Sosyal belediyecilik anlayışını esas alan paydaşlarla bütünleşmiş, planlı ve yenilikçi yaklaşımlarla kaliteli
şehircilik anlayışını benimseyen herkesin yaşamayı tercih edeceği örnek bir ilçe olmak.

Temel Değerlerimiz
• Güvenilir ve şeffaf olmak
• Adil ve tarafsız olmak

STRATEJİ
GELİŞTİRME

• Ahlaki ve manevi değerlere önem vermek
• Etik değerlere sahip çıkmak
• Değişime ve gelişime açık olmak
• Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
• Çözüm odaklı olmak
• Çevreye duyarlı olmak
• Teknolojik gelişmelere açık olmak
• Ulaşılabilir olmak
• Hizmetlerin kalitesini yükselterek sürekli ve kalıcı kılmak
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Stratejik Plan

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER
AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

AMAÇ 1

KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Hedef 1.1

Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve
yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine
edilecektir.

Faaliyet 1.1.1 Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması
Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin
Faaliyet 1.1.2 eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının
sağlanması

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Müd.

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

AMAÇ 2

KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Hedef 2.1

Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler
hazırlanacaktır.

Faaliyet 2.1.1

2 adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş.’den alınması planlanan hibe
sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Faaliyet 2.1.2 3 adet Muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması
Faaliyet 2.1.3 2 adet Pazar Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması

Faaliyet 1.1.3

Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle
ölçülmesi

Faaliyet 2.1.4

Hedef 1.2

Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve
sonuçlandırılacaktır.

Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili İlbank A.Ş.’den alınması planlanan
Faaliyet 2.1.5
finansman sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması

Faaliyet 1.2.1 Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi
Faaliyet 1.2.2

Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin
takip edilmesi

Hukuk İşleri
Müd.

Faaliyet 1.2.3 Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi
Hedef 1.3

Kentsel Gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için
Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır.

Faaliyet 1.3.2 Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi
Faaliyet 1.3.3 İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması
Faaliyet 1.3.4 Tüm verilerin girişi sağlandıktan sonra, sistemin test edilip hizmete açılması Bilgi İşlem
Müd.
Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi
Hedef 1.4
artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.1 Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet 1.4.2 Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi

Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde
temin edilecektir.

Faaliyet 1.5.1

Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin
araç ihtiyacının karşılanması

Faaliyet 1.5.2

Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve
onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması

Faaliyet 1.5.3

Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi
için personelin göreve hazır halde bulundurulması

Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete
Faaliyet 1.5.4
sunulması
Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan
Faaliyet 1.5.5
malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi

Faaliyet 2.1.6

Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınması planlanan
hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması

Faaliyet 2.1.7

Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin
tamamlanması

Faaliyet 2.1.8

Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansından alınması planlanan
hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması

Etüd Proje
Müd.

Hedef 2.2

Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine
uygun planlama, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır.

Faaliyet 2.2.1

Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı
arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi

Faaliyet 2.2.2

Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının
revizyonunun yapılması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan 1/5000
Faaliyet 2.2.3 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına
uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması

Felaket Kurtarma Merkezi için lokasyon temini, projelendirilmesi ve gerekli
Faaliyet 1.4.3
donanımların tespit edilerek sistemin kurulması
Hedef 1.5

Şehitlik Parkı ve Meydan Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin
tamamlanması

20 adet açık spor tesisi projeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan
Faaliyet 2.1.9 alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin
tamamlanması

Faaliyet 1.3.1 Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması

|38|

AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

2038 Ankara çevre düzeni planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan,
Faaliyet 2.2.4 Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni
mezarlık alanının plan takibinin yapılması

Destek
Hizmetleri
Müd.

Hedef 2.3

Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu
denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir.

Faaliyet 2.3.1

Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim
ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi

İmar ve
Şehircilik
Müd.

Faaliyet 2.3.2 İlçe sınırları içerisindeki hazine alanların denetlenmesi
Faaliyet 2.3.3 İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi
Faaliyet 2.3.4

İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na aykırı yapıların yıkım
işlemlerinin yürütülmesi
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Stratejik Plan
AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Hedef 2.4

Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar
daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir.

Stratejik Plan

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Faaliyet 2.4.1 Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak
Faaliyet 2.4.2
cadde ve sokaklara uygulanması
Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın
alınarak cadde ve sokaklara uygulanması

Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak
Faaliyet 2.4.5
cadde ve sokaklara uygulanması
Hedef 2.5

Fen İşleri
Müd.

Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve
mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır.

Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir
Faaliyet 2.5.2 Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar
yollarının tesviye çalışmalarının yapılması
Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal
çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır.

Faaliyet 2.6.1 Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması

Zabıta Müd.

Faaliyet 2.6.2 Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması
Faaliyet 2.6.3 Sınıflandırılan bölgelerde bulunan iş yerlerinin denetimlerinin yapılması
AMAÇ 3

SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef 3.1

Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır.
Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin
sağlanması

Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının
Faaliyet 3.1.3
arttırılması
Faaliyet 3.1.4 Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.5

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayında
etkinliklerin düzenlenmesi

Hedef 3.2

Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel
gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.

Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele
nakışı, dikiş (etek dikimi), dikiş (çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası,
Faaliyet 3.2.1
muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma
yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi
Faaliyet 3.2.2 Açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
Faaliyet 3.2.3

Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk
oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi

Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya
Faaliyet 3.2.4
yönelik çalışmaların yapılması
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Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.

Faaliyet 3.3.1

İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil
işlemlerinin yapılması

Faaliyet 3.3.3

İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye
ziyaretinde bulunulması

Hedef 3.4

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.

Faaliyet 3.4.1

Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal
medya ve reklam çalışmalarının yapılması

Hedef 3.5

Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede
gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen
hediyeler ile kutlanacaktır.

Faaliyet 3.5.1

Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa
sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi

Faaliyet 3.5.2

Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen
organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması

Sosyal Yrd.
İşl.Müd.

İşletme ve
İştirakler
Müd.

Yazı İşleri
Müd.

Faaliyet 3.5.3 Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması
AMAÇ 4

ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.1

Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır.

Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana
Faaliyet 4.1.1 davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre
resen tahakkuklarının yapılması

Faaliyet 3.1.1 Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması
Faaliyet 3.1.2

Hedef 3.3

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması
Faaliyet 3.4.2 teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin
yeterli duruma getirilmesi

Açılacak imar yollarının planlanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Faaliyet 2.5.1 Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna
göre açılması

Hedef 2.6

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının
Faaliyet 3.3.2
karşılanması

Faaliyet 2.4.3 Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
Faaliyet 2.4.4

AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

Kültür İşleri
Müd.

Faaliyet 4.1.2

Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici
mesaj gönderilmesi

Faaliyet 4.1.3

Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin
bilgilendirilmesi

Faaliyet 4.1.4

Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere
ödeme emri gönderilmesi

Hedef 4.2

Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır.

Mali
Hizmetler
Müd.

Faaliyet 4.2.1 e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması
Faaliyet 4.2.2

Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunmak ve ödeme
imkan ve süreçleri ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi

Faaliyet 4.2.3 Belediyemizin mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması
Faaliyet 4.2.4 Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin arttırılarak yaygınlaştırılması
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Stratejik Plan
AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Hedef 4.3

Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.

Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 4.3.1 ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine
uygun olarak envanterinin çıkarılması
Faaliyet 4.3.2

Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların
satışlarının yapılması

Faaliyet 4.3.3

İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil
işlemlerinin yapılması

Hedef 4.4

Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım
kullanım oranı arttırılacaktır.

Faaliyet 4.4.1

Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol
edilmesi

Faaliyet 4.4.2

Pardus İşletim Sistemine geçişin pilot müdürlüklerce test edilmesi ve
Belediye personellerimize eğitim verilmesi

Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları
Faaliyet 4.4.3 ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma
yapılması

Stratejik Plan

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Emlak ve
İstimlak Müd.

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Hedef 5.3

Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre
kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda
Faaliyet 5.3.1 bulunan başıboş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü,
aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi
Bilgi işlem müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği
Faaliyet 5.3.2 internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde
Çevre
hayvanların sahiplendirilmesi
Koruma ve
Kontrol Müd.
Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda
Faaliyet 5.3.3
taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 5.3.4

Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı
yapılması

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller
Faaliyet 5.3.5 neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve
gerekli çalışmaların yapılması
Bilgi İşlem
Müd.

Faaliyet 4.4.4 İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması

Hedef 5.4

Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.

Faaliyet 5.4.1 Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi
Faaliyet 5.4.2 Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi

Temizlik İşleri
Müd.

Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp
Faaliyet 5.4.3
konteynerlerinin yerleştirilmesi

Faaliyet 4.4.5

Mobil uygulamanın çeşitli platformlarda kullanıma sunulması ve sürekli
güncel tutulması

Faaliyet 5.4.4

Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp
konteynerlerinin yerleştirilmesi

AMAÇ 5

ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef 5.5.

Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri
mevzuat kapsamında denetlenecektir.

Hedef 5.1

Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre
nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi
artırılacaktır.

Faaliyet 5.5.1

Ruhsatlı gıda iş yerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında
sınıflandırılması

Faaliyet 5.1.1 Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması
Faaliyet 5.1.2 Fidan dağıtımı yapılması
Faaliyet 5.1.3 Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet 5.1.4
Hedef 5.2
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AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların Park ve
korunması
Bahçeler
Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar Müd.
daha verimli ve modern hale getirilecektir.

Faaliyet 5.2.1

Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring
sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması

Faaliyet 5.2.2

Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki
çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması

Zabıta Müd.

Faaliyet 5.5.2 Belirlenen iş yerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması
AMAÇ 6

ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef 6.1

Halkla ilişkiler geliştirilerek, Belediye ve vatandaş arasındaki iletişim
güçlendirilecektir.

Faaliyet 6.1.1

Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları
gerçekleştirilmesi Randevu Organizasyonları düzenlenmesi

Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye
Faaliyet 6.1.2 Başkanı’nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim
hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet 6.1.3

Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile
istişare toplantıları düzenlenmesi

Faaliyet 6.1.4

Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel
günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi

Hedef 6.2

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği geliştirilecektir.

Faaliyet 6.2.1

Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve
ağırlanması

Faaliyet 5.2.3 Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması

Faaliyet 6.2.2 Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Faaliyet 5.2.4 Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması

Faaliyet 6.2.3

Özel Kalem
Müd.

Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen
hediye verilmesi
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Stratejik Plan
AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Hedef 6.3

Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek,
çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır.

Stratejik Plan

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

STRATEJİK AMAÇ- HEDEF-FAALİYETLER

Hedef 7.2

Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal
yardımlarda bulunulacaktır.

Faaliyet 7.2.2 Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması

Faaliyet 6.3.2 Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması
Basın Yayın
Müd.

Faaliyet 7.2.3

Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında
Faaliyet 6.3.5
Belediyemiz ve Başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi

Faaliyet 7.2.5

Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında
bulunulması

Hedef 7.3

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu
birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir.

Faaliyet 6.3.6 Bilgilendirici SMS gönderilmesi

Faaliyet 7.3.1 İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi

Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik
faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 6.4.1 Belediye hizmete alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması
Faaliyet 6.4.2

Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla
öğrenerek belediyenin hizmet politikasını belirlenmesi

Hedef 6.5

Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi
ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı
sağlayacaktır.

Faaliyet 6.5.1

Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları
toplantılarının yapılması

Halkla İlişkiler
Müd.

Yazı İşleri
Müd.

Faaliyet 7.3.2

Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı
sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi

Faaliyet 7.3.3

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık
taramalarının yapılması

Hedef 7.4

Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan
kişi sayısı artırılacaktır.

Faaliyet 7.4.2

Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya
paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması

Hedef 7.5

Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.

Faaliyet 7.5.1

İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç
mekân kutusunun teslim edilmesi

Faaliyet 7.5.2

İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun
teslim edilmesi

TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef 7.1

İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak
katkı sağlanacaktır.

Faaliyet 7.1.1

“Pursaklar Kitap Okuyor” yarışması düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara
kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi

Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte
Faaliyet 7.1.2 sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren
öğrencilerimize ödül verilmesi
Faaliyet 7.1.3
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“Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden” kampanyası düzenlenmesi ve
hazırlanan setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması

Kültür İşleri
Müd.

İşletme ve
İştirakler
Müd.

Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve
reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor
Faaliyet 7.4.1
merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi
için tespitlerin yapılması

Faaliyet 6.5.2 Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması
AMAÇ 7

Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının
karşılanması

Sosyal Yrd.
İşl.Müd.

Faaliyet 7.2.4 Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması

Faaliyet 6.3.4 Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması

Hedef 6.4

SORUMLU
MÜDÜRLÜK

Faaliyet 7.2.1 İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi

Faaliyet 6.3.1 Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması

Faaliyet 6.3.3 Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması

AMAÇ
HEDEF
FAALİYET
NO

Faaliyet 7.5.3 İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması

Temizlik İşleri
Müd.

Faaliyet 7.5.4 Kompost makinası alımı
Faaliyet 7.5.5 İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

HEDEF KARTLARI

Amaç

A1: KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Amaç

A1: KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Hedef

H1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve
sonuçlandırılacaktır.

Hedef

H1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin
artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir.

Sorumlu Birim

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tüm Birimler

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

Performans
Göstergeleri

• İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

2020 2021 2022 2023 2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.1.1: Alınan
eğitim talep
sayısı

40

1

2

3

4

5

6

3 ayda bir

6 ayda bir

PG1.1.2:
Düzenlenen
eğitimlerin sayısı

40

1

3

5

7

9

11

3 ayda bir

6 ayda bir

PG1.1.3:
Düzenlenen
eğitimlerden
memnuniyet
oranı (yüzde)

20

0

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

• Bütçe yetersizliği
• Birimlerden eğitim taleplerinin gelmemesi
Riskler

40

100

100

100

100

100

100

ayda bir

6 ayda bir

PG1.2.2:
Belediyemizce açılan
davaların takibi
(yüzde)

40

100

100

100

100

100

100

ayda bir

6 ayda bir

PG1.2.3: Verilen
hukuki görüş (yüzde)

20

100

100

100

100

100

100

ayda bir

6 ayda bir

Riskler

• Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması
• Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim
ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması
• Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi

Tespitler

İhtiyaçlar
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• Yeni yürürlüğe giren mevzuat ve içtihatların uygulamada emsal teşkil
etmemesinden kaynaklı bilgilendirilme yapılamaması

• İş yoğunluğu nedeniyle personelin eğitime katılamaması
• Eğitimciden yeterli verimin alınamaması

Maliyet Tahmini

Raporlama
Sıklığı

PG1.2.1: Belediye
aleyhine açılan
davaların takibi
(yüzde)

• Personelin eğitime gerekli ilgiyi göstermemesi

Faaliyet ve
Projeler

İzleme
Sıklığı

8.000.000,00 TL

• Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi
Faaliyet ve
Projeler

• Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin
takip edilmesi
• Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi

Maliyet Tahmini

10.000,000,00 TL

Tespitler

• Mevzuatın sık sık değişmesi nedeniyle Belediye birimleri tarafından hizmet
sunumunda karşılaşılan hukuki sorunların birimlerce çözülememesi

• Mevcut personelin mesleki ve teknik yeterliliklerinin eksikliği
• Kurumumuzun yeniden teşkilatlanması
• Personelin çalışma verimliliğinin arttırılması

İhtiyaçlar

• Belediyemizin aleyhine ve lehine açılan davaların takibi
• Birimlerin mevzuatla ilgili bilgi ihtiyacı

• Nitelikli personel sayısının arttırılması
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A1: KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Hedef

H1.3: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi
Sistemi hizmete açılacaktır.

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG1.3.1: Coğrafi
Bilgi Sistemi
için yazılım
araştırması ve
tedarik edilmesi
(yüzde)

• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Hedefe
Plan Dönemi
Etkisi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
(2019)

20

15

PG1.3.3 İlgili
verilerin sisteme
giriş oranı
(yüzde)

50

PG1.3.4
Sistemin aktif
hale getirilmesi
(yüzde)

15

0

0

0

0

100

100

0

0

100

100

20

0

100

100

40

0

100

100

60

0

100 3 ayda bir

100 3 ayda bir

100 3 ayda bir

100 3 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler
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Plan Dönemi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

30

0

10

20

30

40

0

3 ayda bir

6 ayda bir

PG1.4.2: Yenilenen
bilgisayar sayısı

30

0

10

20

30

40

50

3 ayda bir

6 ayda bir

PG1.4.3: Felaket
kurtarma merkezi
kurulması (yüzde)

40

0

0

0

50

50

0

3 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

• Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi

Faaliyet ve
Projeler

• Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi

Maliyet Tahmini

8.000.000,00 TL

• İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması
8.000.000,00 TL

• Her türlü coğrafi veriyi birbiriyle ilişkilendirerek bilgisayar ortamında toplamak ve
bunları grafik ya da basılı olarak izlemek için gerekli sistemin olmaması

• Grafik, tablo ve metin şeklinde raporlamaların sağlayamadığı coğrafi yakınlık/
uzaklık/ilişki/benzerlikleri ve farklılıklarının gösterilmesini sağlayan bir portalın
hizmete açılması

Personel ve bütçe yetersizliği
• Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi
• Felaket Kurtarma Merkezi için lokasyon temini, projelendirilmesi ve gerekli
donanımların tespit edilerek sistemin kurulması

• Gelişen teknoloji şartlarına uyum sağlayamayan sunucuların oluşu
Tespitler

• Kullanılan yazılımlara istinaden kaynak yetersizliği olan bilgisayarların varlığı
• Felaket Kurtarma Merkezi eksikliği

• Bilgi akışının hızlandırılması
İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi
(%)

PG1.4.1: Sistem
odasındaki
sunucu ve storage
sistemlerinin
yenilenmesi ve
genişletilmesi
(yüzde)

Personel ve bütçe yetersizliği

• Belediyemizin coğrafi bilgi sisteminin olmaması
Tespitler

H1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve
veri güvenliği sağlanacaktır.

6 ayda bir

• Tüm verilerin girişi sağlandıktan sonra, sistemin test edilip hizmete açılması
Maliyet Tahmini

Hedef

Raporlama
Sıklığı

• Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması
Faaliyet ve
Projeler

A1: KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Performans
Göstergeleri

PG1.3.2 Veri
girişi için iş
birliği yapılacak
müdürlüklerle
iletişime
geçilmesi
(yüzde)

Riskler

İzleme
Sıklığı

Amaç

İhtiyaçlar

• Donanımsal ve yazılımsal olarak ihtiyacı karşılayamayan storage ve sunucuların
yenilenmesi
• Donanımı yetersiz bilgisayarların olması
• Doküman ve sunucuların farklı bir lokasyonda yedeklenmesi
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A1: KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin
edilecektir.

Hedef

H2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler
hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Etüd Proje Müdürlüğü
• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Tüm Birimler
Birim(ler)
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

PG1.5.1: Araçların
tek çatı altında
toplanması
(yüzde)

20

0

100

100

100

100

PG1.5.2: Hizmet
birimlerinin bakım
ve onarımları
(yüzde)

20

0

100

100

100

100

PG1.5.3: Hizmet
birimlerinin
temizlik işleri
(yüzde)

20

Performans
Göstergeleri

PG1.5.4:
Yemekhanenin
sağlık ve hijyen
koşullarına
uygunluğu (yüzde)
PG1.5.5:
Birimlerimizin
ihtiyaçlarının
temin edilmesi
(yüzde)

20

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

Performans
Göstergeleri

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG2.1.1: Mahalle
Konağı Projesi
(adet)

15

0

1

2

2

2

2

3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.2: Muhtarlık
Binası Projeleri
(adet)

5

0

1

2

3

3

3

3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.3: Pazar
Alanı Projeleri
(adet)

15

0

1

1

2

3

3

3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.4: Şehitlik
Parkı ve Meydan
Projesi (yüzde)

5

30

50

80

100

100

100 3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.5: Güneş
Enerjisi Santrali
Projesi (yüzde)

15

5

20

60

80

100

100 3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.6: Kent
Ormanı Projesi
(yüzde)

20

0

25

50

70

85

100 3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.7: Endemik
Fauna Tanıtım
Projesi (yüzde)

5

5

30

45

75

100

100 3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.8: Esnaf
Üniversitesi Projesi
(yüzde)

5

30

100

100

100

100

100 3 ayda bir 6 ayda bir

PG2.1.9: Açık spor
tesisi projeleri
(adet)

15

0

5

10

15

20

20

100

100

100

3 ayda bir

3 ayda bir

3 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

Faaliyet ve
Projeler

• Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç
ihtiyacının karşılanması
• Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım
personelinin göreve hazır halde bulundurulması
• Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için
personelin göreve hazır halde bulundurulması
• Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete
sunulması
• Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin
mevzuata uygun olarak temin edilmesi

İhtiyaçlar

• Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Raporlama
Sıklığı

Bütçe yetersizliği

Tespitler

• Fen İşleri Müdürlüğü

İzleme
Sıklığı

2020 2021 2022 2023 2024

Riskler

Maliyet Tahmini
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20

0

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

75.000.000,00 TL
• Belediye kaynaklarının tek birimden takip edilmemesi

• Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

3 ayda bir 6 ayda bir

• Gerçekleştirilmesi planlanan projeler için uygun arazi temin edilememesi

• Birimlerimizin ortak ihtiyaç ve hizmetlerinin tek birimden karşılanmaması
• Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için ortak tüketim
malzemelerinin tek elden temin edilmesi
• Birimlerimizin araç ihtiyacının başşoförlük oluşturularak karşılanması

Hedefe
Etkisi (%)

Riskler

• Alınması planlanan hibe ve fonların başvuru kriter ve kapsamlarının içerik ve
şartlar olarak projelerimizle uyuşmaması
• Bütçe yetersizliği
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Stratejik Plan

• 2 adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş.’den alınması planlanan hibe sonrası
gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması
• 3 adet muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması
• 3 adet pazar alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
• Şehitlik Parkı ve meydan alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
Faaliyet ve Projeler

• Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili İlbank A.Ş.’den alınması planlanan finansman
sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması
• Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması planlanan hibe
sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
• Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
• Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansından alınması planlanan hibe
sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
• 20 adet açık spor tesisi projeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından alınması
planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması

Maliyet Tahmini

21.000.000,00 TL

• Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kentsel
mekanların yetersizliği
Tespitler

• Sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan kentsel mekanların
yetersizliği

Stratejik Plan
Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun
planlama, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır.

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Fen İşleri Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
• Etüd Proje Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

İhtiyaçlar

40

0

50

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG2.2.2: Altınova
uygulama imar planı
revizyonu ve parselasyon
planı tamamlanma süreci
(yüzde)

40

50

90

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG2.1.3: Ankara
Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılacak olan
planların iş takibinin
yapılması (yüzde)

10

0

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG2.1.4: Sirkeli
bölgesinde yapılması
düşünülen yeni mezarlık
alanının sürecinin takip
edilmesi (yüzde)

10

0

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

•
•
•
•

Faaliyet ve
Projeler

• Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı
arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi
• Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının
revizyonunun yapılması
• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan 1/5000
ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
• 2038 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan,
Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni
mezarlık alanının plan takibinin yapılması

Maliyet Tahmini

6.000.000,00 TL

Tespitler

• Altınova Mahallesinin gelişim aksı üzerinde bulunması
• Onaylı Sirkeli İmar Planının uygulanabilir olmaması

İhtiyaçlar

• İmar planı ve parselasyon planı arasında uyuşmazlığın olduğu yerlerin tespit
edilmesi
• Hemşehrilerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi
• İmar planı revizyonlarının takip edilmesi
• Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yeni mezarlık alanı ile
ilgili işlemlerin incelenmesi

• Sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler hazırlanması
• Sürdürülebilir mekansal ve çevresel gelişimin sağlanmasına yönelik projeler
hazırlanması
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Raporlama
Sıklığı

PG2.2.1: Sirkeli imar
planının revize edilmesi
(yüzde)

• Yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tesislerin bulunmaması

• Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik projeler
hazırlanması

İzleme
Sıklığı

Personel yetersizliği
Sirkeli bölgesinde yapılaşma talebinin az olması
Plan askı süreçleri
İmar planlarının mahkeme tarafından durdurulması veya iptal edilmesi
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu
denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir.

Hedef

H2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve
konforlu hale getirilecektir.

Sorumlu Birim

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

Sorumlu Birim
Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)
Performans
Göstergeleri
PP2.3.1: İmara aykırı
yapılarda yapılan işlem
sayısı
PG2.3.2: Hazine
arazilerinin işgaline
ilişkin işlem sayısı

• Zabıta Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü
Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

30

10

PG2.3.3: Tehlike arz
eden yapı hakkında
işlem sayısı

30

PG2.3.4: Tehlike arz
eden yapılarda yıkılan
yapı sayısı

30

101

1

21

16

90

2

23

20

80

70

3

25

22

4

27

24

60

5

29

26

50

6

31

28

İzleme
Sıklığı

günde bir

günde bir

günde bir

günde bir

Raporlama
Sıklığı
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125

175

225

275

haftada bir

ayda bir

90.000

haftada bir

ayda bir

90

haftada bir

ayda bir

6 ayda bir

PG2.4.3:
Asfalt serimi
yapılacak
sokak sayısı

20

15

PG2.4.4: Serimi
yapılan asfalt
miktarı (ton)

20

12.000

37.000 62.000 87.000 112.000 137.000 haftada bir

ayda bir

PG2.4.5:
Döşenecek
kilit taşı miktarı
(m²)

20

25.000

50.000 75.000 90.000 105.000 120.000 haftada bir

ayda bir

3 ayda bir

3 ayda bir

• İlçe sınırları içerisindeki hazine alanların denetlenmesi
• İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi

30.000 45.000 60.000 75.000

30

45

60

75

• Mevsim şartlarının uygun olmaması
Riskler

• Makine ve teçhizat yetersizliği
• Bütçe yetersizliği
• Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
• Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve
sokaklara uygulanması

Faaliyet ve
Projeler

• Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
• Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde
ve sokaklara uygulanması
• Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve
sokaklara uygulanması

20.000.000,00 TL
Maliyet
Tahmini

60.000.000,00 TL
• Mevsim değişikleri nedeniyle mevcut yolların ve kaldırımların tahrip olması

Tespitler

• Sağlıklı ve planlı gelişimin sağlanması
• Tarım arazilerinin korunması

75

15.000

• Gelişim bölgesi olması nedeniyle ruhsatsız yapılaşmanın hızlanması

İhtiyaçlar

Raporlama
Sıklığı

20

• Yıkım ihalesine katılımcı olmaması

• Metruk yapı sahiplerine ulaşılamaması

İzleme
Sıklığı

PG2.4.2:
Yapılacak
bordür miktarı
(m²)

• Yasalarda sık sık değişiklik yapılması

• Teknik donanım yetersizliği

2024

15

• İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na aykırı yapıların yıkım
işlemlerinin yürütülmesi

Tespitler

2023

20

• Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim
ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi

Maliyet Tahmini

2022

6 ayda bir

• Bütçe imkanlarının yetersizliği

Faaliyet ve
Projeler

2021

PG2.4.1:
Bordür
yapılacak olan
sokak sayısı

• İmar affından faydalanan sağlıksız yapıların varlığı
Riskler

2020

İhtiyaçlar

• Elektrik, su, kanal ve diğer sebeplerle cadde ve sokaklarda yapılan çalışmalar nedeniyle
mevcut yolların ve kaldırımların bakım ve onarıma ihtiyaç duyması
• Planlı yeni yerleşim alanlarına belediye hizmetlerinin götürülmesi
• Mevcut cadde ve sokakların şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Amaç

A2: KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H2.5: Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut
yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır.

Hedef

H2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde
yapılması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

Fen İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

PG2.5.1: Açılan yeni
imar yolu (km)

30

PG2.5.2: Tesviyesi
yapılan mevcut yol
(km)

70

10

100

Sorumlu Birim Zabıta Müdürlüğü

25

200

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

40

300

55

400

70

500

85

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

haftada bir

ayda bir

600 haftada bir

ayda bir

• Mevsim şartlarının uygun olmaması
Riskler

• Makine ve teçhizat yetersizliği
• Bütçe yetersizliği
• Açılacak imar yollarının planlanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet Tahmini

Tespitler

• Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar
yollarının tesviye çalışmalarının yapılması ve sorumluluğumuzda olan yolların
açılması
30.000.000,00 TL
• İmar planlarına göre yeni yerleşim alanlarının oluşması
• Mevcut yolların çeşitli nedenlerle tahrip olması
• Yeni yerleşim alanlarına belediye hizmetlerinin götürülmesi

İhtiyaçlar

• Mevcut yolların ve yeni imar yollarının şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak şekilde
düzenlenmesi

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
2020
Değeri
(2019)

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.6.1:
Kontrol
edilecek bölge
sayısı

20

0

21

42

63

84

105

2 ayda bir

6 ayda bir

PG2.6.2:
Yapılan
toplantı sayısı

30

0

2

4

6

8

10

2 ayda bir

6 ayda bir

PG2.6.3:
Denetlenecek
iş yeri sayısı

50

0

2.500

5.300

8.300

11.500 15.000 2 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

• Denetim personelinin az sayıda olması
• Iş yerlerinin sık sık adres değiştirmesi
• Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması
• Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması
• Sınıflandırılan bölgelerde bulunan iş yerlerinin denetimlerinin yapılması
5.000.000,00 TL
• Bölgemizde göç değişikliklerinin yaşanması

Tespitler

• Ruhsat harici faaliyetlerin gerçekleşmesi
• İş yerlerinin sık sık kapatılıp açılması

• Açılacak imar yollarının belirlenmesi
• İş programı yapılarak talepler doğrultusunda hareket etmek.
• İmara uygunluğunun belirlenmesi
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Performans
Göstergeleri

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İhtiyaçlar

• Resmi kurum ve kuruluşlarla etkin ve hızlı iletişimin sağlanması
• Ticari ve ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması
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Stratejik Plan
Amaç

A3: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef

H3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır.

Sorumlu Birim

Kültür İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Amaç

A3: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef

H3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini
sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.

Sorumlu Birim

Kültür İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

2020

PG3.1.1: Sanatsal
etkinliklerle buluşturulan
kişi sayısı

20

500

1100 1800 2600 3500 4500 3 ayda bir

6 ayda bir

25

10

21

PG3.1.2: Dede Torun
Lokallerimize gelen
vatandaş sayısı

PG3.2.1: Hanım
evlerimizde açılan
kurs sayısı

10

500

1100 1800 2600 3500 4500 3 ayda bir

6 ayda bir

25

1000

2100

PG3.1.3: Kültürel
gezilerimize ve
organizasyonlara katılan
kişi sayısı

PG3.2.2: Hanım
evlerimize gelen
kursiyer sayısı

20

1250

2650 4200 5900 7750 10000 3 ayda bir

6 ayda bir

25

5

11

PG3.1.4: Düzenlenecek
kültür gezisi ve
organizasyon sayısı

15

PG3.2.3:
Gençlerimize
yönelik eğitici
projeler
kapsamında açılan
kurs sayısı

PG3.1.5: Özel günlerde
yemek verilecek kişi
sayısı

20

PG3.2.4:
Gençlerimize
yönelik eğitici
projeler
kapsamında katılan
kursiyer sayısı

25

500

1100

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

7

1030

15

24

34

45

57

3 ayda bir

2160 3390 4720 6150 7680 3 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

• Mekansal anlamda yapılacak organizasyonlardaki hava şartları
• Bütçe yetersizliği
• Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması
• Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin
sağlanması
• Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının
arttırılması
• Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi
• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayında etkinliklerin
düzenlenmesi

Maliyet Tahmini

10.000.000,00 TL

Tespitler

• Hemşehrilerimizin kültürel gezi taleplerinin fazlalığı
• İlçemizde bulunan genç nüfusun kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik
taleplerde bulunması
• Dedelerimizin hoşça vakit geçirebilmek için bir mekan istemeleri
• Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin iftar yemeği talepleri
• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehit ve gazi ailelerinin
unutulmadıklarını hissetme istekleri
• Ankara Kedisinin neslini korumak ve dünyaya tanıtmak

İhtiyaçlar
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Stratejik Plan

• Tarihi ve kültürel şehirlerimizin hemşehrilerimiz tarafından bilinirliliğinin
sağlanması
• İlçemizde bulunan her yaş grubundaki hemşehrilerimizin kayıt olabileceği
faaliyetlerin organize edilmesi
• Hemşehrilerimizin sosyal-kültürel faaliyetlerini artırabilmek için organizasyon
düzenlenmesi gerekliliği

2021 2022 2023

33

46

60

3300 4600 6000

18

26

35

1800 2600 3500

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

75

3 ayda bir

6 ayda bir

7500

3 ayda bir

6 ayda bir

45

3 ayda bir

6 ayda bir

4500

3 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

• Açılan kurslara planlanan sayıda katılımın gerçekleşmemesi
• Halk Eğitim Merkezinden eğitmen temin edilememesi
• Gençliğe yönelik eğitici projelerin yetersiz kalması

Faaliyet ve
Projeler

• Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş(etek
dikimi), dikiş(çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar,
arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi
• Açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
• Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları
vb.) faaliyete geçirilmesi
• Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik
çalışmaların yapılması

Maliyet Tahmini

12.000.000,00 TL

Tespitler

• İlçemizde bulunan hanımların el becerileri, kişisel gelişim ve meslek edindirme
kurslarına yönelik taleplerde bulunması
• İlçemizde bulunan genç nüfusun kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik taleplerde
bulunması
• Velilerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri için kurs talebinde bulunmaları
• Genç nüfusun hoşça vakit geçirebileceği ve aynı zamanda kişisel yeteneklerini
geliştirebilmek adına gereken ortamın sağlanmasını talep etmeleri

İhtiyaçlar

• İlçemizde bulunan hanımların hem kişisel gelişimi hem de istihdam edilebilmeleri için
gerekli kursların açılması
• İlçemizde bulunan hanımların kayıt olabileceği faaliyetlerin organize edilmesi
• Genç nüfusun yeteneklerini keşfedebilmeleri ve sanatsal faaliyetlere dahil
olabilecekleri kursların açılması
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A3: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef

H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.

Sorumlu Birim

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Performans
Göstergeleri

Amaç

A3: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef

H3.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.3.1: Verilen
Cenaze Nakil
Hizmeti (yüzde)

40

100

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG3.3.2: Cenaze
İhtiyaçlarının
Karşılanması
(yüzde)

40

100

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG3.3.3: Taziye
ziyareti (yüzde)

20

100

100

100

100

100

100

3 ayda bir

Performans
Göstergeleri

Faaliyet ve
Projeler
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Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

40

290

310

330

350

370

PG3.4.2: Verimliliği
arttırılan kültür ve
kongre merkezi
sayısı

60

0

0

1

2

3

• Bütçe yetersizliği
• Araç ve ekipman eksikliği
• İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin
yapılması

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

390 3 ayda bir

6 ayda bir

3 ayda bir

6 ayda bir

0

• İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde
bulunulması
4.000.000,00 TL

Tespitler

• Hemşehrilerimizin zor günlerinde ihtiyaçlarının karşılanarak Belediyemizin yanlarında
olduğunun hissettirilmesi

Halkın yeterli ilgiyi göstermemesi
Bütçe yetersizliği
• Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve
reklam çalışmalarının yapılması

Faaliyet ve Projeler

• Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması
teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin yeterli
duruma getirilmesi

Maliyet Tahmini

4.000.000.00 TL

Tespitler

• Kültürel ve sosyal faaliyetler için mekanların yeterli uygunlukta olmaması

İhtiyaçlar

• Kültür ve kongre merkezlerinin eksikliklerinin giderilerek halkımıza en güzel
şekilde hizmet verilmesi

• Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması

• Zor günlerinde hemşehrilerimizin acılarına ortak olunması

• Basın Yayın Müdürlüğü

6 ayda bir

Maliyet Tahmini

İhtiyaçlar

• Kültür İşleri Müdürlüğü

PG3.4.1: Kültür
ve kongre
merkezlerinde
yapılan program
sayısı

Riskler
Riskler

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü

• İlçemizde düzenlenecek kültürel faaliyetler için uygun mekanların oluşturulması
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Stratejik Plan

Amaç

Stratejik Plan

A3: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef

H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek,
özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.

Sorumlu Birim

Yazı İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Kültür İşleri Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Amaç

A4: ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef

H4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır.

Sorumlu Birim

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Basın Yayın Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

PG4.1.1: Beyana
davet sayısı

20

500

PG4.1.2:
Gönderilen mesaj
sayısı

20

100000

2020

2021

2022

2023

2024

1125

1775

2075

2375

2475

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

3 ayda bir 6 ayda bir

PG3.5.1: Evlenen
çiftlere verilen
hediye sayısı

40

PG3.5.2: Özel günler
programı

40

1

2

3

4

5

6

6 ayda bir

yılda bir

PG4.1.3: Hazırlanan
bilboard ve afiş
sayısı

20

4

8

12

16

20

24

3 ayda bir 6 ayda bir

PG3.5.3 Memnuniyet
anketi (yüzde)

20

0

100

100

100

100

100

6 ayda bir

yılda bir

PG4.1.4:
Gönderilen ödeme
emri sayısı

30

15000

30000

45000

55000

60000

65000

3 ayda bir 6 ayda bir

PG4.1.5: Tahakkuktahsilat oranı
(yüzde)

10

65

66

67

68

69

70

3 ayda bir 6 ayda bir

1000

2000 3000 4000 5000 6000 6 ayda bir

yılda bir

• Bütçe yetersizliği
Riskler

• Yasal mevzuat gereği istenilen belgelerin (sağlık raporu, mahkeme kararları,
evlenme ehliyet belgesi, kimlik vb.) kişiler ve kurumlarca geç ibraz edilmesi
süreci yavaşlatması
• Nikah salonunun çok amaçlı kullanılamaması

Riskler

Faaliyet ve Projeler

• Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen
organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması
• Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Evlilik iş ve işlemlerini kolaylaştırılarak Belediyemizde evliliğin teşvik edilmesi

• Ödeme emirlerinin vatandaş tarafından dikkate alınmaması

Maliyet Tahmini

10.000.000,00 TL

Tespitler

• Tahakkuk tahsilat oranı
• Toplam gelir içinde vergi gelirlerinin oranının düşük olması
• Mükelleflerin bildirimde bulunma ve ödeme konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması

• Alternatif nikah organizasyonlarına uygun mekanların olmaması
• Hemşehrilerimizin mutlu günlerini kutlayarak kendilerine değer verildiğinin
hissettirilmesi

• Ekonomik sebepler ile vatandaşın ödeme yapmak istememesi

Faaliyet ve
Projeler

4.000.000,00 TL
• Yeterli kapasitede nikah salonu olmayışı

200000 300000 400000 500000 600000 3 ayda bir 6 ayda bir

• Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet
edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının
yapılması
• Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj
gönderilmesi
• Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin
bilgilendirilmesi
• Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri
gönderilmesi

• Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa
sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi
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• Hukuk İşleri Müdürlüğü

İhtiyaçlar

• İlçemizin hızla büyümesi ve hizmet maliyetlerinin artması
• Mali yapımızın etkin hizmet sunumu için güçlendirilmesi
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A4: ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef

H4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır.

Sorumlu Birim

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

PG4.2.1 : e-Belediye
üzerinden ödeme
yapan mükellef sayısı

30

10000

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

22000 35000 48000 60000 75000 3 ayda bir

Hedef

H4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2

3

3

3

3

3

3 ayda bir

6 ayda bir

PG4.2.3 : Mobil
uygulama üzerinden
tahsilat imkanının
sağlanması (yüzde)

20

0

0

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG4.2.4 : Mobil
uygulama üzerinden
ödeme yapan
mükellef sayısı

20

0

500

1500

3000

5000

3 ayda bir

• Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2019)

2020

PG4.3.1:
Taşınmaz mal
envanterinin
çıkarılması
(yüzde)

40

0

PG4.3.2: Satışı
yapılacak
taşınmazların
tespiti (yüzde)

30

PG4.3.3:
İşgal edilen
taşınmazların
tespiti (yüzde)

30

6 ayda bir

30

6 ayda bir

• Mükelleflerin sunulan imkanlara ilgi göstermemesi
Riskler

A4: ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Performans
Göstergeleri

PG4.2.2 : Taksit
imkanı sunulan
banka sayısı

0

Amaç

2021 2022 2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

50

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

0

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

0

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

• Bankalar ile anlaşma yapılamaması
• Mobil uygulamanın hizmete açılamaması

Riskler

Personel yetersizliği

• e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması
Faaliyet ve
Projeler

• Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme
imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi
• Belediyemizin mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması
• Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin arttırılarak yaygınlaştırılması

Maliyet Tahmini

Faaliyet ve
Projeler

• Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile
Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak
envanterinin çıkarılması
• Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların
satışlarının yapılması
• İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin
yapılması

5.000.000,00 TL
• Mükelleflerin talep ve istekleri

Tespitler

• e-belediye uygulaması üzerinden yapılan tahsilat oranının düşük olması

Maliyet Tahmini 4.000.000,00 TL

• Bankalar aracılığı ile yapılan ödeme seçeneklerinin kısıtlı olması
• Gelişen teknolojik imkanların tahsilat işlemleri için kullanılamaması

Tespitler

• Belediyemize ait taşınmazların ekonomik değerinin bilinmesi

İhtiyaçlar

• Belediye hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle kaynak ihtiyacı artmakta olup,
artan giderleri karşılamak için belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi

• Ödeme konusunda mükelleflere kolaylık sağlamak
İhtiyaçlar

• Tahsilat oranımızı arttırmak
• Teknolojik imkanları etkin şekilde kullanmak
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Stratejik Plan
Amaç

A4: ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Amaç

A5: ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef

H4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım
oranı arttırılacaktır.

Hedef

H5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran,
sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır.

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
• Yazı İşleri Müdürlüğü
• Özel Kalem Müdürlüğü

Sorumlu
Birim

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
İzleme
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
Sıklığı
(%)
Değeri (2019)

Raporlama
Sıklığı

PG4.4.1: Yerli işletim
sistemi Pardus’a
geçmek için fizibilite,
adaptasyon süreçlerinin
tamamlanması (yüzde)

10

0

100

100

100

100

100 ayda bir

6 ayda bir

PG4.4.2 Yerli işletim
sistemi Pardus’un
kullanım oranı (yüzde)

40

0

0

20

30

40

50

ayda bir

6 ayda bir

PG4.4.3 Yerli ve milli
açık kaynak kodlu
yazılım sayısı

30

5

6

7

8

9

10

ayda bir

6 ayda bir

PG4.4.4 Kurum içi
haberleşme portalı
intranet’ in devreye
alınması (yüzde)

10

0

100

100

100

100

100 ayda bir

6 ayda bir

PG4.4.5 Mobil
uygulamanın
yenilenmesi (yüzde)

10

0

0

100

0

0

ayda bir

6 ayda bir

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar
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Stratejik Plan

0

• Personel ve bütçe yetersizliği
• Kullanılan programların Pardus işletim sisteminde desteklenmemesi
• Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol
edilmesi
• Pardus İşletim Sistemine geçişin pilot müdürlüklerce test edilmesi ve belediye
personellerimize eğitim verilmesi
• Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili
araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması
• İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması
• Mobil uygulamanın çeşitli platformlarda kullanıma sunulması ve sürekli
güncel tutulması
6.000.000,00 TL
Yerli olmayan işletim sistemlerinin yüksek lisans maliyetlerinin olması
Yerli işletim sistemi Pardus’un lisans bedelinin ekonomik olması
Pardus işletim sisteminin yüksek donanım ihtiyacının olmaması
Pardus işletim sisteminin kişisel verilerin daha iyi korunması ve milli
güvenliğimizi artırmasından dolayı öneminin büyük olması
• Kurum içi haberleşme ve iletişim eksikliğinin olması
• Günümüzde mobil uygulamaların kullanım oranının her geçen gün artması
• Mobil uygulamanın tüm mobil işletim sistemlerinde olmayışı
•
•
•
•

• Cumhurbaşkanlığı 11.Kalkınma Planı kapsamında yerli yazılım firmalarının
olgunluk seviyesinin yükseltilmesi
• Kurum içi etkin bir haberleşme ve iletişim ihtiyacının karşılanması
• Belediyemizin hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla mobil uygulamanın
daha işlevsel hale getirilmesi

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
• Etüd Proje Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Plan
Hedefe Dönemi
Performans
Etkisi Başlangıç
Göstergeleri
(%)
Değeri
(2019)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.1.1:
Kişi başına
düşen yeşil
alan miktarı
(m²)

60

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

3 ayda bir

6 ayda bir

PG5.1.2:
Dağıtılan
tohum veya
fidan sayısı

25

0

500

600

800

900

1000

3 ayda bir

6 ayda bir

PG5.1.3:
Dikilen ağaç
sayısı

10

500

600

700

800

900

1000

3 ayda bir

6 ayda bir

PG5.1.4:
Bakım
yapılan yeşil
alan miktarı
(m²)

5

140.000

142.500 145.000 147.500 150.000 152.500 3 ayda bir

6 ayda bir

• Personel eksikliği
Riskler

• Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri
• Mekansal planlar yapım yönetmeliğindeki standartların altında kalınması
• Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması

Faaliyet ve
Projeler

• Fidan dağıtımı yapılması
• Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması

Maliyet
Tahmini
Tespitler

10.000.000,00 TL
• Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması
• Yeşil alan için uygulama planlarında yeterli düzeyde yer ayrılmaması
• İmar ve inşaat konularında yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanların yaygınlaştırılması

İhtiyaçlar

• Olası afetlerde halkın toplanma alanı olduğundan yeşil alanların korunması ve artırılması
• Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan
düzenlemelerinin yapılması
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A5: ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef

H5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar
daha verimli ve modern hale getirilecektir.

Sorumlu Birim

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

PG5.2.2: Toplam yeşil
alan içindeki mevsimsel
bitki oranı (yüzde)

A5: ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef

H5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre
kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.

Sorumlu Birim

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

• Destek Hizmetleri Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Plan
Hedefe Dönemi
Performans Göstergeleri Etkisi Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri
(2019)
PG5.2.1: Spring sistemi
uygulanan park sayısı

Amaç

35

25

1

45

2

46

3

47

4

48

5

49

6

50

İzleme
Sıklığı

3 ayda bir

3 ayda bir

Raporlama
Sıklığı

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Yazı İşleri Müdürlüğü

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

• Bilgi İşlem Müdürlüğü

• Zabıta Müdürlüğü

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü

• Etüd Proje Müdürlüğü

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

6 ayda bir

Performans
Göstergeleri

6 ayda bir

PG5.3.1: Rehabilite
edilen sokak hayvanı
sayısı

20

100

200

300

PG5.3.2: Düzenlenen
aşı kampanyası
sonucu kuduz aşısı
yapılan hayvan sayısı

10

300

PG5.3.3: Sahipsiz
sokak hayvanı
sahiplendirme sayısı

20

PG5.3.4: Yeni sokak
hayvanı barınağı
yapılması (yüzde)
PG5.3.5 Çevre
kirliliği unsurlarının
denetlenmesi ve
önlenmesi için yapılan
işlem sayısı

PG5.2.3: Yenilenen
çocuk oyun grubu sayısı

20

15

17

19

21

23

25

3 ayda bir

6 ayda bir

PG5.2.4: Fitness grupları
sayısı

20

15

17

19

21

23

25

3 ayda bir

6 ayda bir

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

3 ayda bir

6 ayda bir

600

900 1200 1500 1800 3 ayda bir

6 ayda bir

50

100

150

200

250

300

3 ayda bir

6 ayda bir

30

0

30

100

0

0

0

3 ayda bir

6 ayda bir

20

10

50

100

150

200

250 haftada bir

6 ayda bir

400

500

600

• Bütçe yetersizliği
Riskler

• Mevsim koşullarının uygun olmaması
• Teknik bilgi eksikliği
• Personel yetersizliği
• Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring
sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması

Faaliyet ve Projeler

• Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme
faaliyetlerinin arttırılması
• Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması
• Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması

Maliyet Tahmini

12.000.000,00 TL

Tespitler

• Parkların ve yeşil alanların yoğun yapılaşma ve hızla artan nüfus dolayısıyla
yetersiz kalması
• Geleneksel sulama sistemlerinin maliyetinin yüksek olması

İhtiyaçlar

• Hemşehrilerimizin yeşil alanlardan daha verimli şekilde faydalanmasının
sağlanması
• Yeşil alan sulama maliyetinin düşürülmesi
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• Bütçe yetersizliği
• Rehabilite edilecek hayvan sayısının azalması
• İnsanların hayvanları sahiplenmek istememesi
Riskler

• Aşı talebinin olmaması
• Çevre kirletici unsurların azalması
• Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin yapmış olduğu denetimler sonucu
çevre sağlığı risklerinin ortadan kaldırılması ve gerekli işlemlerin yapılması
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Stratejik Plan

• Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda
bulunan başıboş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü,
aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi
• Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda
taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi
Faaliyet ve
Projeler

• Bilgi işlem müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği
internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde
hayvanların sahiplendirilmesi
• Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı
yapılması

Amaç

A5: ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef

H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.

Sorumlu Birim

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2019)

30

33

15.000.000,00 TL

PG5.4.1: İmal
edilen yer altı çöp
konteyneri sayısı

30

1400

• Üreme ve göç yoluyla ilçeye gelen riskli sokak hayvan sayısının artması

PG5.4.2: Temin
edilen yer üstü çöp
konteyneri sayısı
PG5.4.3: Yerleştirilen
yer altı konteyner
sayısı

20

33

PG5.4.4: Yerleştirilen
yer üstü konteyner
sayısı

20

1400

• Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller
neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve
gerekli çalışmaların yapılması

Maliyet Tahmini

Stratejik Plan

Performans
Göstergeleri

2020 2021 2022 2023 2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

180 3 ayda bir

6 ayda bir

1600 1600 1800 1800 2000 3 ayda bir

6 ayda bir

175 3 ayda bir

6 ayda bir

1550 1550 1750 1750 2000 3 ayda bir

6 ayda bir

60

90

120

150

• Evcil hayvanların (kedi, köpek) aşılarının olmaması
Tespitler

• Kuduz hastalığı taşıyan hayvanların çevre ve insan sağlığına risk oluşturması
• Vatandaşlardan gelen kaçak hafriyat ile ilgili şikayetler, ekipler tarafından
yapılan denetimler

• Sokak hayvanlarının aşılama, sağlık kontrolü, kısırlaştırma ve küpeleme
işleminin gerçekleştirilmesi
İhtiyaçlar

Riskler

85

115

• İmalatta çalışan personelin yetersizliği
• Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi

• Kuduz hastalığı riski taşıyan hayvanların çevre ve insan sağlığına verdiği
zararların ortadan kaldırılması

• Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi
Faaliyet ve Projeler

145

• Bütçe yetersizliği

• Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirme çalışmasının yapılması

• Çevre kirliliği oluşturan unsurların denetim sıklığının artırılması

• Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin
yerleştirilmesi
• Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin
yerleştirilmesi

• Çevre sağlığı risklerine karşı gerekli mücadele çalışmasının yapılması

Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar
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55

40.000.000,00 TL
• Yeni yerleşim alanlarının açılması
• Mevcut toplama kapasitesinin yetersiz kalması
• Katı atıkların düzenli ve sağlıklı şekilde toplanması
• Çevre kirliliğinin önlenmesi
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Stratejik Plan

Amaç

Stratejik Plan

A5: ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Amaç

A6: ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim
güçlendirilecektir.

Hedef

H5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat
kapsamında denetlenecektir.

Sorumlu Birim

Özel Kalem Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Zabıta Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.5.1:
Denetlenecek bölge
sayısı

30

0

21

42

105 2 ayda bir

6 ayda bir

PG5.5.2:
Denetlenecek gıda iş
yeri sayısı

70

0

200

600 1200 2000 3000 2 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

63

84

• Personel yetersizliği
• Kayıt dışı faaliyet gösteren iş yerleri
• Ruhsatlı gıda iş yerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında
sınıflandırılması

3.000.000,00 TL

Tespitler

• Gıda üreten ve satan iş yerlerinin denetimlerinin eksik olması halinde halk
sağlığının riske girmesi
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2022

2023

2024

İzleme Raporlama
Sıklığı
Sıklığı

30

100

120

125

130

150

160

ayda bir

6 ayda bir

PG6.1.2: Halk
Meclisi (Mahalle
Buluşmaları)

25

30

40

50

75

85

100

ayda bir

6 ayda bir

PG6.1.3: Sivil
Toplum Kuruluşları
Okul Aile birliği,
Dernekler ve
muhtarlarla yapılan
istişare toplantıları
sayısı

25

20

30

50

70

90

110

ayda bir

6 ayda bir

PG6.1.4:
Hemşehrilermizin
doğum, ölüm, açılış
ve evlenme gibi
özel günlerinde
gönderilen çiçek ve
çelenk sayısı

20

200

440

700

925

1135

1300 ayda bir

6 ayda bir

Riskler

• Hemşehrilerimizin toplantılara katılım sağlamamaları
• Hemşehrilerimizin isteklerinin en kısa zamanda çözüme kavuşturulamaması
• Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi
Randevu Organizasyonları Düzenlenmesi

• Hemşehrilerimizin istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye
Başkanı’nın daha fazla kişiye ulaşmasının sağlanması için katılımcı yönetim
hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet ve Projeler
• Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare
toplantıları düzenlenmesi
• Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde
çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi

• Halk sağlığını tehlikeye düşürecek iş yerlerinin olması

İhtiyaçlar

2021

PG6.1.1: Vatandaş
Buluşmaları (Halk
Günü)

• Belirlenen iş yerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması

Maliyet Tahmini

Plan Dönemi
Başlangıç
2020
Değeri
(2019)

Maliyet Tahmini

2.000.000,00 TL

• Çevre ve halk sağlığını tehdit eden iş yerleri hakkında gelen dilekçe, BİMER ve
CİMER şikayetleri üzerine düzenli denetim yapılması

Tespitler

• Belediye yönetiminde halkın yönetime daha fazla katılımını sağlamak

• Gıda üreten ve satan iş yerlerinin sık sık denetlenmesi

İhtiyaçlar

• Katılımcı, şeffaf ve sürekli iyileştirme ilkeleri kapsamında paydaşlarla iş birliği
içinde olan yönetim modelinin oluşturulması
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Stratejik Plan
Amaç
Hedef
Sorumlu Birim
Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Performans
Göstergeleri

PG6.2.1: Makama
yurt içinden ve
yurt dışından
gelen konuklar
(yüzde)
PG6.2.2: Kardeş
şehir ziyaret
sayısı
PG6.2.3:
Resmi ziyaret
ve ağırlama
organizasyonları
kapsamında
ilçemizi temsilen
verilen hediye
sayısı

Stratejik Plan

A6: ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK
H6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir.
Özel Kalem Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

40

40

20

100

0

0

Amaç

A6: ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek,
çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır.

Sorumlu Birim

Basın Yayın Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

• Özel Kalem Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
2020

100

4

500

2021

100

8

1000

2022

100

13

1500

2023

100

18

2000

2024

100

23

2500

İzleme
Sıklığı

ayda bir

ayda bir

ayda bir

Raporlama
Sıklığı

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

2020

2021

2022

2023

2024

50

60

70

80

90

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG6.3.1:
Kitle iletişim
araçlarının
kullanım oranı
(yüzde)

15

30

PG6.3.2: Sosyal
medya
hesaplarındaki
takipçi sayısı

20

11.140

PG6.3.3: Görsel,
işitsel ve yazılı
haber sayısı

25

1500

4000

PG6.3.4: Tanıtıcı
Basılı Argüman
Sayısı

20

200

250

300

360

410

480

3 ayda bir 6 ayda bir

PG6.3.5: Yerel ve
ulusal basında
yer
alma sayısı

10

157

250

400

700

850

1000

3 ayda bir 6 ayda bir

PG6.3.6: SMS
gönderilen kişi
sayısı

10

30.677

20.000 30.000 45.000 60.000 80.000

10.000 25.000 45.000 60.000

3 ayda bir 6 ayda bir

ayda bir

6 ayda bir

ayda bir

6 ayda bir

35.000 37.000 38.000 39.000 40.000 3 ayda bir 6 ayda bir

• Hizmetlerin doğru ve yeterince sunulamaması
Riskler

Bütçe yetersizliği

Riskler

• Hedeflenen kişi sayısına ulaşılamaması
• Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması

• Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması
Faaliyet ve
Projeler

• Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması

• Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
• Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye
verilmesi

Maliyet Tahmini

3.000.000,00 TL

Tespitler

• Ulusal birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet Tahmini

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlendirmek
İhtiyaçlar
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• Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması
• Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması
• Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz
ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi
• Bilgilendirici SMS gönderilmesi

Tespitler
İhtiyaçlar

• Bütçe yetersizliği

10.000.000,00 TL
• Belediyemizin web sitesinin yetersiz olması
• Belediyemizce sunulan hizmetlerin hemşehrilerimiz tarafından yeterince bilinmemesi
• Belediye hizmet ve faaliyetlerimizin hemşehrilerimize etkin şekilde tanıtılması
• Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışına katkı sağlanması
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Stratejik Plan

Stratejik Plan

Amaç

A6: ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç

A6: ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik
faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Hedef

H6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar
süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır.

Sorumlu Birim

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Yazı İşleri Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

Performans
Göstergeleri

PG6.4.1: Düzenlenen
anket sayısı

PG6.4.2: Düzenlenen
anketlere katılan kişi
sayısı

Basın Yayın Müdürlüğü

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

50

50

0

0

2

4

6

8

10

İzleme
Sıklığı

3 ayda bir

500 1000 1500 2000 2500 3 ayda bir

Raporlama
Sıklığı

6 ayda bir

6 ayda bir

• Basın Yayın Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri (2019)

• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG6.5.1: Kent
Konseyi Toplantı
sayısı

60

1

2

3

4

5

6

3 ayda bir

6 ayda bir

PG6.5.2: Meclis
ve Çalışma Grup
Organizasyon sayısı

40

1

2

3

4

5

6

3 ayda bir

6 ayda bir

• Bütçe yetersizliği
Riskler

Faaliyet ve
Projeler

• Ankete katılım oranının düşük olması

Riskler

• Katılım Eksikliği

• Ankete katılanların çoğunluğun görüşünü yansıtmaması

• Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması
• Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla
öğrenerek belediyenin hizmet politikasının belirlenmesi

Faaliyet ve Projeler

3.000.000,00 TL

10.000.000,00 TL
Tespitler

Tespitler

• Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları
toplantılarının yapılması
• Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması

Maliyet Tahmini
Maliyet Tahmini

• Koordinasyon eksikliği

Belediye hizmetlerinin sunumunda halkın beklentilerinin bilinememesi

• Kent konseyi çalışmalarının yetersiz olması
• Hemşehrilik bilincinin yeterli düzeyde olmaması
• Çözüm ve karar süreçlerine Kent konseyi üyelerinin katılımının sağlanması

İhtiyaçlar
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• Halkın yönetime katılımının sağlanması
• Belediye hizmetlerinin halkın beklenti ve taleplerine göre yerine getirilmesi

İhtiyaçlar

• Şehrin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi
• Doğru ve yerinde strateji belirlenebilmesi
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Stratejik Plan
Amaç

A7: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç

A7: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı
sağlanacaktır.

Hedef

Sorumlu Birim

Kültür İşleri Müdürlüğü

H7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal
yardımlarda bulunulacaktır.

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü
• Basın Yayın Müdürlüğü
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2019)

PG7.1.1: “Pursaklar
Kitap Okuyor”
yarışmasında
dağıtılan kitap
sayısı

25

PG7.1.2: “Pursaklar
Kitap Okuyor”
yarışmasına
katılacak öğrenci
ve veli sayısı

25

PG7.1.3: “Kitaplar
Devletten
Kırtasiyeler
Belediyeden”
kampanyası
kapsamında
öğrencilere
dağıtılan kırtasiye
seti sayısı

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

10000

2020

2021

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)
2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
Performans
Göstergeleri

20000 30000 400000 50000

60000

3 ayda bir

6 ayda bir

• Basın Yayın Müdürlüğü
• Bilgi İşlem Müdürlüğü
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç 2020 2021 2022 2023 2024
(%)
Değeri
(2019)

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG7.2.1: İlçemizde
doğan çocuklara
dağıtılan puset
takımı (yüzde)

20

100

100

100

100

100

100

3 ayda bir

6 ayda bir

PG7.2.2: Engelli
sosyal tesisimizden
yararlanan çocuk
sayısı

20

15

30

45

60

75

90

3 ayda bir

6 ayda bir

PG7.2.3: Gıda
yardımı yapılan aile
sayısı

20

1170

2340 3510 4680 5850 7020 3 ayda bir

6 ayda bir

PG7.2.4: Kıyafet
yardımı yapılan kişi
sayısı

20

210

420

630

840

1060 1280 3 ayda bir

6 ayda bir

• Bütçe yetersizliği

PG7.2.5: Ev eşyası
yardımı yapılan aile
sayısı

20

20

40

60

80

100

3 ayda bir

6 ayda bir

• Kitap ve defterlerin basımında yaşanacak sorundan kaynaklı zamanında teslimatın
gerçekleştirilememesi

Riskler

50

12400

29000

24850 37350

49900

62500

75150

3 ayda bir

58100 87300 116600 146000 175500 3 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

120

Bütçe yetersizliği

• Düzenlenen organizasyonlara katılımın yetersiz olması

• İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi

• “Pursaklar Kitap Okuyor” yarışması düzenlenmesi ve ilçemizdeki okullara kitapların
teslimatının gerçekleştirilmesi
• Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav
düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül
verilmesi
• “Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden” kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan
setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması

• Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması

Maliyet Tahmini

10.000.000,00 TL

Tespitler

• Velilerimizin çocuklarını topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek istemesi
• Hemşehrilerimizin eğitim giderlerine katkıda bulunulmasını talep etmeleri
• Velilerimizin örnek teşkil etmesi adına çocuklarıyla birlikte faaliyete katılmak istemeleri

İhtiyaçlar
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• İlçemizdeki öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlıca kırtasiye
malzemelerinin temin edilmesi
• İlçemizdeki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, okumaya teşvik etmek ve
kendilerini denemelerini sağlamak amacıyla yarışma düzenlenmesi
• Velilerimizin hem kendilerini geliştirmek hem de çocuklarına örnek olabilmesi için
yetişkin bireylerimizin de yarışmaya dahil edilmesi

Faaliyet ve
Projeler

• Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının
karşılanması
• Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması
• Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında
bulunulması

Maliyet Tahmini

5.000.000,00 TL
• İlçemizde ikamet eden insanların bir kısmının gelir seviyesinin düşük olması

Tespitler

İhtiyaçlar

• Dezavantajlı grupların belediyenin imkanlarından yeterli düzeyde
faydalanamaması
• Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının yerleştirilmesi için gelir düzeyi düşük
olan ailelere ayni yardımlarla katkıda bulunulması
• Engellilerin sosyal yaşama daha çok katılımlarının sağlanması
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Amaç

A7: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç

A7: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer
birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir.

Hedef

H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi
sayısı artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sorumlu Birim

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Iş birliği Yapılacak
Birim(ler)

• Basın Yayın Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

PG7.3.1: Nezaket
eğitimi verilen çocuk
sayısı

PG7.3..2: Kültürel ve
sosyal faaliyet sayısı

PG7.3.3: Sağlık
taraması yapılan
çocuk sayısı

Riskler

Iş birliği Yapılacak • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Birim(ler)
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Hedefe
Etkisi
(%)

70

20

Plan Dönemi
Başlangıç
2020 2021 2022 2023 2024
Değeri (2019)

720

12

İzleme
Sıklığı

1450 2200 3000 3800 4600 3 ayda bir

24

36

48

60

72

3 ayda bir

Raporlama
Sıklığı

6 ayda bir

6 ayda bir

10

720

1450 2200 3000 3800 4600 3 ayda bir

6 ayda bir

Tespitler

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG7.4.1: Spor
salonlarına kayıt
yaptıran kişi sayısı

50

1800

3800 5900 8050 10250 12500 3 ayda bir

6 ayda bir

PG7.4.2: Yüzme
havuzuna kayıt
yaptıran kişi sayısı

50

300

800

3 ayda bir

6 ayda bir

1350 2000 2700

3550

Riskler

• Bütçe yetersizliği
• Fiziki ortamın yetersizliği

Halkın yeterli ilgiyi göstermemesi
Kayıtların yetersiz olması
Faaliyet ve
Projeler

• Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı
sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi
• Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık
taramalarının yapılması

Maliyet Tahmini

Hedefe Plan Dönemi
Etkisi
Başlangıç 2020 2021 2022 2023
(%)
Değeri (2019)

• Üye kayıtlarının yetersizliği

• İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi
Faaliyet Ve Projeler

Performans
Göstergeleri

5.000,000,00 TL

Maliyet Tahmini

Tespitler

• Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam
çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden
yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması
• Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya
paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması

4.000.000,00 TL
• İlçemizde spor yapan kişi sayısının az olması
• Spora ilginin yetersiz olması

• Nezaket kurallarının milli eğitim müfredatında yeterli düzeyde olmaması
• Sağlıklı ve spor yapan topluma ihtiyaç duyulması

İhtiyaçlar
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• Nezaket kurallarını bilen bir nesil yetiştirilmesi
• Çocuklara verilen nezaket eğitiminin ailelere de katkı sağlaması

İhtiyaçlar

• Belediye sınırları içerisinde bulunan spor alanlarının yeterli düzeyde
kullanılmaması
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hedeflerden sorumlu ve iş birliği yapılacak birimler

A7: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Hedef

H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Iş birliği
Yapılacak
Birim(ler)

• Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG7.5.1: Teslim
edilen geri
dönüşüm iç
mekân kutusu
sayısı
PG7.5.2: Teslim
edilen atık pil
kutusu sayısı

• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hedefe
Etkisi
(%)

20

20

PG7.5.3:
Dağıtımı
yapılan poşet
sayısı

20

PG7.5.4: Alınan
Kompost
makinası sayısı

20

PG7.5.5:
Verilen eğitim
sayısı

20

Riskler

Harcama Birimleri

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2019)

2020

500

600

500

0

600

5000

0

5

0

6

2021

700

700

Hedefler

2022

800

800

2023

900

900

İzleme
Sıklığı

2024

1000 3 ayda bir

1000 3 ayda bir

10000 15000 20000 30000 3 ayda bir

0

7

0

8

0

9

1

10

3 ayda bir

3 ayda bir

Raporlama
Sıklığı

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

6 ayda bir

Bütçe yetersizliği
Sıfır atık uygulamasına yeterli ilginin gösterilmemesi
• İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân
kutusunun teslim edilmesi

Faaliyet ve
Projeler

• İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim
edilmesi
• İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması
• Kompost makinası alımı
• İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi

Maliyet Tahmini 4.000.000,00 TL
Tespitler

• Ulusal düzeyde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması
• Atıkların geri kazanılmasının ekonomiye katkı sağlaması
• Çevre bilincinin yerleştirilmesi

İhtiyaçlar

• Kaynakların daha verimli kullanılma ihtiyacı

İnsan Kyn.ve Eğt. Müd.
Hukuk İşleri Müd.
Bilgi İşlem Müd.
Destek Hizm. Müd.
Etüd Proje Müd.
İmar ve Şehircilik Müd.
Fen İşleri Müd.
Zabıta Müd.
Kültür İşleri Müd.
Sosyal Yardım İşleri Müd.
İşletme ve İştirakler Müd.
Halkla İlişkiler Müd.
Yazı İşleri Müd.
Mali Hizmetler Müd.
Emlak ve İstimlak Müd.
Park ve Bahçeler Müd.
Çevre Kor. ve Kont. Müd.
Temizlik İşleri Müd.
Özel Kalem Müd.
Basın Yayın Müd.

Amaç

1.1-Personelin ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda bilgi, beceri ve
yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim
organizasyonları koordine edilecektir.

s

1.2-Belediyemiz adına tüm
hukuki süreçler takip edilecek ve
sonuçlandırılacaktır.

i

i

s

1.3-Kentsel gelişimi hızlandırmak ve
bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi
Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır.

i

i

i

i

s

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1.4-Bilgi işlem altyapısının ve
donanımlarının teknolojik kapasitesi
i
artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır.

i

s

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1.5-Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa
sürede ve en ekonomik şekilde temin
edilecektir.

i

i

s

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

s

i

i

2.1-Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel
gelişimin sağlanabilmesi için projeler
hazırlanacaktır.
2.2-Uygulanabilir ve sürdürülebilir
yapılaşmaya yönelik kent estetiğine
uygun planlama, imar uygulamaları ve
projeler yapılacaktır.
2.3-Kentsel gelişim ve yapılaşma
sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu
denetlenerek, her türlü kaçak oluşum
engellenecektir.

i

i

i

s

i

s

i

2.4-Şehir içi araç ve yaya ulaşımını
kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar
daha sağlıklı ve konforlu hale
getirilecektir.
2.5-Planlaması tamamlanmış olan
bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut
yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır.
2.6-Belediye sınırları içerisindeki ticari
ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve
içerisinde yapılması sağlanacaktır.

i

i

s

i

i

i

s

s

i

• İsrafın engellenmesi
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3.1-Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere
katılımları arttırılacaktır.

s

3.2-Hemşehrilerimizin el becerilerini
geliştirmek ve sanatsal, kültürel
gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar
açılacaktır.

s

3.3-Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve
kesintisiz olarak verilecektir.

i

i

3.5-Hemşehrilerimizin nikah işlemleri
etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek,
özel günleri de düzenlenen organizasyon
ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.

4.2-Gelir tahsilat iş ve işlemleri
kolaylaştırılacaktır.

i

i

5.5-Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için
gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat
kapsamında denetlenecektir.

s

s

i

i

s

s

i

i

i

i

i

s

i

i

i

5.2-Pursaklar halkına daha iyi hizmet
verebilmek için yeşil alan ve parklar daha
verimli ve modern hale getirilecektir.

i

i

i

i

s

i

i

i

i

s

i

i

i

i

s

s

i

6.4-Halkın belediye hizmetlerine olan
beklentilerini belirlemeye yönelik
faaliyetler gerçekleştirilecektir.

s

i

7.1-İlçemizde öğrenim gören
öğrencilerimizin eğitimine destek
olunarak katkı sağlanacaktır.

i

i

i

i

s

i

i

s

i

s

i

i

i

s

7.3-Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı
dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için
nezaket kuralları öğretilecektir.

7.5-Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp
bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.

s

i

6.3-Hizmet ve faaliyetlerimizin
tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek,
çeşitlendirilecek ve Belediyemizin
bilinirliği artırılacaktır.

7.4-Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor
yapma olanakları ve spor yapan kişi
sayısı artırılacaktır.

s

i

6.2-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş
birliği geliştirilecektir.

7.2-Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin
ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal
yardımlarda bulunulacaktır.

i

i

6.5-Kent Konseyi, kent yaşamında
hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve
karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile
etkili yönetişime katkı sağlayacaktır.

s

s

i

6.1-Halkla ilişkiler geliştirilerek, Belediye
ve vatandaş arasındaki iletişim
güçlendirilecektir.

i

5.1-Pursaklarda yaşayanların sağlık
standartlarını arttırmak için şehre nefes
aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların
miktarı ve kalitesi artırılacaktır.

5.3-Çevre ve toplum sağlığını olumsuz
etkileyen sokak hayvanları ve çevre
kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.

5.4-Katı atıklar gelişen teknolojik
sistemler kullanılarak toplanacaktır.

i

4.3-Belediye taşınmazlarının etkin ve
etkili kullanımı sağlanacaktır.
4.4-Sürekli gelişen teknoloji şartlarına
göre güncel ve milli yazılım kullanım
oranı arttırılacaktır.

i

s

3.4-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.

4.1-Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk
tahsilat oranı artırılacaktır.

i

Hedefler

İnsan Kyn.ve Eğt. Müd.
Hukuk İşleri Müd.
Bilgi İşlem Müd.
Destek Hizm. Müd.
Etüd Proje Müd.
İmar ve Şehircilik Müd.
Fen İşleri Müd.
Zabıta Müd.
Kültür İşleri Müd.
Sosyal Yardım İşleri Müd.
İşletme ve İştirakler Müd.
Halkla İlişkiler Müd.
Yazı İşleri Müd.
Mali Hizmetler Müd.
Emlak ve İstimlak Müd.
Park ve Bahçeler Müd.
Çevre Kor. ve Kont. Müd.
Temizlik İşleri Müd.
Özel Kalem Müd.
Basın Yayın Müd.

Hedefler

Harcama Birimleri

İnsan Kyn.ve Eğt. Müd.
Hukuk İşleri Müd.
Bilgi İşlem Müd.
Destek Hizm. Müd.
Etüd Proje Müd.
İmar ve Şehircilik Müd.
Fen İşleri Müd.
Zabıta Müd.
Kültür İşleri Müd.
Sosyal Yardım İşleri Müd.
İşletme ve İştirakler Müd.
Halkla İlişkiler Müd.
Yazı İşleri Müd.
Mali Hizmetler Müd.
Emlak ve İstimlak Müd.
Park ve Bahçeler Müd.
Çevre Kor. ve Kont. Müd.
Temizlik İşleri Müd.
Özel Kalem Müd.
Basın Yayın Müd.

Harcama Birimleri

i

s

i

s

i

i

i

i

s

S: Sorumlu müdürlük İ: Iş birliği yapılan müdürlük
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13.617.750,00
26.397.171,00
3.617.284,00
1.980.000,00
3.600.000,00
10.894.200,00
5.404.874,00
900.813,00
5.703.513,00
1.601.593,00
1.792.000,00
720.650,00
862.990,00
726.280,00
4.848.250,00
1.673.250,00

875.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
15.244.691,00
1.815.700,00
2.182.005,00
3.500.000,00
7.206.500,00
540.486,00
5.082.125,00
360.325,00
540.672,00
1.839.015,00
1.801.625,00
540.488,00
5.091.877,00
1.839.015,00
900.812,00
901.120,00
730.280,00
720.650,00

13.154.063,00
24.344.034,00
3.288.440,00
1.800.000,00
3.000.000,00
10.523.250,00
4.913.438,00
818.906,00
4.388.170,00
1.200.000,00
1.400.000,00
655.125,00
431.495,00
701.550,00
3.990.000,00
1.455.000,00

645.000,00
800.000,00
1.090.000,00
13.007.189,00
1.753.875,00
1.945.320,00
2.265.400,00
6.551.250,00
491.344,00
4.651.207,00
327.562,00
491.520,00
1.687.935,00
1.637.810,00
506.380,00
4.148.965,00
1.187.935,00
818.905,00
819.200,00
667.800,00
655.125,00

Hedef 1.5
Amaç 2
Hedef 2.1
Hedef 2.2
Hedef 2.3
Hedef 2.4
Hedef 2.5
Hedef 2.6
Amaç 3
Hedef 3.1
Hedef 3.2
Hedef 3.3
Hedef 3.4
Hedef 3.5
Amaç 4
Hedef 4.1

Hedef 4.2
Hedef 4.3
Hedef 4.4
Amaç 5
Hedef 5.1
Hedef 5.2
Hedef 5.3
Hedef 5.4
Hedef 5.5
Amaç 6
Hedef 6.1
Hedef 6.2
Hedef 6.3
Hedef 6.4
Hedef 6.5
Amaç 7
Hedef 7.1
Hedef 7.2
Hedef 7.3
Hedef 7.4
Hedef 7.5

TOPLAM

132.000.000,00

1.650.000,00

1.500.000,00

Hedef 1.4

120.000.000,00

1.320.000,00

1.100.000,00

Hedef 1.3

49.754.730,00

1.801.593,00

1.637.812,00

Hedef 1.2

46.725.560,00

1.488.300,00

1.353.000,00

Hedef 1.1

Genel Yönetim
Giderleri

19.877.643,00

18.744.875,00

Planın
2. Yılı

Amaç 1

Planın
1. Yılı

145.200.000,00

57.659.166,40

792.825,00

785.870,00

991.232,00

991.033,00

2.022.916,00

5.583.876,00

595.680,00

1.982.065,00

1.985.600,00

594.740,00

396.413,00

5.554.498,00

594.619,00

7.928.250,00

2.750.000,00

2.378.475,00

1.942.800,00

15.594.144,00

1.000.000,00

550.000,00

962.500,00

2.007.900,00

4.520.400,00

777.120,00

949.289,00

792.825,00

2.388.800,00

1.981.754,00

6.889.788,00

991.031,00

5.946.186,00

11.656.800,00

4.100.000,00

740.000,00

4.159.876,60

27.593.893,60

14.571.000,00

2.145.000,00

1.518.000,00

1.981.754,00

1.588.480,00

21.804.234,00

Planın
3. Yılı

Maliyet Tablosu

159.720.000,00

62.349.701,91

871.990,00

865.835,00

1.089.356,00

1.089.988,00

2.225.207,00

6.142.376,00

653.993,00

2.179.975,00

2.144.450,00

653.613,00

435.995,00

6.068.026,00

653.993,00

8.719.900,00

3.000.000,00

2.615.970,00

2.137.088,00

17.126.951,00

1.200.000,00

700.000,00

1.113.750,00

2.308.000,00

5.321.750,00

854.835,00

1.044.218,00

871.990,00

3.010.560,00

2.500.352,00

8.281.955,00

1.089.987,00

6.539.926,00

12.822.525,00

4.500.000,00

740.000,00

4.783.858,09

30.476.296,09

16.028.155,00

2.359.500,00

1.669.800,00

2.179.929,00

1.715.560,00

23.952.944,00

Planın
4. Yılı

175.692.000,00

70.122.841,69

959.410,00

950.215,00

1.199.092,00

1.199.262,00

2.724.927,00

7.032.906,00

703.459,00

2.398.525,00

2.343.000,00

719.455,00

479.705,00

6.644.144,00

719.558,00

9.594.100,00

3.484.600,00

2.878.230,00

2.350.537,00

19.027.025,00

1.410.000,00

950.000,00

1.403.750,00

2.555.850,00

6.319.600,00

940.215,00

712.008,00

959.410,00

3.408.640,00

2.716.301,00

8.736.574,00

1.199.263,00

7.195.576,00

14.103.225,00

4.800.000,00

740.000,00

5.150.541,31

33.188.605,31

17.629.032,00

345.500,00

2.392.200,00

2.398.912,00

1.854.660,00

24.620.304,00

Planın
5. Yılı

732.612.000,00

286.612.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

28.000.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

3.000.000,00

40.000.000,00

15.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

25.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

34.000.000,00

5.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

20.000.000,00

6.000.000,00

21.000.000,00

142.000.000,00

75.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

109.000.000,00

Toplam Maliyet

Stratejik Plan
Stratejik Plan

maliyetlendirme
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Stratejik Plan

İzleme ve
Değerlendirme
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Stratejik Plan

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli kullanımının sağlanması amacıyla kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlanmasını öngörmüştür. Stratejik plan ile kamu idareleri hizmetlerini
istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini ve
performans programlarını stratejik planlarına dayandırmak zorundadır.
İzleme değerlendirme çalışmalarıyla, stratejik planın raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde
uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla
planın gözden geçirilmesi sağlanacaktır.
Bu kapsamda Belediyemiz, tüm bu izleme ve değerlendirme çalışmalarının gereği gibi yürütülmesi amacıyla 2020-2024 stratejik planında yer alan hedeflerin performans göstergelerini; ihtiyaç ve tespitlerden faydalanarak miktar ve zaman boyutlu olarak hedefin başarı düzeyini ölçebilecek sayıda ve nitelikte belirlemeye
çalışmıştır.
Stratejik planın uygulanması esnasında; belirlenmiş olan performans göstergeleri belirli periyotlar ile değerlendirilecek ve düzenlenecek raporlar ile faaliyet ve projelerimizin gerçekleşme ve başarı düzeyi ortaya
konulacaktır. Bu sayede planda belirlenen amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği tespit edilerek performans odaklı bir süreç izlenecek ve gerektiği durumlarda amaç ve hedeflerde oluşabilecek sapmalara karşı önlem alınabilecektir.
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