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Değerli halkımız, 

 

 

Geleceğin Yenişehir’ini yaratma yolunda yürüttüğümüz stratejik plan çalışmamızı 

sonuçlandırmış bulunuyoruz. Belediyemiz ile halkımız arasında, bir sözleşme olarak kabul 

edeceğimiz 5 yıllık stratejik plan çalışması, geçmişin tecrübeleri, bu günün verileri ışığında 

hazırlanmış gerçekçi bir GELECEK ÖNGÖRÜSÜDÜR.  

 

Belediyemizin çeşitli birimlerinden uzman arkadaşlarımızın uzun ve zahmetli bir 

çalışma sonrasında hazırladığı 2015–2019 Stratejik Planı, belediyemiz hizmetlerinin yeniden 

inşa sürecinin başarıyla tamamlanması yolunda gerekli tüm ihtiyaçları gözler önüne 

sermektedir. Bu çalışmada, kentleşmeden nüfus artışına kadar ilçemizi, önümüzdeki 5 yılda 

hangi gelişmelerin beklediğini, buna karşı nasıl bir hazırlık sürecine girilmesi gerektiğini 

saptamaya çalıştık. Sahip olduğumuz tüm avantaj ve dezavantajları, tehdit ve fırsatları çok 

yönlü bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Yapılan analizler doğrultusunda, belediyemizin finans 

ve insan kaynaklarını da gözeterek, neler yapabileceğimizi gerçekçi biçimde ortaya koymaya 

çalıştık.  

 

Bunu yaparken, bu kentte yaşayan insanımızın düşüncelerine başvurmayı ihmal 

etmedik. Bu nedenledir ki, belediye birimlerinden sivil toplum örgütlerine, meslek 

odalarından muhtarlara, siyasi partilerden engelli platformu bileşenlerine, çalışan 

kadınlarımızdan bilim çevrelerine kadar geniş bir yelpazede buluşmalar gerçekleştirip, “nasıl 

bir Yenişehir, nasıl bir Diyarbakır?” sorusuna yanıt aradık. Yenişehir’in geleceğini, 

Yenişehir’de yaşayanlarla birlikte planlamaya çalıştık. Toplantılarda ortaya çıkan değerli 

görüş ve öneriler ışığında Stratejik Plan Taslağı’na son şeklini verdik.  

 

Misyonunu, “Diyarbakır/Yenişehir halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak için 

hizmetleri planlı, etkin, kaliteli, verimli, eşit ve halk ile uyum içerisinde sunmak” olarak 

belirleyen bizler, bu ana ilke doğrultusunda önemli stratejik amaçlar belirlemiş bulunuyoruz. 

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmesin sağlanması,  sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın 

geliştirilmesi, katılımcı ve açık yönetim anlayışının kurumsallaştırılması hedeflerimizden 

bazılarıdır. Aynı şekilde, Yenişehir ilçesinde sağlıklı bir ulaşımın sağlanması için gerekli 

çalışmaların yürütülmesi, yerel ve evrensel değerlerin harmanlandığı kültür sanat zenginliğine 

sahip bir kentin oluşturulması, eğitim kalitesinin yükseltilerek, fırsat eşitliğinin sağlanması, 

diğer birkaç stratejik amaç olarak tespit edilmiştir.  

 

Uzun yıllar boyunca, siyasal anlayışların günü birlik tasarruflarıyla yönetilen kentimiz, 

önceki üç dönem de dahil olmak üzere bu dönemle beraber, planlı bir gelişme sürecini 

yaşayacaktır. Bundan böyle yönetimler değişse bile Yenişehir’in, Diyarbakır’ın rotası 

değişmeyecektir. Stratejik Plan çalışmasının kentimiz için en büyük kazancı budur. Geleceği 

planlayanların en büyük moral kaynağı umuttur. Bu umut, kentimizin aydınlık yarınlara 

taşınması ve insanımızın yaşam standardının hak ettiği seviyeye çıkarılması yolunda bizlere 

güç, inanç ve kararlılık vermektedir.  

 

Bu vesileyle, Stratejik Plan Taslağı’na değerli düşünce ve önerileriyle katkı sunup, 

ufkumuzu açan tüm paydaşlarımıza, büyük bir özveriyle yürüttükleri bu çalışmayı başarıyla 

tamamlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kalbi bu halk ve kent için çarpan 

herkesi, çağdaş bir Diyarbakır’ı yaratma yolculuğunda buluşmaya çağırıyoruz. Halka borçlu 

olduğumuzu belirtiyor, selam ve saygılarımızı sunuyoruz.   

 

                                                     Av. Selim KURBANOĞLU 

                                                  Yenişehir Belediye Başkanı 
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1.GENEL BİLGİLER VE İLÇE DURUM ANALİZLERİ 

  KONUM:  

 Yenişehir ilçesi toplam alanı yaklaşık olarak 400 km
2
 olup; Suriçi yerleşim 

merkezinin kuzeyinden başlar. İlçenin doğusunda Dicle nehri, güneyinde Çarıklı mahallesi ve 

Bağlar ilçe sınırı, kuzeyinde Deve Geçidi Barajı, batısında ise Kayapınar ilçe sınırları 

içerisinde bulunur. İlçe bu konumuyla Diyarbakır’ın ortasında yer alır. 
 

ULAŞIM:   

Elazığ Caddesi, Mardin Çevre Yolu ve Urfa Çevre Yolu ile Diyarbakır’ın komşuları 

Elazığ, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’ya karayolu ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca Diyarbakır 

Garından Demiryolu ve Kaplaner Havaalanından Havayolu ile şehir dışına farklı ulaşım 

imkânları bulunur.  

 

 

 

TARİHÇE: 

Yüzyıllarca Diyarbakır kenti üzerinde egemenlik kuran uygarlıklar, kentin tarihine 

kültürel ve mimari gelişimine birçok zenginlik katmışlardır. Diyarbakır 1183 tarihinde 

Selahaddin Eyyübi tarafından ele geçirilerek, kent egemenliğinin Artukoğulları’na geçmesi 

sağlanmıştır. Bu çağlar; kentte sanatın, mimarinin ve kültürel aktivitelerin en üst düzeye 

çıkarıldığı dönem olarak geçer. Diyarbakır’ın mekansal strüktürünün yeniden şekillenmesi, 

asıl 16. yy’da kentin Osmanlı egemenliğine girmesiyle olmuştur. Diyarbakır’da sur dışına 

açılmanın ilk hareketleri 1869–1875 yıllarında kentte valilik yapmış olan Kurt İsmail Paşa’nın 

orduya ait kışlaları inşa etmesiyle başlamıştır. Bu yıllarda sur dışına taşımalar askeri amaçlı 

olup, tekil yapı ölçeğinden öteye gidememiştir. Ancak; uzun yıllar sonra “ sur dışı kent 

kavramı ” şehircilik düzeyinde Diyarbakır gündemine girebilmiştir. Kentte nüfus 



 

 5 

yoğunluğunun gittikçe artmasıyla, yeniden yapılandırılan sur dışı kent yerleşimlerindeki 

gelişmeler “Ofis Bölgesi’’( Yenişehir Mahallesi) yönünde gelişmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Daha önceki imar durumlarında, bu semtte yapılmış olan bir-iki katlı evlerin yerine 

günümüzdeki gibi apartmanlaşmaya yoğun bir şekilde başvurulmuştur. İmar planları üzerinde 

yapılan değişikliklerle, bahçeli ev ve tek ev düzeninde yapılmış olan evler yıkılarak, yerlerine 

çok katlı binaların yapıldığı bir dönem başlamıştır. 

Yenişehir’de idari yapı 1965 yılında muhtarlık (mahalle) olarak düzenlenmiştir. 

Yenişehir, Diyarbakır iline bağlı mahalle durumunda idari yaşamını sürdürürken, 504 sayılı 

kanun hükmünde kararname ile kurulan 7 adet Büyükşehir Belediyesi kapsamında 28.12.1993 

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 93–5130 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla alt kademe 

belediyesi olmuştur. 

10.07.2004 Tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile İlk 

Kademe tüzel kişiliğine kavuşur. Son olarak 06.03.2008 tarihinde yayımlanan Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile ilçe belediyesi olmuştur. Yine 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanun ile 

ilçe sınırları belediye sınırlarına dönüşmüştür. 

 

NÜFUS:  

 

1.1. Nüfus 

İlçenin 2013 nüfusu 204.930’dur.Yenişehir nüfus olarak Diyarbakır’ın en büyük 

3.ilçesidir. Nüfus yıllar itibariyle artmaktadır. 

Tablo 1:Yenişehir Nüfusu, 2008-2012 

 
İl/ilçe merkezleri Belde/köyler Toplam Nüfu

s 

Artış 

Hızı 

 Toplam Erkek Kadın Topla

m 

Erkek Kadı

n 

Toplam Erkek Kadın ‰ 

2008 178.972 89.957 89.015 7.929 4.044 3.885 186.901 94.001 92.900  

2009 190.416 96.624 93.792 7.981 4.071 3.910 198.397 100.695 97.702 59,7 

2010 189.676 94.905 94.771 8.063 4.082 3.981 197.739 98.987 98.752 -3,3 

2011 194.481 99.008 95.473 8.222 4.163 4.059 202.703 103.171 99.532 24,8 

2012 195.791 98.563 97.228 8.400 4.229 4.171 204.191 102.792 101.399 7,3 

Kaynak: ADNKS, 2013. 

 

 
YENİŞEHİR BELEDİYESİ KADIN/ ERKEK SAYISI 

İLÇE KADIN ERKEK TOPLAM 

YENİŞEHİR BELD. 101.361 103.569 204.930 

TOPLAM 101.361 103.569 204.930 
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CİNSİYETE GÖRE (15 +YAŞ) OKUMA YAZMA DURUMU 

 

İL 

 

İLÇE 

 

İLÇE 

OKUMAYAZMA 

DURUMU 

 

ERKEK 

 

KADIN 

 

TOPLAM 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR MERKEZ OKUMA YAZMA 

BİLMEYEN 

 

  4.114 

 

 15.212 

 

  19.326 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR MERKEZ OKUMA YAZMA 

BİLEN 

 

48.966 

 

  38.721 

 

   87.687 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR MERKEZ BİLİNMEYEN   5.438     5.345    10.783 

   TOPLAM 58.518   59.278  117.796 

 

 

YENİŞEHİR İLÇESİ MAHALLE NUFUSLARI 

 

İL ADI 

 

İLÇE ADI 

 

MAHALLE ADI 

 

NÜFUSU 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ALPU 315 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR AZİZİYE 15.568 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BAHÇELİEVLER 385 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BAŞİL 427 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR CUMHURİYET 6.093 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÇİMENLER 314 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR DİCLE 3.532 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR DOKUZÇELTİK 1.855 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR DÖKMETAŞ 1.231 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR DÖNÜMLÜ 1.269 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ELİDOLU 434 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ESER 207 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR FABRİKA 11.395 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR FERİT KÖŞK 3.759 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÖRDOĞAN 9.892 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÜVENDERE 1.072 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÜZELKÜY 995 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLBAŞ 223 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR KESİKAĞAÇ 720 
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DİYARBAKIR YENİŞEHİR KOOPERATİFLER 37.093 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR SANCAR 170 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR SANAYİ 3.046 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ŞEHİTLİK 50.798 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR TANIŞIK 774 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 11.525 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR 24.229 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YOLALTI 7.282 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YUKARI NASIRLAR 776 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YÜKSEK 449 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR GÜVERCİNLİK 667 

TOPLAM  

 

 

30.03.2014 tarihinde mahalleye dönüşen yerleşim merkezleri 

İL ADI İLÇE MAHALLE ADI NÜFUSU 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ALANGÖR 659 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR BOZEK 510 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÇAKMAK 1.330 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR DİKENTEPE 180 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR EKİNCİLER 1.002 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR GEYİKTEPE 107 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR HANTEPE 1.828 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR SARIYATAK 45 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR SİVRİTEPE 685 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR YAYTAŞ 1.267 
   204.930 

 

 

 

 Nüfus istatistiklerinin bize sunmuş olduğu bakış açısı, ilçe yönetimi ve belediyenin 

hizmetlerini planlaması açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sayede geleceğe 

yönelik bir nüfus tahmini yapılabilir. Diyarbakır kentinin genel nüfus hareketleri ve Yenişehir 

ilçe nüfusu istatistikleri göz önüne alınırsa; olağanüstü durumlar yaşanmaması ( sel, göç, 

deprem v.b.)  ve nüfus artış oranının 2013 yılı artış oranında devam etmesi halinde ilçe 

nüfusunun 2023 yılında 215.000 kişi olması beklenmektedir. 2012 yılında nüfus 

sıralamasında 12. sırada bulunan Diyarbakır ise 2023 yılında bir sıra ilerleyerek 11. sırada 

olması beklenmektedir. 
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GELECEK YILLAR NÜFUS TRENDİ 

 

1997 155.916 

2000 163.205 

 2005 182.118 

2013 204.930 

2023 

 

215..000 

  

 

EKONOMİK DURUM: 

 

Bir ülkenin ekonomik durumunu tahlil etmeye yarayan en önemli bulgulardan birisi de 

o ülkedeki işsizlik oranıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan veriler ve kent genelinde 

yapılan araştırmalar sonucunda; işsizlik oranı ülke genelinde % 9,7 iken Diyarbakır’da bu 

oran % 18.7’dir. TÜİK işgücü ve istihdam verilerine göre, Diyarbakır, tüm iller içinde en 

yüksek işsizliğe sahip ikinci il konumundadır. İşgücüne katılım ve istihdam oranı açısından da 

80’inci il durumundadır. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan 2011yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksinde Diyarbakır 67’ ınci sıradadır.Sosyal Güvenlik Kurumu 2011verilerine göre sanayi 

faaliyet kolunda Diyarbakırda 1.316 işletme bulunmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre TRC2 ( Diyarbakır-Şanlıurfa) bölgesinde sanayi iş kolunda istihdam oranı 

Türkiye ortalamasına yaklaşmış durumda. Diyarbakırda 2. adet Organize sanayi bölgesi 

vardır. Yenişehir İlçemizde Elazığ yolu üzerinde 532 hektar alan üzerinde bulunan Organize 

Sanayi Bölgesinde mevcut 255 sanayi parseli doluluk oranında faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca yeni sanayi teşvik sisteminden sonra 188 hektar ilave genişleme alanı tahsis 

edilmiştir.Yine Yenişehir İlçemizde Tekstil ve lojistik alanında bir OSB çalışması devam 

etmektedir. Diyarbakır ihracatında ağırlıklı sektör madenciliktir. Diyarbakır ihracatında: kum, 

kil ve taşocakçılığı ürün grubu % 27 ile pay ile ilk sırada; öğütülmüş tahıl ürünleri % 24 ile 2. 

sırada; taş % 11 ile 3. sıradadır. Diyarbakır ihracatının % 85’ini ilk 10 ürün grubu 

oluşturmaktadır. 

 Bölge kara, hava ve demiryolu ile ulaşılabilir bir merkez olup, önemli ulaşım 

bağlantılarının kesişme noktasındadır. Diyarbakır Havaalanı; Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi 2012 yılı istatistiklerine göre, ülkede trafiğe açık olan 49 havaalanı yolcu trafiği 

içerisinde en fazla yolcu taşınan 11. havaalanı konumundadır. 
 

 

Diyarbakırda Kurulan- Kapanan İşletme Sayısı 

YIL KURULAN KAPANAN 

2010 973 244 

2011 944 1.143 

2012 824 226 

TOPLAM 2.741 1.637 

Kaynak: TOBB,2012 

155,916 163,205
182,118

204,930
215,000

0

50

100

150

200

250

300

1997 2000 2005 2013 2023



 

 9 

 

Tabi unutulmamalıdır ki kent genelinde yoğun göç nedeniyle kentin varoşları devasa 

boyuta gelmiş; ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklar büyümüş, temel yaşam standartlarında 

önü alınamayan olumsuz bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle Yenişehir belediyesi sınırları 

içinde Dağkapı, Yenişehir, Ofis, Kooperatifler, Toplu konut, Cumhuriyet, Azizioğlu, İplik, 

Şehitlik gibi farklı sosyoekonomik yapıya sahip yerleşim birimleri oluşmuştur. İstatistikler 

değerlendirilirken bu hususların göz önünde bulundurulması ilçeye bakışımızı derinden 

etkilemektedir. 

Yine yapılan araştırmalarda yaşanan zorunlu göçün de etkisiyle zaten düşük olan hane 

başı ekonomik gelir, katlanarak daha da düşük düzeylere inmiştir. Yenişehir ilçesindeki hane 

reisleri çoğunlukla yaptıkları işleri ve meslekleri Esnaf, Kamu Çalışanı, inşaat işçisi, şoför,  

hamal, mesleksiz, çiftçi, kahveci, kapıcı, demirci, işportacı gibi meslekler ile ifade etmişlerdir. 

Bu yönüyle de ilçede ekonomik sıkıntıların yaşanmaması düşünülemez. Yıllar boyu ihmal 

edilmiş kentimizin  ve Yenişehir ilçesinin ekonomik durumunun düzeltilmesi için devletin 

kamu yatırımlarını ve kaynak aktarımlarını yükselterek özel sektörü teşvik  etmesi ve 

istihdam şartlarını düzeltici ciddi çalışmalar yaparak konuyla  ilgili ciddi bir politika 

oluşturması gerekmektedir. 

 

1.2. Tarım 

Aşağıdaki tabloda 2012 yılına ait tarım alanlarının dağılımı verilmiştir. 

Tablo 9:Tarım Alanları, 2012 

Toplam 

Alan(dekar) 

Tahıllar ve diğer 

bitkisel ürünlerin 

ekilen alanı(dekar) 

Sebze bahçeleri 

alanı(dekar) 

Meyveler, içecek ve 

baharat bitkilerinin 

alanı(dekar) 

178.735,00 175.052,00 3.283,00 400 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

Aşağıdaki tabloda 2011 yılına ait bazı tarım ürünlerinin üretimi verilmiştir. 

Tablo 10: Seçilmiş Tahıl Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretimi (Ton), 2011 

 Buğday Arpa Mercimek Pamuk 

Türkiye 21 800 000 7 600 000 405 952 954 600 

Diyarbakır 1 113 989 172 198 77 296 72 303 

Yenişehir 27 453 2 194 1 223 19 456 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

Aşağıdaki tabloda 2011 yılına ait hayvansal üretim değerleri verilmiştir. 

Tablo 11:Hayvansal Üretim Değerleri, 2011 

 Sığır 

 sayısı 

 (Baş) 

Koyun 

 sayısı 

  (Baş) 

Keçi 

 sayısı 

(Baş) 

Süt  

üretimi 

(Ton) 

Bal 

 

üretimi 

(Ton) 

Kümes 

hayvanları 

sayısı ( 

Adet) 

İpek 

Kozası 

(Ton) 
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Türkiye 12 386 

337 

25 031 

565 

7 277 

953 

15 056 

211 

94 245 241 498 538 151 

Diyarbakır 303 062 645 146 198 277 253 717 1 099 508 095 53 

Yenişehir 4 497 14 601 1 583 7 575 50 83 750 - 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

Aşağıdaki tabloda 2011 yılına ait tarımsal alet ve makineler verilmiştir. 

Tablo 12: Tarımsal Alet Ve Makineler (Adet), 2011 

 Traktör Biçerdöver Kültivatör Pulluk Su 

pompası 

Gübre 

dağıtma 

makinesi 

Ekim 

makinesi 

Türkiye 1 125 001 14 313 488 802 1 367 

902 

619 481 374 279 406 400 

Diyarbakır 9 121 329 9 828 17 127 4 356 4 177 6 166 

Yenişehir 540 23 550 572 90 250 195 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

1.3 Turizm 

Kültür Varlıkları 

Diyarbakır kentinin önemli ulaşım ve ticaret yollarının üzerinde olması ve farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yapması çok sayıda arkeolojik, tarihi ve kültürel eser barındırmasına imkân sağlamıştır. İl 

merkezinde 25 sit alanı 709 tescilli yapı olmak üzere toplamda 734 tescilli kültür varlığı 

bulunmaktadır.  

 

Turizm Göstergeleri 

Tablo 13:2007-2011 Yılları Turizm İşletme ve Belediye Belgeli Tesislere Geliş Sayısı, Geceleme 

Sayısı, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları 

 Diyarbakır 

Tesislere Geliş 

Sayısı 

Yabanc

ı 

Yerli Toplam 

2007 16.552 509.618 526.170 

2008 25.153 534.723 559.876 

2009 21.070 510.986 532.056 

2010 28.360 363.816 392.176 

2011 38.192 417.088 455.280 

Geceleme Sayısı    

2007 29.392 555.638 585.030 

2011 67.064 539.603 606.667 

Ortalama Kalış 

Süresi 

   

2007 1.75 1.15 1.15 
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2011 1.75 1.3 1.3 

Doluluk Oranı    

2007 A(%) 2.12 29.43 31.55 

B(%

) 

1.76 42.01 43.78 

2011 A(%) 5.32 38.33 43.65 

B(%

) 

4.47 41.23 45.70 

Kaynak: KTB, 2012 

Turizm Tesisleri 

Bölgede turizm tesisi varlığı; turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli olarak 112 tesis, 

3.719 oda ve 7.601 yatak kapasitesinden oluşmaktadır.  

Tablo 14:Diyarbakır İşletme ve Belediye İşletme Belgeli Tesisler 

 Turizm İşletme 

Belgeli 

Belediye İşletme 

Belgeli 

Toplam 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Diyarbakır 17 998 1.879 46 1.023 2.031 63 2.021 3.910 

Kaynak: DİKTM, 2012. 

Diyarbakır’da ise 17 adet Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisi ve 46 adet Belediye 

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi bulunmaktadır. İlde bulunan 17 adet Turizm İşletme 

Belgeli Konaklama Tesisinin, 1 adedi Özel Belgeli, 1 adedi beş yıldızlı, 4 adedi dört yıldızlı, 

4 adedi üç yıldızlı ve 7 adedi iki yıldızlıdır. 

Diyarbakır’da Turizm Yatırımı Belgeli 7 adet tesis bulunmaktadır. Yatırımda bulunan 

tesislerin tamamlanıp faaliyete geçmesi ile birlikte Diyarbakır yatak kapasitesi de 1.544 adet 

artış gösterecektir. 

Diyarbakır’da faaliyet gösteren 53 seyahat acentesinin 48’i A grubu, 5’i de B grubudur.  

 

 

SOSYAL DURUM: 

 

Diyarbakır ekonomik zorlukların ve işsizlik sorununun yanı sıra sosyal güvence, 

sosyal katılım alanında da dezavantajlı konumdadır. 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırması 

sonuçlarına göre işsizlik oranı Diyarbakır’da  % 13,8’dir. Diyarbakır Türkiye'de işsizlik 

oranının en yüksek olduğu 2. ilsir. Özellikle feodal toplum yapısı; başta kadınlar olmak üzere 

bütün toplumun sosyalleşmesi önünde büyük bir engel oluşturmuştur. Bu yönüyle 

Diyarbakır’ın sosyoekonomik durumuna bakılınca ülke genelinde, il sıralamasında eğitimde 

67, sağlıkta 61, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinde ise 42. sırada, İstanbul Üniversitesi ve 

İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan 2012 yılı Küresel Rekabet Endeksi 

çalışmalarında Diyarbakır ili 40. sırada olduğu görülmektedir. Kent genelindeki bu durum 

ilçemizde bulunan varoş mahallelerinde daha belirgin olarak gözlenmektedir. 

 İlçenin Sosyoekonomik yapısına ilişkin bir diğer öğe de ilçe halkının barındıkları 

mekânlarla ilgilidir. Yenişehir ilçe halkının % 33,8’i tek katlı ve gecekondu tipi evlerde, % 
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15’i 2–3 katlı yapılarda, % 50’si apartmanda yaşamaktadır. Apartmanların buradaki oransal 

üstünlüğü kırdan kente doğru yaşanan yoğun göçle oluşmuş çarpık kentleşme ile ortaya çıkan 

ve sağlam bir yapıya sahip olamayan binaların da bulunmasındandır. Tek katlı gecekondu ve 

2–3 katlı yapılar genellikle ilçenin Cumhuriyet, İplik, Aziziye, Sanayi, Dicle mahallesi, Ferit 

köşk, Şehitlik ve Ben u Sen gibi mahallelerinde bulunmaktadır. Evlerin bu durumda olması 

kalabalık ailelerin yaşamlarında ciddi zorluklara neden olmaktadır.  

 

İlçe için bir başka veri de ailelerdeki nüfus yapısıdır. İlçede hane halkı sayısı 1 ile 5 

kişi arasında olanlar % 45,6, 6–10 kişi arasın olanlar ise  % 48,8’dır.Yine gıda, geçim ve 

barınma sorunlarının getirmiş olduğu olumsuz şartlardan dolayı eğitim, sosyal katılım ve 

sağlık alanında da ilçe halkı yeterli hizmeti almaktan oldukça uzaktır. İlçenin sosyal hayata 

katılımı incelendiğinde önümüze şu veriler çıkmaktadır. Arkadaşlıkların % 64,5’i komşuluk 

ilişkilerinden , % 17,4’ü okul ortamında oluşmuştur. Sosyal alan ve donatıların az olması 

sebebiyle kişiler mecburi ortamlarda tanışmışlardır. Evli bayanların % 87,7’si, bekâr 

bayanların da % 53,7’si mahalle ve komşuluk ilişkisi içinde tanışmışlardır. Herhangi bir sanat 

ve meslek grubuna ait bir sosyal kuruluşa, STK’ ya veya sendikaya üye olma durumları 

sorulduğunda üye olma oranı % 1’i bulmayan vahim bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genellikle sosyal alan olarak hemşerilik lokalleri/dernekleri, dini vakıf veya yas yerleri, 

kahveler bilinmekte ve bu mekanlar buluşulan yer olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ilçe sakinlerine yönelik ( özellikle de 

kadın, çocuk ve gençlere ) mekânlar oluşturarak etkinlikler düzenlemekte, bu alanlarda 

insanların hayatlarında bir farkındalık yaratarak sosyal yaşama katılımları sağlanmaktadır.  

Müzik, tiyatro, spor, dil ve okuma yazma alanlarında kurslar açmış,  kalıcı alanlarda piknik 

alanları ve mesire yerleri üreterek ilçe ve kent halkının sosyal yaşamına katkıda bulunmuştur. 

Kapalı ve açık hava sinema etkinlikleri ve yüzme gibi yaz faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 

Belediyemiz eğitim destek evi, halkevi ve gençlik merkezleri açarak sosyal katılımın 

sağlanması konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi üzerinde özellikle durmaktadır.  

Yenişehir de yaşayan ailelerin %81,8’i çekirdek aile yapısındadır. Bu durumda dini ve 

kültürel değerler de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede özellikle kadınların/genç 

kızların dezavantajlı olduğu gerçeği ortaya çıkar. Yapılan araştırmalarda Yenişehir ilçesinde 

yaşayan kadınların % 92,7’si kadın merkezlerinin az olduğunu belirtmiştir. Mevcut olan kadın 

merkezlerinden haberdar olma ve kullanma durumları sorulduğunda yine % 92,7’si bu yerleri 

ya kullanamamakta ya da bu yerlerden haberi olmadığını belirtmiştir. Aynı araştırma gençlik 

evi/merkezi, toplum merkezi, aşevi, çamaşır evi, okuma evi/salonu/odası gibi sosyal alanlarda 

da, kadın merkezlerinde ki gibi olumsuz tablonun yaşandığını göstermektedir. 

Burada asıl sıkıntı bu merkezlerin sayısının çok az olmasıyla birlikte olanların 

kullanılması ve bu merkezlerden haberdar olma oranının çok düşük olmasıdır. Bu 

durumlardan daha olumsuz olan bir istatistiki bilgi de; engelli evlerinde görülmektedir. Genel 

kalkınma düzeyi ve asgari refahın yakalanması konusunda ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra 

paylaşımın, toplumsal aidiyet ve sosyal birliktelik duygularının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla kullanılacak olan sosyal alanların kurulması ve ilçe halkına kullandırılması hayati 

bir gerekliliktir. 

Erkekler boş zamanlarında kıraathanelerde otururlar bu durum, tarıma dayalı 

ekonomik yapının ve işsizliğin sonucudur. Yazın ise gençler İstanbul ve Çukurova bölgesine 

çalışmaya gitmektedirler. 

 

Yıllar itibari ile Diyarbakır’ dan yapılan göç rakamları 

  

Diyarbakır  Yıllar           Kişi /Person 

1975-1980      -15.795 
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1980-1985      -12.550 

1985-1990       -32.212 

1995-2000     -48.064 

2007-2008      -16.100 

2008-2009     -11.534 

2009-2010     -10.048 

2010-2011     -10.212 

2011-2012    -16.786 

2012-2013     -12.483 

 

EĞİTİM :  

Yenişehir ilçesi sınırları içinde zorunlu göçün de etkisiyle sosyoekonomik yapısı farklı 

mahalleler oluşmuştur. Göç nedeniyle olağanüstü artış gösteren ilçemizde eğitim kurumları 

açılması ihtiyacı doğmuş ve buna göre yeni okullar açılmıştır. İlçemizin nüfus yapısına göre 

eğitim durumları ile ilgili olarak, il genelinde okuryazarlık oranı % 75 iken ilçemizde bu 

rakam % 88’ dir.  

Tablo 1:Nüfusun Eğitim Durumu (6+ Yaş), 2012 

 

Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın Toplam 

% 

Erkek  

% 

Kadın  

% 

Okuma yazma bilmeyen 11.640 1.759 9.881 6,6 2,0 11,3 

Okuma yazma bilen fakat bir 

okul bitirmeyen 

54.855 25.085 29.770 31,2 28,4 33,9 

İlkokul mezunu 19.620 9.389 10.231 11,1 10,6 11,7 

İlköğretim mezunu 34.468 19.870 14.598 19,6 22,5 16,6 

Ortaokul veya dengi okul 

mezunu 

4.527 2.811 1.716 2,6 3,2 2,0 

Lise veya dengi okul mezunu 29.739 17.209 12.530 16,9 19,5 14,3 

Yüksekokul veya fakülte 

mezunu 

16.049 9.800 6.249 9,1 11,1 7,1 

Yüksek lisans mezunu 990 661 329 0,6 0,7 0,4 

Doktora mezunu 259 172 87 0,1 0,2 0,1 

Bilinmeyen 3.906 1.565 2.341 2,2 1,8 2,7 

Toplam 176.053 88.321 87.732 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: ADNKS, 2013 

 

Nüfusun eğitim durumuna baktığımız zaman, % 31,2 ile okuma yazma bilen ama bir 

okul bitirmeyenler ilk sırada yer almaktadır. Okuma yazma bilmeyen kadın oranı okuma 

yazma bilmeyen erkek oranından oldukça fazladır. 

 

Tablo 2:Eğitim Göstergeleri/İlçe Bazında Toplam Okul Sayısı, 2013 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

İLÇE OKUL 

ÖNCESİ 

İLKOKUL ORTAOKUL GENEL 

ORTAÖĞRETİM 

MESLEKİ 

ORTAÖĞRETİM 

TOPLAM 

YENİŞEHİR 4 46 35 15 12 112 
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Tablo 3:Eğitim Göstergeleri/İlçe Bazında Derslik Sayıları, 2013 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

Tablo 4:Eğitim Göstergeleri/İlçe Bazında İhtiyaç Duyulan Öğretmen Sayısı,2013 

" SINIF BRANŞ TOPLAM 

NORM MEVCUT İHTİYAÇ NORM MEVCUT İHTİYAÇ NORM MEVCUT İHTİYAÇ 

YENİŞEHİR 345 328 17 577 469 108 922 797 125 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013. 

 

Tablo 5:Eğitim Göstergeleri//İlçe Bazında Şube Sayıları,2013 

İLÇE OKUL 

ÖNCESİ 

İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM TOPLAM 

YENİŞEHİR 153 728 499 835 2215 

Kaynak: TÜİK VERİ TABANLARI, 2013 

 

Tablo 6 : 2012 yılı öğrenci ve öğretmen sayıları 

Okul Öncesi 4.075 149 

İlköğretim 43.309 1.591 

Ortaöğretim 19.343 1.255 

Genel Toplam 66.727 2.995 

 

 

 

SAĞLIK:  

 

Yenişehir ilçesi sakinleri; zorunlu göç, ekonomik zorluklar ve bölgede uzun süredir 

devam eden çatışmalardan  kaynaklı ciddi tahribatlar yaşamışlardır. Sıkıntıların yansıdığı bir 

diğer alan da sağlık hizmetleridir. Diyarbakır genelinde 2013 yılı verilerine göre toplam 21. 

adet kamu ve özel hastane bukunmadla birlikte YENİŞEHİR ilçemizde 4. hastane 

bulunmaktadır. 2013 yılında ilçemizde 775 yatak kapasitesi, 16. adet 1. basamak sağlık 

merkezi, 142 tane uzman doktor, 37 pratisyen hekim, 387 tane de hemşire görev yapmaktadır. 

 

 
YENİŞEHİR SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA BAĞLI 1.BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI 

 1  Şehitlik A.Gaffar OKKAN A.S.M 

 2  Ben u sen A.S.M 

 3  Yenişehir A.S.M 

İLÇE OKUL ÖNCESİ İLKOKU

L 

ORTAOK

UL 

GENEL 

ORTAÖĞRETİ

M 

MESLEKİ 

ORTAÖĞRETİM 

YENİŞEHİR 99 558 272 284 226 
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 4  Dağkapı A.S.M 

 5  Ofis A.S.M 

 6  50.Yıl Şehitlik A.S.M 

 7  8 No’lu Seyrantepe A.S.M 

 8  9 No’lu Fabrika A.S.M 

 9  10 No’lu Cumhuriyet A.S.M 

 10  18 Mart Yolaltı A.S.M 

 11  450 Evler A.S.M 

 12  Toplu konut A.S.M 

 13  Güzelköy A.S.M 

 14  Merkez Dağkapı AÇS/AP Merkezi 

 15  Merkez Şehitlik AÇS/AP Merkezi 

 16  Merkez 1 Nolu Verem Savaş Dispanseri 

 

Tablo 8:Sağlık Göstergeleri, 2013 

İl/İlçe Hast

ane 

Sayı

sı 

Yatak 

Kapasit

esi 

ASM 

Sayıs

ı 

Uzma

n 

Heki

m 

Sayısı 

Pratisy

en 

Hekim 

Sayısı 

Diş 

Heki

mi 

Sayısı 

Sağlık 

Memur

u 

Sayısı 

Hemşi

re 

Sayısı 

Ebe 

Sayı

sı 

Diyarbakır 21 3.252 137 718 183 36 357 2.000 875 

Yenişehir 4 775 14 142 37 3 59 387 121 

Kaynak: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 
 

 

 

 

 

ŞEHİRLEŞME VE İMAR DURUMU: 

 Diyarbakır, günümüze kadar, görece önemli bir kültür ve ticaret merkezi olma 

özelliğini korumuştur. 1950’den sonra yaşanan kentsel değişim olgusu Diyarbakır’da da 

etkisini göstermiştir. Bu tarihlere kadar, Suriçi’nde sıkışıp kalan kentsel doku, doğal nüfus 

artışı ve göçle şehre gelenlerin ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmiş ve yeni yerleşim 

alanları oluşturulması gerekmiştir. Yeni yerleşim alanlarındaki temel sorunlar Türkiye’nin 

diğer kentlerindekilerle benzer özellikler taşımaktadır. 

1950’lerden itibaren kırsal alanlardan Diyarbakır kent merkezine doğru başlayan göçle 

birlikte, kırsal alanlardan şehre doğru bir nüfus hareketi görülürken, kent kökenli ve kültürlü 

elit tabaka bölge dışına göç etmeye başlamıştır. Bu eğilim, 1970’li yıllarda daha da hızlanmış, 

1980’li ve 1990’lı yıllarda farklı bir ivme kazanmıştır. Diyarbakır kent merkezinin kültürel, 

dini-etnik dokusu bu süreçte belirgin ölçüde değişmiştir. 

Diyarbakır kent merkezindeki konut alanlarının yüzölçümü 598 hektar olup, bu alan içinde 

66.500 civarında konut bulunmaktadır. Konutların yaklaşık 16.000’i, % 24’ü Suriçi 

Bölgesi’ndeki toplam 15 mahallede, geri kalan % 76’sı ise Kale-Kent dışında 1930’lardan 

sonra oluşan 15 mahallede bulunmaktadır. Diyarbakır’da, kilometrekareye düşen kişi sayısı 

1927 yılında yaklaşık 13 kişi iken, 2000 yılında 90 kişiye yükselmiştir. Diyarbakır kent 

merkezinde ise yüz metrekareye (m²) yaklaşık 15 kişi düşmektedir. 

 Yenişehir ilçesinde bulunan meskenler, ilçenin 1994 yılında ilçe statüsü kazanmasıyla 

kayıt altına alınmıştır. Daha önce il belediyesi tarafından ruhsatlandırılan yapılar 1994 
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yılından bugüne kadar ilçe belediyesi tarafından ruhsatlandırılmıştır. İlçede 2013 verilerine 

göre toplam mesken sayıları ve ruhsat durumu aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 16:Yapı Stoğu 

Kaynak: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ,2013 

5.2. İmar  

 

5.2.1. İlçelerdeki Yapı Envanteri Ve Plan Tadilatları 

 

 Yenişehir 1994-2008 inşaat ruhsatı alan yapı sayısı   : 456 

 Yenişehir 1994-2008 iskan ruhsatı alan yapı sayısı   : 81 

 Yenişehir inşaat ruhsatı olan bina oranı    : %3 

 Yenişehir iskan ruhsatı alan bina oranı    : %18 

 

 
DİYARBAKIR 

İLÇE NÜFUS KONUT SAY. BİNA SAYISI İŞYERİ 

SAYISI 

KAMU 

YENİŞEHİR 

İLÇ. 

178.972 49725 11648 4824 315 

YIL İNŞAAT RUHSAT SAYISI İSKAN RUHSAT SAYISI 

1994 1 0 

1995 25 1 

1996 16 3 

1997 10 5 

1998 35 9 

1999 32 10 

2000 14 3 

2001 15 2 

2002 18 3 

2003 18 0 

2004 25 1 

2005 27 14 

2006 27 9 

2007 80 10 

2008 113 11 

TOPLAM 456 81 

 

 

 

İlçe 

Belediyeler 

Toplam Mahalle Sayısı Toplam Bina Sayısı 

(2012) 

Müh.Hizm 

Almayan Yapı 

Oranları 

Yenişehir 30 12.517 % 96 
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1.1.YENİŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ YAPISI 

1.1.1 KURUMSAL YAPI: 29 Mart 2009 günü yapılan Mahalli İdareler seçiminden sonra 

Yenişehir Belediyesinin idari yapısı şöyle gerçekleşmiştir. 
 

BELEDİYE MECLİSİ ÜYE SAYISI           :31  

BELEDİYE BAŞKANI                                  :1 

BELEDİYE ENCÜMENİ                              :7 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI   :6   

               MÜDÜRLÜKLER       :18 

 

 

 

 

1.1.2 GÖREVLERİ 

 

İlçe belediyeleri ; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ile 5393 

sayılı Belediyeler Kanunun 14. maddelerinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda ilçe belediyeleri görev ve sorumluluklarını yerine 

getirirken 5393 sayılı belediyeler kanunun 15. maddesinde belirtilen yetki ve imtiyazlara göre 

işlerini yürütür. 
 

1.1.3 MALİ YAPI: 

 

Yenişehir Belediyesi’nin en büyük dezavantajı ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılardır. 

Belediye yönetimi ekonomik yetmezliklere rağmen belirlemiş çalışma ilkeleri 

doğrultusunda elinden gelen hizmetlerin en iyisini sunma çabasındadır. Belediyemizin 

gelir ve giderleri tablolarda da görüldüğü üzere; dengesiz bir durum göstermektedir. 

Belediyemizin en büyük geliri iller bankasından gelen paylar olarak karşımıza çıkar. 

Bütçe giderlerinin büyük bir kısmını personel ve sosyal güvenlik giderleri oluşturmuştur. 
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YILI  GERÇEKLEŞEN GİDER PERSONEL GİDERİ GİDER  YÜZDESİ 

2011 29.986.823,03 18.525.126,95 % 61 

2012 34.967.330,55 19.849.884,42 % 56 

2013 42.652.499,09 17.787.956,04 %41 

    

NOT: Sosyal Güvenlik Kurumu giderleri dahil değildir. 

 

 

 

BÜTÇE GİDER TÜRÜ  2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 

PERSONEL GİDERLERİ 18.525.126,95 19.849.884,42 17.787.956,04 

SOSYAL GÜVENLİK GİD. 3.456.504,26 2.730.674,56 3.492.271,18 

MAL VE HİZMET ALIMLARI 4.391.300,82 8.158.516,62 8.921.246,29 

FAİZ GİDERLER 262.515.49 505.164,79 409.611,87 

CARİ TRANSFERLER 655.134,29 787.489,23 877.621,51 

SERMAYE GİDERLERİ 2.696.241,22 2.920.426,91 11.123.512,81 

SERMAYE TRANSFERLERİ  15.174,02 40.279,39 

    

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 29.986.823,03 34.967.330,55 42.652.499,09 

 

 

 

 

 
BÜTÇE GELİR TÜRÜ  2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 

VERGİ GELİRLERİ 9.149.588,36 6.794.295,06 7.771.182,13 

VERGİ DIŞI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 

TEŞEBBÜS VE MÜLK. GEL, 73.758,00 80.997,00 153.305,00 

ALINAN BAĞIŞ VE 

YARDIMLAR 

188.636,59 63.574,00 16.375,00 

DİĞER GELİRLER 25.996.025,44 25.812.025,97 28.189.326,76 

SERMAYE GELİRLERİ 14.824,08 0,00 0,00 

RED VE İADELER 1.446,92   

    

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 35.421.385,55 32.750.892,03 36.130.188,89 

 

 
Stratejik Plan çalışmamızda kurumun personel giderleri ( maaş, sigorta, ikramiye vb.) 

müdürlükler bazında hesaplanarak 5 yıllık tahmini personel giderleri tablosu olarak ayrıca  
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hazırlanmış olup stratejik hedeflerde belirtilen  maliyetlere personel giderleri dahil 

edilmemiştir. 

 

 
MÜDÜRLÜKLERİMİZİN 2015–2019 YILLARI TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ 

 

 
      

MÜDÜRLÜKLER 2015 YILI 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

2016 YILI 

TAHMİNİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

2017 YILI 

TAHMİNİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

2018 YILI 

TAHMİNİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

2019 YILI 

TAHMİNİ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 
            

ÖZEL KALEM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

580.125,00 608.551,13 638.000,00 669.000,00 703.000,00 

İNSAN KAYNAKLARI 

EĞT.MÜD 

1.534.575,00 1.609.769,18 1.689.000,00 1.773.000,00 1.862.000,00 

BİLGİ İŞLEM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

386.925,00 405.884,33 426.000,00 447.000,00 470.000,00 

YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

874.335,00 917.177,43 963.000,00 1.010.000,00 1.060.000,00 

HUKUK  İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

402.150,00 421.855,35 442.000,00 465.000,00 488.000,00 

BASIN YAYIN 

HALKLA İŞL.MÜD. 

235.725,00 247.275,53 260.000,00 272.000,00 286.000,00 

ÇEVRE KORUMA 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1.575,00 1.652,19 1.700,00 1.800,00 1.900,00 

DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1.183.875,00 1.241.884,88 1.303.000,00 1.370.000,00 1.440.000,00 

FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

24.402.000,00 25.597.698,00 26.850.000,00 28.200.000,00 29.600.000,00 

MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

11.747.685,91 12.323.322,54 12.840.000,00 13.480.000,00 14.160.000,00 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1.086.225,00 1.139.450,03 1.196.000,00 1.256.000,00 1.320.000,00 

İŞLETME 

İŞTİRAKLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

3.150,00 3.304,35 3.500,00 3.600,00 3.800,00 

KÜLTÜR VE SOSYAL 

İŞLER MÜD. 

848.925,00 890.522,33 935.000,00 980.000,00 1.030.000,00 

PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4.559.625,00 4.783.046,63 5.020.000,00 5.270.000,00 5.530.000,00 

SOSYAL 

YRD.İŞL.MÜD 

19.950,00 20.927,55 22.000,00 23.000,00 24.000,00 

TEMİZLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

15.168.825,00 15.912.097,43 16.700.000,00 17.500.000,00 18.400.000,00 

ZABITA 

MÜDÜRLÜĞÜ 

7.719.900,00 7.531.715,10 7.900.000,00 8.300.000,00 8.700.000,00 

 TEFTİŞ KURULU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

76.650,00  80.405,85 84.000,00  89.000,00 93.000,00 

GENEL TOPLAM 70.292.220.91 73.736.539,83 77.273.200,00 81.109.400,00 85.171.700,00 
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BELEDİYEMİZİN TAŞINIR VARLIKLARI 

 

ARAÇ KATEGORİSİ ARACIN TÜRÜ   ADET 

Küçük araçlar Otomobil 6 

Pikap 4 

Büyük araçlar Minibüs 6 

Otobüs 2 

Temizlik araçları ve iş 

makineleri 

Traktör 6 

Kamyon 25 

Kepçe 2 

Greyder 3 

Arazöz 1 

TOPLAM: 55 

  

 

 

1.1.4 PERSONEL YAPISI 

22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile  Yenişehir Belediyesi’ne 

verilmiş olan kadrolar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

 

 

C13  

 ADET 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ 1 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

ZABITA MÜDÜRÜ 1 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

DİĞER MÜDÜRLER 16 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 

UZMAN 6 

ŞEF 24 

AVUKAT 5 

MÜFETTİŞ 6 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI 2 

MALİ HİZMETLER UZMANI 6 

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 3 

İDARİ PERSONEL 140 

TEKNİK PERSONEL 79 

SAĞLIK PERSONELİ 22 

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 23 

ZABITA AMİRİ 8 



 

 21 

MEMUR (ERKEK)

2%

60%12%

26%
O.OKUL

LİSE

YÜKSEKOKUL

ÜNİVERSİTE

ZABITA KOMİSERİ 16 

ZABITA MEMURU 96 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI 465 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 233 

 

 

  

Belediyemizde çalışan personelinin öğrenim durumu ve kadrolara göre dağılımı aşağıda tablo 

ve grafiklerle belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 LİSE 1

YÜKSEKOKUL 3

ÜNİVERSİTE 9

TOPLAM 13

     
 

    

 

ORTAOKUL 1

LİSE 17

YÜKSEKOKUL 18

ÜNİVERSİTE 7

TOPLAM 43

MEMUR (ERKEK)

 
 

 

 

 

 

MEMUR (KADIN)

43%

14%

43%
 LİSE

YÜKSEKOKUL

ÜNİVERSİTE
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İLKOKUL 1

LİSE 10

YÜKSEKOKUL 3

ÜNİVERSİTE 0

TOPLAM 14

İŞÇİ (KADIN)

         

3%

81%

8%
8%

İLKOKUL

LİSE

YÜKSEKOKUL

ÜNİVERSİTE

 
 

 

 

 

 

 

 

İŞÇİ (ERKEK)

OKUR YAZAR OLMAYAN 1

OKUR YAZAR 2

İLKOKUL 44

ORTAOKUL 25

LİSE 37

YÜKSEKOKUL 3

ÜNİVERSİTE 4

TOPLAM 116  
   

 

 

 28 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Yenişehir Belediyesi 130 işçi ve 56 memur toplam 

186 personel ile hizmet vermektedir.  

 

2.STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI 
 

2.1 STRATEJİK PLAN MEVZUATI: 

Belediyemiz strateji plan hazırlama çalışmalarını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak yürüterek stratejik planını 

hazırlamıştır. 

 

2.2 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI VE ÇALIŞMA EKİBİ  

 

Stratejik Planlama mevzuatı gereği; 30 Mart 2014 günü yapılan Yerel seçimler 

nedeniyle belediyemizin 5 yıllık Stratejik Plan hazırlaması gerekli olmuştur. Yenişehir İlçe 

Belediye Başkanlığınca, Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Planlama 

 

http://www.sp.gov.tr/documents/5018kmykk.pdf
http://www.sp.gov.tr/documents/5018kmykk.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2006/05/20060526-11.htm
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2006/05/20060526-11.htm
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Çalışma Ekibi oluşturulmuştur. Ekip Stratejik Plan hazırlama kılavuzunda belirtildiği şekilde 

çalışmalarına başlamıştır. İç ve dış paydaşlarla görüşmeler sonucunda gerekli analizleri 

yapılıp veriler toplanmış sonra iç paydaşlardan 2015–2019 yılına ait faaliyetleri ve 

planladıkları hedefleri ile ilgili bilgi alınmıştır. Son olarak İlçe Belediyesi üst yönetimi ile 

yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda Stratejik plan taslak halinde Belediye 

Meclisine sevk edilmiştir.  

 
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ 

İLYAS  ARSLAN MALİ HİZMETLER MÜDÜR V. 

ABDULLAH TEKİN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. V. 

YAŞAR ESGİN ŞUBE MÜDÜRÜ 

KUTBETTİN SÖYLER TEFTİŞ KURULU MÜD. V. 

MAZLUM KARABİBER BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU 

  

  

 

2.3 DURUM ANALİZLERİ: 

2.3.1 DURUM RAPORLARI VE HAZIRLAYANLAR: 

Belediyenin stratejik planlarının yapılabilmesi için dış ve iç çevre şartlarının tespit 

edilmesi ve veri toplanması amacıyla konular ve sorumluları belirlenmiş olup, hazırlanan 

raporlar Stratejik Planlama Ekibince işlenmiştir. Rapor konuları tabloda belirtildiği gibidir. 

 

Yenişehir’in Sosyal Durumu  ABDULLAH TEKİN 

Yenişehir’in Eğitim Durumu  İLYAS ARSLAN 

Yenişehir’in Sağlık Durumu ABDULLAH TEKİN 

Yenişehir Belediyesi Mali Durumu İLYAS ARSLAN 

Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları Durumu  İLYAS ARSLAN 

Dış Çevre Analizi  YAŞAR ESGİN 

Yenişehir Belediyesi Organizasyon Yapısı  MAZLUM KARABİBER 

Yenişehir Belediyesi hizmet Yönetimi Durum Raporu  KUTBETTİN SÖYLER 

Paydaş Analizi  KUTBETTİN SÖYLER 

Yenişehir’in Demografik Yapısı  İLYAS ARSLAN 

Bilişim Teknolojileri Altyapı Durumu MAZLUM KARABİBER 

İmar ve şehircilik durum raporu ABDULLAH TEKİN 

İlçe Ekonomik Durum Raporu YAŞAR ESGİN 

 

2.3.2 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE YENİ KENT YÖNETİM ANLAYIŞI: 

Gelişmiş ülkelerde 1980’li yılların 2. yarısında başlayan 1990’dan sonra ivme kazanan 

yeni bir anlayış söz konusudur. “Yeni Kamu Yönetimi” olarak adlandırılan ve kamu 
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yönetiminde radikal değişimler öngören bu anlayışa göre; kamu yönetimlerinin etkin, verimli, 

kaliteli bir yönetim sistemine sahip olması önemsenmektedir. Özel sektör için geliştirilen 

yönetim tekniklerinin kamuya uyarlanmasını savunan bu anlayış, günümüzde yaygın bir 

uygulama alanı bulmuştur. Stratejik Planlama, Performans Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, 

İnsan Kaynakları Yönetimi vb. yönetim teknikleri kamuda da uygulanmasının yanı sıra, 

özellikle son yıllarda katılımcı ve şeffaf yönetimi savunan “İyi Yönetişim” modeli de 

gelişmeye başlamıştır.  

Bütün bunların yanı sıra Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Kentsel Şartı, Kentli 

Hakları gibi birçok düzenleme de hızla uygulamaya geçilmelidir.  

 Birçok alanda yaşanan değişim, yerel yönetimlerin kaynaklarının daha verimli 

kullanmasını ve çağın gereklerine uygun olarak; sağlıklı, insan onuruna yakışır, yaşanabilir 

bir kentin oluşturulabilmesini ve geçmiş değil gelecek yönelimli, girdi öncelikli değil çıktı 

öncelikli, değiştirilebilir uzun vadeli politikalar üreterek, geleceğe hazırlıklı olmayı ve hatta 

geleceği şekillendirmeyi gerekli hale getirmektedir. Kent yönetimine kent halkının etkin ve 

demokratik katılımını sağlayan, özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak cins eşitliğini 

sağlamaya yönelik demokratik bir tarz belirlenmiştir. Tüm bu gelişmeler ise; belediyelerde, 

değişimin başlatılması ve oluşabilecek dirençlerin azaltılarak sonuçlandırılmasında, özellikle 

üst düzey yöneticilerin önemini artırmakta ve değişimin yönünü belirleyip geleceği 

tasarlayabilme, kısaca geniş bir vizyon sahibi olma gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.  

9. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulusal Ön Kalkınma Planı ve hükümet programlarına 

bakıldığında gelişmiş batı ülkelerinde uygulama alanı bulan, Yeni Kamu Yönetimi anlayışının 

ülkemiz için de öngörüldüğü gözlenmektedir. Özellikle son yıllarda 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat 

değişiklikleri gerçekleştirilmiştir.  

Belediye Gelirleri, Personel Rejimi, İmar Kanunu gibi hususlarda mevzuat düzenleme 

çalışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belediyelerimizin Yeni 

Kamu Yönetimi Anlayışı doğrultusunda yapılanmaya gitmeleri kaçınılmaz görünmektedir.  

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve doğal afetlerin etkisi ülkemizde de yoğun 

olarak görülmektedir.  Bu değişimler kentlerin sosyoekonomik, sağlık, şehircilik ve altyapı 

alanlarındaki hizmetlerini güncel koşullara göre uyarlanması zorunluluğunu doğurmuştur. Her 

sektörde yaşanan küresel boyuttaki değişimler kişilerin düşünce yapısında da değişiklik 

meydana getirmiştir. Bu nedenle genelde yerel yönetimlerde özellikle de belediyelerde yeni 

anlayış olarak: Her hizmet ve faaliyet alanında; kadının sosyal hayata ve yönetime etkin 

katılımını temel alan, kişilerarasında ayrım gözetmeden demokratik ilkeleri özümlemiş, 

doğaya ve insana saygılı, eşit hizmet anlayışıyla, kent planlamasında ekolojik bir yaklaşımı 

esas alan katılımcı, şeffaf ve çevreci bir hayat planlaması gereği karşımıza çıkmaktadır.  
 

2.3.3 GZFT(GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER 

30 Mart 20014 Günü yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonucu İlçe halkının % 50 oranında 

desteğini almış olması. 

İlçedeki tüm belediye başkanlıklarının aynı siyasi parti tarafından kazanılmış olması. 

İlçe altyapısının büyük oranda tamamlanmış olması. 

Toplu konut alanının ilçe sınırları içinde olması. 

Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması. 

İlçemizdeki yeni mahalleler dışında su sorunu kalmamıştır. 

Belediyemize bağlı mahallelerin imar  planlarının hazırlanarak yerleşime açılacak olması. 

Yıllık faaliyetlerin her sene başı brifing toplantılarıyla değerlendirilmesi. 

Hizmetler yerine getirilirken Kamu Kurum/kuruluşları ve STK’lar ile paydaşlaşılarak 

katılımcılığın esas alınması 
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Öncü ve örnek belediye vizyonunu üst ve alt yönetim çalışanlarının benimsemiş olması ve bu 

doğrultuda belediyenin hizmet üretme isteği. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere stratejik ortaklarımızla koordineli bir 

çalışmanın yürütülmesi. 

Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmış olması. 

Kültürel faaliyetlerinin yoğun olması. 

Hizmet alanlarında kapasite ve verim artırmaya yönelik olarak personelin eğitim faaliyetlerine 

ağırlık veriliyor olması. 

Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması. 

Kentsel Gelişim potansiyelinin ( ekonomik, demografik) olması. 

İlçemizin Kentin Merkezi konumunda olması. 

Sınırlı kaynaklara rağmen en iyi hizmetin üretilmeye çalışılması. 

Norm kadro çalışmalarının yapılmış olması. 

 

 ZAYIF YÖNLER  

ZAYIF YÖNLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRSATLAR 

 

Altyapının büyük oranda tamamlanmış olması. 

 

 

Kamu ve özel hastanelerin ilçe sınırlarımız içinde olması. 

 Resmi kamu kurumlarının büyük çoğunluğunun ilçemiz sınırlarında olması. 

Toplu konut alanlarının mevcudiyeti. 

 Konutlaşmaya müsait alanların olması. 

 Değerlendirilecek mesire alanlarının olması. 

 İlçemizin coğrafi yapısının kentsel gelişime müsait olması. 

İlçenin genç nüfus yapısı. 

 Belediye kanununun verdiği yeni yetkiler. 

İlçe genelinde işyeri sayısının çok olması. 

SGK ve Maliye’ye olan borçlarımız. 

Personel alacaklarının fazla olması. 

Gelirlerimizin büyük kısmının personel maaşlarına gitmesi. 

Eski plan ve paftaların sayısal işleme uygun olmaması. 

Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmayışı. 

Emekli olacak personelin kısa ve orta vadede ek mali yük getirmesi. 

Yeni mahallelerin, belediyemiz sınırlarına dâhil edilmesi. 

Evrak yönetim sisteminin yeniden düzenlenmesi ihtiyacının var oluşu. 

Bölgede uzun süre devam eden çatışmaların yarattığı tahribat. 

Sosyal ve Kültürel tesislerin yetersiz olması. 

Kalifiye personel yetersizliği. 

Çalışmalarımızın ulusal medyada çok az yer alması. 

Merkezi yönetimin yerel yönetime bakış açısı. 

İlçemizin yoğun göç alması. 

Belediye personelinin büyük kısmının eğitim durumunun düşük olması. 

2004 yılından sonra belediye borçlarının yapılandırılmamış olması. 
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TEHDİTLER 

 

 

2.3.4 PAYDAŞLAR VE PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: 
 

Yenişehir Belediyesinin paydaşları; Kamu Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek 

Teşekkülleri doğal paydaşlar olarak belirlenmiştir. Paydaş görüşlerinin alınabilmesi için bir dizi 

toplantılar düzenlenmiştir. Belediyemizin iç paydaşları olarak değerlendirilen birimlerde yapılan 

görüşmeler ve dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüş alışverişi Stratejik Planı hazırlama 

aşamasında daha rahat yol almamızı sağlamıştır.  Bu kapsamda yapılan başlıca toplantılar şunlardır. 

 
KATILIMCILAR TOPLANTI YERİ 

SENDİKALAR  Belediye toplantı salonu 

TİCARET ODASI VE MESLEK ODALARI  Belediye toplantı salonu 

KADIN DERNEKLERİ VE BELEDİYE KADIN ÇALIŞANLARI  Belediye toplantı salonu 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI  Belediye toplantı salonu 

MUHTARLAR  Belediye toplantı salonu 

AB fonlarından yararlanabilme imkânının oluşu. 

Belediye gelirlerinden diğer kuruluşlara aktarılan payların bir kısmının kaldırılması 

kaldırılması Kentin farklı yörelerden, farklı kültürel yapıları bünyesinde barındırması. 

Personel sayısının iniş trendine girmesi. 

 

Personel alacaklarının birikmiş olması. 

Maliye, SGK alacaklarının birikmiş olması. 

Gürültü kirliliği. 

İlçemizin geniş bir coğrafi yapıya sahip olması. 

İlçenin yoğun göç alması. 

Kamu kurumlarının dağınık olması. 

İlçe nüfusunun büyük bir kısmının eğitim ve gelir seviyesinin düşüklüğü. 

İlçenin genç nüfus yapısı. 

Merkezi idarenin aldığı kararların kurum faaliyet alanlarını etkileme oranının yüksek 

olması ve olumsuz etkileme olasılığı. 

Belediye kanunu ile belediye yönetimine getirilen ek yükümlülükler. 

İdari ve yargısal kararlarda uyumsuzluk. 

İlçe genelinde yüksek işsizlik oranı. 

Kamuya ait sağlık kuruluşlarının yetersiz oluşu. 

Belediyemiz dışındaki altyapı kurumlarının yatırım programlarında eşgüdüm 

olmaması. Bölgede kalıcı barış ortamının sağlanamamış olması. 

Kentin farklı yörelerden, farklı kültürel yapıları bünyesinde barındırması. 

Tüm ülkede olduğu gibi kentimizde de artan madde bağımlılığı oranları. 

Zorunlu göç alarak oluşan yeni mahallelerde okuma oranının az olması. 
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BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ  Belediye toplantı salonu 

BELEDİYE BİRİMLERİ  Belediye toplantı Salonu        

ENGELLİ DERNEKLERİ PLATFORMU ÜYELERİ   Sümerpark Cep Sineması Odası 

STK’LAR Belediye toplantı salonu 

 

 Belediyemizin yapmış olduğu toplantılar ile yapılan araştırmalar sonucunda Yenişehir 

Belediyesi Stratejik Planı hakkında paydaşların tespit, öneri ve görüşleri alınmıştır. Ayrıca 

Belediyemiz web sayfasında da (www.diyarbakiryenisehir.bel.tr) çalışma hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda görüşler ana başlıklar halinde 

tablolaştırılmıştır. 

 

GÖRÜŞLER 

Katılımcı yönetimin geliştirilmesi, demokratik ve şeffaf bir halkla ilişkiler anlayışının 

geliştirilmesi. 

Yol ve sokak yapım çalışmalarının devam etmesi ve asfalt çalışmalarının 

tamamlanması.  

Belediye hizmetlerin basın yoluyla ilan edilmesi. 

Kadın ve çocuklar için eğitim destek ve kültür evleri açılması. 

Kentsel dönüşümün sağlanması. 

Dinlenme alanı, Spor tesisi ve benzeri halka açık alanların geliştirilmesi. 

 Otopark ve trafik sorunlarının çözülmesi. 

Belediyeye bağlı mahallelerde halkevi ve taziye evi kurulması. 

Anne –çocuk merkezlerinin açılması. 

Dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi. 

Kadına yönelik projelerin geliştirilmesi. 

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapılması 

Sosyal/Kültürel amaçlı yapıların oluşturulması 

Sosyal destekli bütçenin hazırlanması. 

Yerel kalkınma çalışmalarının desteklenmesi. 

Belediye yönetimi ile halkın bütünleşmesi ve halkta bir farkındalık yaratılması. 

İstihdama yönelik eğitimlerin verilip; istihdam yaratıcı proje ve atölye çalışmalarını 

uygulanması 

Yoksullukla mücadele edilmesi. 

Çevre düzeni ve fiziki eksikliklerin giderilmesi. 

İlçede gürültü ve görüntü kirliliği ile kaldırım işgallerine engel olmak için zabıta 

faaliyetlerinin uygulanması. 

Yeni bir şehircilik anlayışı ile bağlı mahallelerin bazılarını imara açma 

Kültürel etkinliklerin yapılması. 

Çevre temizliği ve ağaçlandırma yapılarak, arka bahçe çalışmalarına devam edilmesi. 

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlı olma, ve çabası içerisinde olunması. 

http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr/
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Köyden kente doğru yaşanan zorunlu göçün, yarattığı sorunlara çözüm bulunması ve 

göç nedeniyle zor durumda bulunan kadınlara ücretsiz hizmetlerin sunulması( çamaşır 

evi, tandır evi v.b.) 

Belediyede istihdam edilecek  personeller arasında mevzuat ve iş nitelikleri uyması 

halinde kadınlara öncelik verilmesi. 

Kadınlara yönelik aile, sağlık,hukuk alanlarında müşavirlik uygulamaları yapmak, 

ihtiyacı olanlara okuma yazma eğitimi, ortaöğrenim veya yükseköğrenime girebilmek 

için sınava hazırlık desteği verilmesi. 

Cins eşitliğinin sağlanması amacı ile farkındalık yaratma. Belediye ile kadın 

kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik bir birimin oluşturulması. 

 

PAYDAŞLAR 

Kamu kurumlarının İl Müdürlükleri Büyükşehir Belediyesi İl valiliği 

GABB(Belediyeler Birliği) Bağlar Belediyesi Sur Belediyesi 

Kayapınar Belediyesi Belediyemiz Meclis ve Encümeni İller Bankası 

Dicle Üniversitesi Yatırım İzleme ve Koord. Başk. İşkur 

DTSO(Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası) 

TTB( Tabipler Birliği) Meslek Odaları 

Basın Yayın Kuruluşları Sendikalar Siyasi Partiler 

Muhtarlar Esnaf ve sanatkarlar 

kooperatif/dernekleri 

Kültür/Kadın/Gençlik Dernekler 

Göç-Der Engelli Dernekleri Beyaz Şemsiye Yardımlaşma ve 

Dayanışma Mağazası 

 Sarmaşık Yok. Müc. Derneği ve  

Beyaz şemsiye  

EPİDEM  SELİS 

Eğitim Destek ve Mahalle evleri Belediyemiz İdari Birimleri  

 

3. MİSYON – VİZYON VE İLKELER 

3.1 MİSYON 

Diyarbakır/Yenişehir halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak için belediye hizmetlerini 

planlı, etkin, kaliteli, verimli, eşit ve halk ile uyum içerisinde sunmak. 
 

3.2 İLKELERİMİZ 

- Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık ve Açıklık. 

- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden 

hareketle Etkinlik. 

- Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik. 

- Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik.  

- Kurumsal demokratik yönetim için çalışanların karar alma süreçlerine Katılımcılık 

- Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye ile Birliktelik. 

- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk. 
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- Hizmetlerde Kalite ve Halk Memnuniyeti. 

- Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma. 

- Eğitim ve bilgilendirme Çalışmalarına öncelik vermek. 

- Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile Koordinasyon. 

 

3.3 VİZYON 

 Diyarbakır /Yenişehir halkının yaşam seviyesini yükseltmek, hizmetlerin üretim ve 

sunumunda verimli, yenilikçi, katılımcı olma, yerel ve ulusal düzeyde demokrasinin 

gelişmesinde ve ekolojik bir yaşamın oluşmasında öncü ve örnek olmaktır. 

 

4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 

Yenişehir Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizleri sonucunda elde edilen veriler 

ile belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri birlikte değerlendirilerek önümüzdeki dönem için 

stratejik amaç ve hedeflerde belirtilen çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. 

5018 Sayılı Kanunda öngördüğü gibi Stratejik Planlar Kamu Kurumlarında mali disiplin 

ve programı sağlamayı yönelik olarak hazırlanırlar. Stratejik Planlardan ve üretilen 

hizmetlerden istenilen verimin alınamamasının sebebi mali kaynakların gider kalemlerini 

karşılayamamasıdır. Belediyemiz 1999 yılı öncesi dönemlerde norm kadro esaslarına uygun 

olmayacak bir biçimde personel istihdam etmiştir. Personel istihdamındaki bu hata, sonraki 

yıllarda personel gideri olarak bütçeye ağır bir yük getirmiştir. Bu nedenle hem istenilen 

teknik elemanlar istihdam edilememiş, hem de hizmet üretme önündeki büyük bir engel olarak 

ortaya çıkmıştır. Tüm kısıtlı imkânlara rağmen ilçe halkına hizmet etme konusunda en küçük 

bir tereddüt yaşanmamıştır. Koşullar değerlendirildikten sonra Yenişehir Belediyesi 13 konu 

alanı 20 stratejik amaç ve 57 hedef belirlemiş ve bunlar 2015-2019 yılları stratejik planına 

yerleştirmiştir 
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STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER PROĞRAMI  

1- KENTSEL HİZMETLERE YÖNELİK VİZYON PROJELER 

 

Stratejik Amaç 1: 2015-2019 dönemi içerisinde çeşitli Mahallelerde kentsel dönüşüm 

planlaması yapmak ve uygulamak 

 

Hedef 1. 1:Yerinde dönüşüm projelerinin yapılması. 

Faaliyet 1.1.1: 2016 yılından itibaren yerinden dönüşüm yapılacak bölgelerin fizibilite 

çalışmalarının yapılmaya başlanması. 

Faaliyet 1.1.2: 2017 yılından itibaren yerinden dönüşüm yapılacak bölgelerin hali hazır 

alımların yapılması ve planlama işlemlerinin hazırlanması. 

Faaliyet 1.1.3: 2017 yılından itibaren yerinden dönüşüm yapılacak bölgelerin mevcut 

durumun tahmini maliyetlerin çıkarılması. 

Faaliyet 1.1.4: 2018 yılına kadar yerinden dönüşüm yapılacak bölgelerin yönetmeliklerinin 

hazırlanması. 

Faaliyet 1.1.5: 2018 yılına kadar yerinden dönüşüm yapılacak bölgelerin projelerinin 

hazırlanması. 

Faaliyet-1.1.6: 2018 yılına kadar yerinden dönüşüm yapılacak bölge(ler)in projelerinin 

kamuoyu ile paylaşılması. 

Faaliyet-1.1.7: 2019 yılına kadar ihale hazırlıklarının yapılması. 

 

Stratejik Amaç 2: Cadde ve sokakların, dış cephe görünümüne yönelik Bina cephe 

estetiği uygulamasını başlatarak görüntü kirliğini ortadan kaldırmak. 

Hedef 1. 1: Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cadde ve sokakların yeniden 

düzenlenmesi ve boyanması. 

Faaliyet-1.1.1 2016 yılına kadar adres ve yön tabelaları monte edilmesi. 

Faaliyet-1.1.2: 2016 yılına kadar elektrik iletim hatlarının yer altına alınması ile ilgili 

AYKOME’ den karar alınması, BEDAŞ’la protokol yapılması ve 2017 yılında bitirilmesi 

Faaliyet-1.1.3: 2017 yılı sonuna kadar belirlenen sokaklarının tamamının boyanması  

Faaliyet-1.1.4: 2018 yılına kadar belirlenen sokaklarının modern ve estetik aydınlatma 

iyileştirmelerinin tamamlanması. 

Hedef 1. 2: Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bir caddenin cephe kaplamasının 

düzenlenerek surlarla bütünleşmesi sağlanacak 
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Faaliyet-1.2.1: 2016 yılına kadar binaların dış cephelerinin düzenlenmesi için 

projelendirmenin başlatılarak yıl sonunda bitirilmesi. 

Faaliyet-1.2.2: 2016 yılına kadar elektrik iletim hatları yeraltına alınması ile ilgili AYKOME’ 

de karar alınması ve uygulamanın sonuçlandırılması.  

Faaliyet-1.2.3: 2017 yılına kadar belirlenen caddenin refüj düzenlemeleri ve peyzaj 

çalışmalarının tamamlanması. 

Faaliyet-1.2.4: 2017 yılına kadar caddenin modern ve estetik aydınlatma iyileştirmelerinin 

tamamlanması. 

Faaliyet-1.2.5: 2018 yılına kadar caddede kaldırım düzenleme çalışmalarının tamamlanması. 

Hedef 1.3: Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bazı Caddelerde binaların dış 

cephelerinin yeniden boyanması. 

Faaliyet 1.3.1: 2015 yılından itibaren ikna komisyonlarının oluşturulması. 

Faaliyet 1.3.2: 2016 yılından itibaren boya firmaları ile görüşülmesi. 

Faaliyet 1.3.3: 2016 yılından itibaren cephe düzenlemesine başlanması. 

Faaliyet 1.3.4: 2017 yılında bitirilmesi 

 

2-ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI 

 

Hedef 1.4: Kaldırım yapım-onarım çalışmalarının yapılması. 

Faaliyet 1.4.1: İlçemiz sorumluluk alanı içericinde bulunan merkezi sokak ve caddelerin 

Bazalt taşı olan kaldırımlarının onarımının 2017 yılında tamamlanılması. Kaldırımları parke 

taşı olanlarının da bazalt ile değiştirilmesi sağlanacak. 

Faaliyet 1.4.2: Yatırım planlama ve izleme Kurulunun oluşturulması. 

Faaliyet 1.4.3: ihtiyaç duyulacak diğer mahallelerde kaldırım çalışmalarının projelerinin 

hazırlanması, ihaleye çıkılması ve uygulama çalışmalarının tamamlanması. 

 

 

Hedef 1.5: Yol yapım-asfaltlama-onarım çalışmaları. 

Faaliyet 1.5.1: 2015 yılından itibaren yeni imar yolları açılarak yol alt ve üst temel malzemesi 

serilmesi işlemlerinin yapılması. 

Faaliyet 1.5.2: 2018 yılında merkez Mahallelerde asfaltlama çalışması yapılması. 

 

Faaliyet 1.5.3: 2018 yılında kenar mahallelerin yollarının asfaltlanması. 

 

Faaliyet 1.5.4: Periyodik yol bakım-onarımın yapılması. 
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Hedef 1.6: Merkez Mahalleleri Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları.(Engelli 

şeridi dahil) 

 

Faaliyet 1.6.1: Uçkuyu Bölgesinde Mahallesi kilitli parke yapım ve onarım işlerinin 

yapılması. 

Faaliyet 1.6.2: İhtiyaç duyulacak muhtelif bölgelerde 2019 yılına kadar periyodik olarak kilitli 

parke yapım ve onarım çalışmalarının yapılması. 

 

Hedef 1.7: Kırsal mahalle yol  ve sosyal donatı yapım ve onarım çalışmaları. 

 

Faaliyet 1.7.1: Alt yapı  ( su ve kanalizasyon) sorunları biten kırsal mahallelerinin tamamının 

köy içi yolları 2015-2019 yıllarında programlanarak yapılacak. 

 

Faaliyet 1.7.2: Kırsal Mahallelerin bağlantı yolları programlanarak 2015-2019 döneminde 

bitirilecektir. 

3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK PLANLAMA FAALİYETLERİ 

 

Stratejik Amaç 4: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması. 

Hedef 1,1: 18. Madde imar uygulamalarının yapımı. 

Hedef 1.2 Yenişehir’de  3 Bölgede 18. Madde imar uygulamalarının 2019 yılında 

tamamlanması. 

Hedef 1.3: Belediyemize ait gayrimenkullerin, Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı 

gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde 

edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyeye telkinini öngördüğü alanların tescilinin 

ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması.  
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4-ESTETİK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARI 

Stratejik Amaç 5: Yenişehir’i tarihsel ve kültürel dokusuna uygun olarak yeniden yeşille 

buluşturmak  

Hedef1.1: Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırmak. 

Faaliyet 1.1.1: 2016 yılında büyük bir parkın hizmete açılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 1.1.2: Mevcut parkların damlama sulama sistemine dönüştürülmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Arka bahçe uygulama projelerine devam edilecektir. 

Faaliyet 1.1.4: İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan yolların orta refüj ve kaldırımlarına yılda 

500 yetişmiş ağaç dikilecektir. 

Faaliyet 1.1.5: İlçe sınırlarımız içerinde bulunup kamuya ait arazilerin protokol ile veya 

orman alanı niteliği taşıyan alanların yeşillendirilerek Yenişehir kent ormanı oluşturmak  

Faaliyet 1.1.6 :Fidan yetiştirme kapasitesi arttırılarak ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar 

duruma gelmek. 

Faaliyet 1.1.7: İlçenin muhtelif yerlerine ve parklara her yıl 200 bank yerleştirmek. 

 

Faaliyet 1.1.8: Mahalle aralarında kalan kullanılmayan metruk alanlar temizlenerek gölgelik 

ağaçlar dikilerek yurttaşın kullanımına 2016 yılında sunulacak. 

 

 

Faaliyet 1.1.9: Tüm parkların periyodik bakım- onarım ve peyzaj çalışmalarının 

sürdürülmesi.Kırsal mahallerde uygun yerlere “ Her mahalleye bir oyun gurubu” projesi ile 

tüm çocuklara ulaşılacak.   

 

Faaliyet 1.1.10: Belediye sorumluluğu dışındaki alanlarda yeşil alanların arttırılmasına 

katkıda bulunulması amacıyla kamu kuruluşlarının (İlçe belediyeleri, okullar vb.) ve 

vatandaşın taleplerine göre her yıl en az 1.000 bitki desteğinde bulunulması. 

 

Faaliyet.1.1.11: Şehrin giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi. 
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5- KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 

Stratejik Amaç 6: Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle, yurttaşlarımızın sosyal- 

kültürel ve sportif etkinliklere katılım ve eğitim olanaklarının arttırılması. 

Hedef 1. 1: Kültür-sanat, eğitim ve sosyal faaliyetlerinin yapılabileceği mekânların 

oluşturulması. 

Faaliyet 1.1.1: Mahalle evlerinin oluşturulması 

Faaliyet 1.1.2:  2016 yılında ihtiyaç duyulan bazı mahallelerde   Taziye evlerinin yapılması 

Faaliyet 1.1.3: Muhtarlık hizmet yerleri konusunda Muhtarlara yardımcı olunacak 

Faaliyet 1.1.4: 2015 yılında merkezde bir Eğitim Destek Evi’nin bitirilmesi. 

Faaliyet 1.1.5: Kültür merkezin 2016 yılında bitirilmesi. 

Faaliyet 1.1.6: İhtiyaç duyulan mahallelerde eğitim destek evleri açılması. 

 

Hedef 2.1: Sportif etkinliklerin yapılabileceği mekânların oluşturulması. 

Faaliyet 2.1.1: Hüsn-i Cihan spor kompleksinin spor müsabakalarında aktif olarak 

kullanılması. 

 

6- HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLİK FAALİYETLERİ 

 

Stratejik Amaç 7: Sürdürülebilir nitelikli bir kentsel çevrede yaşama bilincinin 

geliştirilmesi ve ekolojik belediyecilik anlayışının hayata geçirilmesi. 

Hedef 1.1: DİÇEB Koordinasyonunda katı atık toplama, taşıma, aktarma ve nihai 

bertarafına kadar olan tüm sürecin çağdaş bir sistematiğe kavuşturulması. 

Faaliyet 1.1.1: Çöp toplama sisteminin oluşturulması. 

Faaliyet 1.1.2: Yer altı çöp konteynır uygulamasına devam edilerek her yıl 100 adet konteynır 

kullanıma girecektir. 

Faaliyet 1.1.2: Çöp kutularının kontrollü olarak modernizasyonun sağlanması. 

Faaliyet 1.1.3: Yer altı çöp kutularının kurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla pilot 

bölgelerin seçilerek uygulamaya geçilmesi. 

Faaliyet 1.1.4: Esnaflara, kapıcılara ve yöneticilere yönelik periyodik eğitim seminerleri 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.5: Gezici ekiplerin denetimler yapması, bilgilendirme broşürleri dağıtması. 
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Faaliyet 1.1.6: Belli bölgelerde çöp toplama hizmetinin, kademeli hizmet alımı yoluyla 

yapılması. 

Hedef 1.2: Ekolojik kent modeli yaratmak amacıyla bütün ilçe halkında farkındalık 

yaratmak. 

Faaliyet 1.2.1: Başta öğrenciler olmak üzere tüm toplumsal kesimlere yönelik ekolojik 

kampanyaların ve eğitim çalışmalarının yapılması. 

Faaliyet 1.2.2: Periyodik olarak çevre temizliği, gürültü, görüntü ve hava kirliliği, atık 

azaltma, geçici biriktirme ve kaynağında ayrıştırma, yeşil alanın önemi ve iklime olan etkileri 

gibi konularla ilgili görsel ve yazılı materyallerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı. 

Faaliyet1.2.3: 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile çevresel kampanyalar ve etkinliklerin 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.4: Görsel kirlilik konusunda Belediye Zabıta ve temizlik birimlerinin 

koordinasyonu sağlanacaktır. 

Faaliyet 1.2.5: Yeşil alanları koruma-kullanma dengesi bilincini arttırmak amacıyla 

öğrencilere eğitim verilmesi. 

Faaliyet 1.2.6: Temizlik ve çevre temizliği bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda tiyatro 

gösterileri yapılması. 

 

Hedef 1.3: Pilot bölgelerde başlatılan geri kazanım uygulamasının yaygınlaştırılması ve 

iyileştirilmesi. 

Faaliyet 1.3.1: Çevre birliği ile geri kazanım uygulama çalışmaları için İhtiyaç duyulan 

nitelikte araç, gereç ve ekipman desteğinin sağlanması. 

Faaliyet 1.3.2: Okullarda başlatılan geri kazanım uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

Faaliyet 1.3.3: Paydaşlarımız ile büyük alışveriş merkezleri, benzin istasyonları, restoranlar 

gibi işyerlerinde geri kazanım uygulaması başlatılması. 

Faaliyet 1.3.4: Geri kazanım uygulaması yapılan konut mahallerinde iyileştirme yapılması. 

Faaliyet 1.3.5: Geri kazanım uygulamalarının Yenişehir genelinde yaygınlaştırılması amacı 

ile faaliyetler yürütülmesi. 

Hedef 1.4: Sabit semt pazarı yapılarak yurttaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş 

yapmalarını sağlamak, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi. 

Faaliyet 1.4.1: Mevcut semt pazarları (engelliler dahil) 2015 yılında halkın kullanımına 

elverişli hale getirilecek. 

 Faaliyet 1.4.2: Mahalle Sabit semt pazarını kurmak. 
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7- KADIN, ÇOCUK VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI 

 

Stratejik Amaç 8: Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha etkin katılması. 

 Hedef 1.1: Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmaya ve iş hayatına hazırlamaya 

yönelik eğitimleri Yaz boyunca Eğitim Destek Evleri ve Mahalle evleri kullanılarak 

sürekli ve planlı olarak gerçekleştirmek. 

Faaliyet 1.1.1: Temel bilgisayar kurs programları düzenlemesi. 

Faaliyet 1.1.2: Bilgisayarlı muhasebe kursu düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.3: El sanatları kurs programları (ahşap boyama, cam boyama, takı tasarımı vb) 

düzenlemesi. 

Faaliyet 1.1.4: Kermes ve el sanatları sergilerinin açılması. 

Faaliyet 1.1.5: Biçki - dikiş kurs programı düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.6: Yönetici sekreterlik eğitimi düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.7: Çocuk bakıcılığı eğitimi düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.8: Estetisyenlik ve Kuaförlük eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.1.9: Sürücülük eğitimi kursu verilmesi. 

Faaliyet 1.1.10: İletişim, diksiyon eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.1.11: Kadın Atölyesi ve mağazasının açılması  

Faaliyet 1.1.12: Aşçılık eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.1.13: Müzik kursunda enstrüman çalma eğitim kursları düzenlenecek. 

Hedef 1.2: Yaz döneminde Eğitim destek evleri ve Mahalle evlerinde Kadınlara eğitim 

desteği vererek, bireysel kapasitelerinin güçlenmesine destek olmak.  

Faaliyet 1.2.1: I. ve II. Kademe okuma-yazma kursları düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.2: Açık öğretim ortaokul ve liseye devam eden kadınlara Matematik, Türkçe ve 

İngilizce vb. kurslar düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.3: Kadınlara yönelik ÖSS Hazırlık Kursları düzenlenmesi. 

 Faaliyet 1.2.4: Kadınlara hukuk, sağlık, bulaşıcı hastalıklar, ev ekonomisi vb. eğitimler 

verilmesi. Bu işler için Şehitlik hizmet binası modernize edilerek kullanıma 2015 yılına hazır 

hale getirilecektir. 

Stratejik Amaç 9: Kadın ve aile Müdürlüğümüz tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

perspektifinin geliştirilmesini sağlamak.  

Hedef 1.1: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak. 
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Faaliyet 1.1.1: Karma ve özgün kadın gruplarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi 

verilmesi. 

Faaliyet 1.1.2: Kent düzeyinde bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Bilinç yükseltme grupları oluşturarak; kadın dayanışması, cins bilinci, 

demokratik değerler vb. konularda eğitim programları düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.4: Her yıl bir adet uluslar arası konferans yapılması ve kitap olarak yayınlanması. 

Faaliyet 1.1.5: 2017 yılında Kadın ve Yerel Yönetimler/Kentsel Politikalar Fuarı’nın 

düzenlenmesi. 

 

Hedef 1.2: Belediyede kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Kadın ve Aile 

Müdürlüğünce kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesinin sağlanması.  

 

Faaliyet 1.2.1: Tüm personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.2: Tüm belediye meclis üyelerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.3: 8 Mart’ın kadın personel için idari tatil ilan edilmesi. 

Faaliyet 1.2.4: Belediye Meclisi “Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu”nun 2015 yılında 

kurulması. 

Faaliyet 1.2.5: Yenişehir Belediyesi Kadın Biriminin 2015 yılında kurulması. 

Faaliyet 1.2.6: Yenişehir Belediyesi Eşitlik Birimi’nin 2015 yılında kurulması. 

Faaliyet 1.2.7: Eşitlik biriminin periyodik eğitimler ve toplantılar düzenlemesi. 

Faaliyet 1.2.8: Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması. 

Faaliyet 1.2.9: Yerel Eşitlik İzleme ve Değerlendirme raporunun hazırlanması. 

Faaliyet 1.2.10: Belediye personel politikasında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikası 

uygulanması. 

Faaliyet 1.2.11: Belediye istihdam politikasında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikası 

uygulanması. 

 

Hedef 1.3: Kentsel planlamada cinsiyete duyarlı yaklaşımları/politikaları benimsemek. 

Faaliyet 1.3.1: İmar planlarının toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak hazırlanması. 

Faaliyet 1.3.2: Kentsel planlamalara kadınların etkin katılımını teşvik edilmesi. 
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Hedef1.4: Kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak. 

Faaliyet 1.4. 1: Kadın Hakları ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması. 

Faaliyet 1.4. 2: 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri (panel, bilgilendirme, atölye, 

kampanya vb) düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4. 3: 25 Kasım Uluslar arası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma 

Günü etkinlikleri (panel, bilgilendirme, atölye, kampanya vb.) düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4. 4: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS) ile ilgili 

eğitimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi. 

 

Hedef 1.5: Kadınların sosyal kapasitelerini geliştirmek ve kültür/sanat etkinlikleri 

düzenlemek. 

Faaliyet 1.5.1: Her yıl periyodik resim kursu düzenlenmesi ve resim sergisi açılması. 

Faaliyet 1.5.2: 1 adet Kadın Film Atölyesi düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.5.3: 1 adet Kadın Filmleri Festivali düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.5.4: En az bir adet Kadın ve edebiyat günleri düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.5.5:Kadın Korosu’nun kurulması. 

Faaliyet 1.5.6: Her yıl kadınların en az 2 tiyatro, 5 sinema, 3 konser etkinliğine katılımının 

sağlanması. 

Faaliyet 1.5.7: Her yıl en az 1000 kadının panel, söyleşi, konferans, sergi vb. etkinliklere 

katılabilmesinin sağlanması. 

Stratejik Amaç 10: Çocukların hayata karşı güçlendirilmesi, eğitim desteği verilmesi, 

sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması. 

Hedef 1.2: Çocuklara yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kapasitenin 

güçlendirilmesi.  

Faaliyet 1.2.1: Yenişehir Kaya spor bünyesinde spor yaz kurslarına katılacak öğrencilere 

futbol eğitimi. 

Faaliyet 1.2.2: Müzik atölyesi kapasitesinin geliştirilmesi ve yılda en az iki performans 

sergilemesi. 

Faaliyet 1.2.3: Resim/ Elişi atölyesinin kapasitesinin geliştirilerek sergi açılması. 

Faaliyet 1.2.4: Her yıl en az 100 çocuğun bilişim teknolojileri atölyesine katılımının 

sağlanması. 

Faaliyet 1.2.5: Folklor ekibinin kurulması. 

Faaliyet 1.2.6: Her yıl bir adet ekoloji atölyesi düzenlenmesi. 



 

 40 

Faaliyet 1.2.7: Her yıl en az 300 çocuğun SBS kurs programlarından faydalanmasının 

sağlanması. 

Faaliyet 1.2.8: Eğitim Destek Evi kütüphanesinin kapasitesinin arttırılması. 

Hedef 1.3: Çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal 

kapasitelerini geliştirmek ve etkin yaşam katılımlarını sağlamak. 

Faaliyet 1.3.1: Çocukları yüzme kurslarına katılımının sağlanması. 

Faaliyet 1.3.2: Çocuklara panel, söyleşi, konferans, sergi vb. etkinliklere katılabilmesi için 

destek sunulması. 

Faaliyet 1.3.3: Çocuklar için her yıl en az 3 adet şölen, piknik, gezi vb. düzenlemek. 

Faaliyet 1.3.4: Her yıl çocukların atölye üretimlerini sergileyebilecekleri en az 3 adet sergi 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.3.5: Her yıl kitap dağıtarak, okuma alışkanlığı kazandırılması (Kürtçe/Türkçe). 

Hedef 1.4: Çocuklara yönelik her türlü ayrımcı; şiddet içeren ve risk oluşturabilecek 

yaklaşımların minimalize edilmesini doğrudan desteklemek. 

Faaliyet 1.4.1: Tüm personele çocuk hakları / ayrımcılık eğitim atölyesi düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.2: Tüm belediye meclis üyelerine çocuk hakları / ayrımcılık eğitim atölyesi 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.3: Her yıl en az 300 çocuğa yönelik çocuk hakları atölyesi düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.4: Çocuk Hakları Haftası kapsamında her yıl en az 3 günlük etkinlik ( panel, 

şenlik,sergi vb.) düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.5: Çocuk hakları, risk altındaki çocuklar temalı çalışma ziyaretleri/değişim 

programları yapılması. 

Faaliyet 1.4.6: Toplumsal bilgilendirme, duyarlılık ve sorumluluk geliştirici panel, seminer, 

konferans vb. düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.7: Toplumsal bilgilendirme, duyarlılık ve sorumluluk geliştirici yaygın kitle 

faaliyetlerinin (yazılı, görsel medya araçlarının kullanımı,kampanya,broşür, afiş vb.) 

gerçekleştirilmesi. 

Stratejik Amaç 11: Gençlerin geleceğe hazırlanması, meslek edinmelerine yönelik 

eğitimlerle desteklenmesi, sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması. 

Hedef 1.1: Yenişehir Gençlik Merkezinin tekrar açılması, kapasitesinin güçlendirilmesi 

ve çalışmalarının genişletilmesi. 

Faaliyet 1.1.1: Yenişehir Gençlik merkezinin personel, araç gereç ve ekipmanının ihtiyaç 

doğrultusunda temin edilerek teknik kapasitesini güçlendirilmesi. 

Faaliyet 1.1.2: Gençlik Kütüphanesi’nin kurulması ve süreli yayınlara abone yapılması. 
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Faaliyet 1.1.3: Gençlik Kütüphanesi’nin bilişim teknolojileri desteği ile güçlendirilmesi. 

Faaliyet 1.1.4: Gençlik kulüplerinin kurulması. 

Faaliyet 1.1.5: Gençlerin talepleri doğrultusunda kitap, fotoğrafçılık, satranç vb. kulüpler 

kurulması. 

Hedef 1.2: Gençlerin mesleki beceri kazanmasını, istihdam edilebilirlilik kapasitelerini 

artırılmasını ve iş hayatına hazırlanmasını sağlamaya yönelik eğitimler, danışmanlık 

hizmetleri ve faaliyetler düzenlemek veya kurumlar ile işbirliği içerisinde hayata 

geçirmek. 

Faaliyet 1.2.1: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence bilgisayar eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.2: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence bilgisayarlı muhasebe eğitimi 

verilmesi. 

Faaliyet 1.2.3: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence girişimcilik ve yöneticilik eğitimi 

verilmesi. 

Faaliyet 1.2.4: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence Kendi İşini Kendin Kur (KİK) eğitimi 

verilmesi 

Faaliyet 1.2.5: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence yabancı dil eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2:6: Gençlik Merkezi’nde her yıl en az 60 gence ÖSS Hazırlık Kursu verilmesi. 

Faaliyet 1.2.7: Gençlik Merkezi’nde her yıl 100 gence turizme ara eleman yetiştiren eğitimler 

verilmesi. 

Faaliyet 1.2.8: Gençlik Merkezi’nde her yıl en az 5 adet kariyer günü etkinliği düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.9: Gençlik Merkezi’nde her yıl en az 3 üniversite tanıtım semineri/gezisinin 

yapılması. 

Faaliyet 1.2.10: Gençlik Merkezi’nde her yıl en az 3 meslek tanıtım semineri/toplantısı 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.11: Her yıl ÖSS tercih süresince en az 100 öğrenciye Tercih Danışmalığı ve 

Rehberliği hizmeti verilmesi. 

Faaliyet 1.2.12: Gençlik Merkezi’nde üç ayda bir söyleşi düzenlenmesi. 

Hedef 1.3: Sporun özendirilmesi ve gençlerin spor yapabilecekleri mekânlar 

oluşturulması. 

Faaliyet 1.3.1: Hüsn-ü Cihan spor kompleksinde çeşitli spor yaşam alanları oluşturulması. 

Faaliyet 1.3.2: Her yıl en az 2 spor dalında 200 kişilik yaz spor okulunun açılması. 

Faaliyet 1.3.3: Her yıl en az 1 spor dalında (Futbol,  voleybol, Tenis vb.) turnuva 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.3.4: Spor Müdürlüğü’nün kurulması. 
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Hedef 1. 4: Gençliğin toplumsal, kentsel, kültürel ve sosyal hizmetlere erişimini 

kolaylaştırmak; ilgili ihtiyaç ve taleplerine yanıt vermek. 

Faaliyet 1.4.1: Yılda en az 2 sinema filmi gösterimini yapılması. 

Faaliyet 1.4.2: Yılda en az 1 şiir ve/veya müzik dinletisinin yapılması. 

Faaliyet 1.4.3: Her yıl en az 2 adet şölen, moral gecesi, şenlik, piknik, gezi vb. düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.4.4: Her yıl en az 30 gence müzik ve enstrüman eğitimi vermek ve performans 

grupları oluşturulması. 

Faaliyet 1.4.5: Her yıl en az 30 gence tiyatro/drama eğitimi vermek ve performans grupları 

oluşturulması. 

Stratejik Amaç 12: Gençlerin toplumsal yaşama, karar mekanizmalarına ve kentsel 

politikalara etkin ve tam katılımını sağlamak; gençlerin özgür yurttaşlık bilincinin 

artırılması ve demokrasi kültürünün gelişmesine destek olmak. 

Hedef 1.1: Gençlerin karar mekanizmalarına katılım koşullarının oluşturularak, 

desteklenmesi 

Faaliyet 1.1.1: Her yıl en az 2 kez gençlik temsilcileri ve belediye başkanının katılacağı 

gençlik çalışmaları izleme-değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.2: Gençlikle ilgili çeşitli alanlarda (Gençlik ve AB, Kentsel Politikalar ve Gençlik 

vb.) atölyeler düzenlenmesi. 

Hedef 1.2: Gençlerin özgür yurttaşlık bilincinin artırılması ve demokrasi kültürünün 

gelişmesine destek olunması. 

Faaliyet 1.2.1: İki yılda bir adet ulusal ve/veya bölgesel bir gençlik buluşması düzenlemek 

veya katılımlarını sağlamak. 

Faaliyet 1.2.2: Her yıl en az 60 gence Aktif Yurttaşlık Eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.3: Her yıl en az 60 gence Kentli Hakları Eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.4: Her yıl en az 60 gence Evrensel ve Demokratik Değerler Eğitimi verilmesi. 

Faaliyet 1.2.5: Haklar, Demokrasi ve Gençlik kampanyası düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.6: Aktif Kentli Gençlik Kampanyası düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.7: Madde Bağımlısı yetişkin, gençler ve çocuklar için rehabilitasyon merkezinin 

kurulması. 

Faaliyet 1.2.8: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Hep Beraber Kampanyası düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.2.9: Yeşil ve Temiz Bir Yenişehir ve Gençlik Kampanyası düzenlenmesi. 

 

8- ENGELLİ GRUPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
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Stratejik Amaç 13: Engelli yurttaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi, yaşama 

etkin katılım koşullarının oluşturulması. 

Hedef 1.1: Engellilerin sosyal hayata katılmalarına imkân tanınması, rehberlik ve 

danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim desteği verilmesi. 

Faaliyet 1.1.1: Halkla ilişkilerde Engelli Müracaat masası kurulması. 

Faaliyet 1.1.2: Engelliler Masası’na başvuranlara ve ailelerine yönelik rehberlik ve danışmalık 

hizmeti verilmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Her yıl engellilere yönelik Yenişehir Fidanlık Alanında bir kültürel -sosyal 

etkinlik (piknik, şölen, dinleti) düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.4: 2015-2019 Dönemi içerisinde Engelli sorunlarını araştıran, saha çalışması 

yapacak, uzman personellerin çalışacağı ve yeteri bütçesi olan bir Müdürlüğün kurulması 

sağlanacaktır.  

Faaliyet 1.1.5: 2015-2019 döneminde yapılacak tüm spor mekânlarının engellilerin 

kullanımına da imkân tanıyacak biçimde inşa edilmesi. 

Faaliyet 1.1.6: Kentte yeni yapılacak binalarda engelli rampası uygulamasının zorunlu hale 

getirilerek denetimlerinin yapılmasının sağlanması. 

Faaliyet 1.1.7: Kentteki ana caddelerdeki kaldırımların engellilerin hareket olanaklarının 

kısıtlamayacak şekilde düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.9: Spor tesislerindeki futbol ve basketbol sahalarında Engelli vatandaşlarımızın 

kullanımı için ayarlanabilir sistemler kurulacaktır.  

Faaliyet 1.1.10: Engelli Derneklerimizin il dışında veya İl içerisinde yapacakları etkinlik ve 

organizasyonlarda araç tahsisi veya akaryakıt desteği sunulacaktır. 
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9- SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI 

Stratejik Amaç 14: Sosyal güvencesi olmayan yurttaşların, sağlık hizmetlerine erişim 

imkânlarının arttırılması. 

Hedef 1.1:Belediye, Dernekler ve Hayırsever desteği ile Yoksul yurttaşların genel 

ihtiyaçlarına katkıda bulunma. 

Faaliyet 1.1.1: Her yıl EPİDEM tarafından düzenli olarak anne sütü-emzirme seminerlerinin 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.2: Eğitim Destek Evi’ndeki faaliyetlere katılan çocukların her yıl düzenli olarak 

sağlık taramalarından geçirilmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Her yıl en az 100 yoksul çocuğun sünnet ettirilmesi ve şölen düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.4: İlçemize gelen göç mağdurlarının barınmaları için her yıl Çadır, Battaniye v.b 

ile yemek ve kuru gıda yardımı yapılacaktır.  

Hedef 1.2: Halk Sağlığı için denetim ve kontrollerin yapılması  

Faaliyet 1.1.1: Belediye Personelinin yıllık periyodik muayenelerinin yapılması. 

Faaliyet 1.1.2: Berberler, kalfa ve kuaförlere yönelik “Altın Makas” uygulamasının 

sürdürülmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Okullara bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında hijyen seminerlerinin 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.4: Beyaz Bayrak uygulaması kapsamında, her ay en az 15 işyerinde denetiminin 

yapılması. 

Faaliyet 1.1.5: Marketlerde rutin kontroller yapılması. 

Hedef 1.2: Mevsimlik işçilerin sorunların azaltılması. 

Faaliyet 1.2.1: İlçedeki Mevsimlik işçilerin yaşam koşulları gözetilecek ve uygun koşulları 

sağlamayan işverenler uyarılacak. 

Hedef 1.3: Eğitim alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi. 

Faaliyet 1.3.1: Okulların bakım ve onarım ve çevresel düzenleme ihtiyacının karşılanması. 

Stratejik Amaç 15: Kent kültürünün, çok kültürlü, çok dilli kentlilik bilinci oluşmasına 

katkı sunmak ve halkın kültür sanat etkinlikleri ile buluşmasını sağlamak. 

Hedef 1.1: Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak halkın ulusal ve 

uluslar arası kültürel sanatsal üretimlerle buluşmasına destek olmak. 

Faaliyet 1.1.1: Her yıl yaz aylarında ilçe parklarında az 10 sinema filmi gösteriminin 

yapılması. 
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Faaliyet 1.1.2: Çok kültürlülük ve çok dillilik ile ilgili çeşitli etkinlikler (şenlik, dil eğitimi, 

panel, eser hazırlama ve yayınlama) vb. düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Tarihi şahsiyet, mekân veya konu ile ilgili çeşitli etkinlikler (sergi, 

sempozyum, panel, seminer vb. ) düzenlenmesi. 

Hedef 1.2: Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması. 

Faaliyet 1.2.1: Her yıl, en az 2 gün sürecek hemşerilik günleri boyunca çeşitli etkinlikler (afiş, 

billboard, dinleti, söyleşi vb) düzenlenmesi. Kentlilik bilincinin temizlik çalışmalarında 

farkındalık yaratmasını ve diğer alanlarda  

Faaliyet 1.2.2: Basın ve yayın organları kullanılarak kent kültürü ve kenti sahiplenme 

konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması. 

 

10-HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLİK HİZMETLERİ  

 

Stratejik Amaç 16: Yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşamalarının koşullarının 

oluşturulması. 

Hedef 1.1: Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması. 

Faaliyet 1.1.1: Her yıl en az 5000 adet ilgili broşür dağıtılması. 

Faaliyet 1.1.2: Her yıl üreticilere ve esnafa yönelik gıda hijyeni konulu en az 3 adet sertifikalı 

eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. 

Hedef 1.2: Sürekli eğitim ve denetimlerle, kentsel yaşamın kolaylaştırılması, güvenliğin 

sağlanması. 

Faaliyet 1.2.1: Kaldırım işgallerinin önlenmesi konusunda eğitici ve uyarıcı broşürlerin 

hazırlanıp dağıtılması. 

Faaliyet 1.2.2: Kaldırım işgalleri önlemeye yönelik denetimler için 2015 yılında bir eylem 

planı yapılması. 

Faaliyet 1.2.3: Semt pazarlarının yeniden düzenlenmesi ve bilgilerin bilgisayar ortamına 

aktarılması. 

 Faaliyet 1.2.4: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan cafe, bar, restaurant ve müzikhollerin 

faaliyetleri disiplin altına alınacak. Belirlenen kuralların dışına çıkan işletmelere cezai işlem 

yaptırılacak.  

Stratejik Amaç 17: Göç mağduru yurttaşların adil ve eşit biçimde kentsel politikalara 

erişimini sağlamak; yaşam kalitelerini artırmaya yönelik katkıda bulunmak. 

Hedef 1.1: Göç mağduru yurttaşlara kentsel politika ve hizmetlerde adil davranma ve 

pozitif ayrımcılık yapmak. 
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Faaliyet 1.1.1: Kentsel Hizmetlerde göç edenlere öncelik verilmesi, pozitif ayrımcılık 

yapılması. 

Faaliyet 1.1.2: Köyüne dönmek isteyen yurttaşlarımıza üretime katılmaları durumunda 

yardımcı olunması. 

11- KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI 

 

Stratejik Amaç 18: Etkin, kaliteli ve sonuç alıcı hizmet üretimi için yurttaşlarla; 

toplumsal kesimlerle; ilgili tüm kentsel paydaşlarla ve STK’larla diyalog, dayanışma, 

ortaklık, işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi. 

Hedef 1.1: Halkla belediye arasında düzenli ve nitelikli ilişki kurulması, diyalog 

kanallarının açık olması. 

Faaliyet 1.1.1: Kent merkezindeki mahallelerde düzenli olarak halk toplantıları yapılması. 

Faaliyet 1.1.2: 22 Kırsal mahallede (köylerde) periyodik olarak halk toplantıları yapılması. 

Faaliyet 1.1.3: Muhtarlarla düzenli olarak toplantı yapılarak, görüş ve önerilerinin alınması. 

Faaliyet 1.1.4: Esnaf toplantı ve ziyaretleri yapılarak güncel taleplerin, sorunların dinlenmesi. 

Faaliyet 1.1.5: İlçe sakinlerine yönelik düzenli olarak ev ziyaretlerinin yapılması. 

Faaliyet 1.1.6: Sivil Toplum Örgütleriyle düzenli iletişim sağlanarak, ziyaretler ve toplantılar 

gerçekleştirilmesi. 

Faaliyet 1.1.7: Tüm sosyal alandaki birimlerle düzenli olarak toplantılar yapılması. 

Faaliyet 1.1.8: Kamuoyu anket ve değerlendirme çalışmalarının yapılması. 

Hedef 1.2: İletişim kanallarından etkin yararlanılarak belediye faaliyetlerinden 

kamuoyunun haberdar edilmesi. 

Faaliyet 1.2.1: Belediye Meclisi’nin gündeminin ve aldığı kararların Muhtarlıklara asılması. 

Faaliyet 1.2.2: Alınan kararların, yürütülen faaliyetlerin web sitesinde yayınlanması. 

Faaliyet 1.2.3: Müdürlüklerin aylık faaliyet raporlarının ve çalışma planlarının belediye 

hizmet binalarındaki panolara asılması. 

Faaliyet 1.2.4: Önemli kararların basın açıklaması yoluyla ve sosyal medya ile kamuoyuna 

duyurulması. 

Faaliyet 1.2.5: Tüm birimlerin yıllık faaliyet planları doğrultusunda, yıllık tanıtım programı 

hazırlanması ve hayata geçirilmesi. 

Faaliyet 1.2.6: Tanıtım CD’si yapılarak, belediye çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılması. 

Faaliyet 1.2.7: Bülten çıkarılarak, belediyenin çalışmaları hakkında kamuoyuna düzenli bilgi 

verilmesi. 
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Hedef 1.3: Sivil toplum örgütleri, kamu/özel sektör kurumları ve ilgili tüm kentsel 

paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmesi. 

Faaliyet 1.3.1: STK’lar ile yılda bir toplantı yapılarak, belediyenin bir yıllık faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve bir sonraki yılın faaliyet planı hakkında görüş ve önerilerinin alınması. 

Faaliyet 1.3.2: Yerel Gündem 21 çalışma grupları ve Kent Konseyi çalışmalarına aktif katılım 

sağlanması. 

Faaliyet 1.3.3: Kentsel paydaşlarla sürekli iletişim halinde olunarak, işbirliği kültürünün 

geliştirilmesi, faaliyetlerde ilgili STK’ların görüş ve önerilerinin alınması. 

Faaliyet 1.3.4: Makine ve Elektrik Mühendisleri Odalarıyla işbirliği protokolü yapılarak, 

binalarda asansör denetimi yapılması. 

Faaliyet 1.3.5: Eğitim Destek Evi’ne gönüllü eğitimci desteğinin sağlanması. 

Faaliyet 1.3.6: Diş Hekimleri Odası ile işbirliği halinde, mahalle evleri, Eğitim Destek 

Evinden hizmet alanlara yönelik diş sağlığı taraması yapılması. 

Faaliyet 1.3.7: Diyarbakır Tabipler Odası ve SES işbirliğiyle ilçe sınırlarında bulunan 

mahallelerde bulaşıcı hastalıklarla mücadele seminerlerinin düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.3.8: Yerel Gündem 21 Kadın Çalışma Grubu ile ortak kadın projeleri ve 

programları yürütülmesi. 

 

12- KURUMSAL YAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR 

 

Stratejik Amaç 19: Belediyeyi, amaç ve hedeflerine taşıyabilecek bir örgütlenme 

şemasının ve bu yetkinliğe sahip personel yapısının oluşturulması, hizmet üretim 

kapasitesinin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi. 

Hedef 1.1: Belediyede, birim içi ve birimler arası koordinasyonun sağlanması. 

Faaliyet 1.1.1: Her hafta düzenli olarak Eş Başkan ve Eş başkan yardımcıları toplantılarının 

düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.2: Ayda 1 kez Eş başkanlar ve birim müdürleri toplantılarının düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.3: Ayda 1 birim müdürleriyle personel toplantılarının düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.4: Yılda iki defa Eş başkan, Eş başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte 

koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.1.5: 3 ayda 1 belediye Eş başkanları ve belediye yönetiminin katılımı ile genel 

personel toplantılarının düzenlenmesi. 

Hedef 1.2: Hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülerek birimlerin hizmet kapasitesinin ve 
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performansının arttırılması. 

Faaliyet 1.2.1: Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespit 

edilmesi. 

Faaliyet 1.2.2: Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesine yönelik düzenli eğitimlerin 

yapılması. 

Faaliyet 1.2.3: Birimlerin görev alanlarına özgü meslek içi eğitim ihtiyacının tespit edilip 

yıllık eğitim programının hazırlanması. 

Faaliyet 1.2.4: Her birimin ihtiyacı olan meslek içi eğitim programının uygulanması. 

Faaliyet 1.2.5: Belediyenin hizmet anlayışının, misyon ve vizyonunun tüm personelce 

kavranıp hayata geçirilmesi için tüm personele eğitim semineri verilmesi. 

Hedef 1.3: Daha etkin hizmet üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan birimlerin yeniden 

yapılandırılması. 

Faaliyet 1.3.1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün gerekli fizibilite çalışmaları 

yapması. 

Faaliyet 1.3.2: Personel takviyesi yapılacak birimlerin belirlenmesi. 

Faaliyet 1.3.3: Yeni açılacak birimlere yönelik personel ihtiyaç analizi yapılması. 

Faaliyet 1.3.4: Analiz raporların belediye yönetimine sunulması. 

Faaliyet 1.3.5: Belediye yönetiminin birim oluşturulması ve personel alınması için gerekli 

prosedürü başlatması. 

Faaliyet 1.3.6: Yeni birimlerin açılması ve gerekli personelin görevlendirilmesi ve istihdam 

edilmesi. 

Hedef 1.4: Belediyede etkin bir insan kaynakları yönetimi sistemi kurmak, performans 

yönetimi sistemine geçmek. 

Faaliyet 1.4.1: İş analizi çalışmalarının yapılması ve personel görev tanımlarının 

netleştirilmesi. 

Faaliyet 1.4.2: Performans yönetim sisteminin kurulması için her bir müdürlüğün ve alt 

birimlerin performans kriterlerinin belirlenmesi. 

Hedef 1.5: Çalışanların motivasyonunun arttırılması. 

Faaliyet 1.5.1: Personel bilgileri veri tabanı oluşturulması ve doğum günü vs. özel günlerin 

değerlendirilmesi. 

Faaliyet 1.5.2: Personel için sosyal aktiviteler düzenlenmesi. 

Faaliyet 1.5.3: Kolektif çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları 

yapılması. 
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Faaliyet 1.5.4: Çalışanlar için memnuniyet anketi düzenlenmesi ve çıkan sonuçlara göre 

iyileştirme çalışmalarının yapılması. 

Hedef 1.6: Belediye hizmetlerini daha çabuk ve erişilebilir kılmak amacıyla bilişim 

teknolojilerinden etkin faydalanılması. 

Faaliyet 1.6.1: İmar, plan ve harita datalarının eksik kısımlarının sayısallaştırılması. 

Faaliyet 1.6.2: Mükellef bilgilerinin güncellenmesi. 

Faaliyet 1.6.3: Tek sicil uygulamasına geçilmesi ve dönemsel güncellemesinin sağlanması. 

Faaliyet 1.6.4: E-Belediyecilik hizmetlerinin verilmesi. 

Faaliyet 1.6.5: Vatandaşın kendisini ilgilendiren bilgilere telefon ve Internet yoluyla 

erişebilmesinin sağlanması. 

Faaliyet 1.6.6: Birimler arası bilgi alışverişini sağlayan veri sisteminin oluşturulması. 

Faaliyet 1.6.7: Bütün birimlere ait web tabanlı dinamik evrak kayıt sisteminin oluşturulması. 

Faaliyet 1.6.8: Dijital arşivleme sisteminin oluşturulması. 

Faaliyet 1.6.9: Elektronik imza sisteminin hayata geçirilmesi. 

Faaliyet 1.6.10: Çağrı merkezi uygulamaları, SMS belediyecilik hizmetleri hayata geçirilmesi. 

 

13- BELEDİYENİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Amaç 20: Belediyenin mali yapısının güçlendirilerek sürdürülebilir bir nitelik 

kazandırılması. 

 

Hedef 1: Belediyenin gelirlerinin arttırılması. 

 

Faaliyet 1: Ruhsatsız çalışan işyerlerinin Ruhsatlandırılması için Zabıta Müdürlüğü ile 

koordineli çalışılması 

 

Faaliyet 2: Tahakkuk etmiş takipli alacaklara karşı İcra işlemlerini başlatmak. 

 

Faaliyet 3: Kayıt dışı İşyerleri ve meskenlerin denetimlerle kayıt altına alınması ve 

vergilendirilmesi ( Emlak Vergisi, ÇTV, İlan ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi, Tatil 

Günlerinde Çalışma ve Ruhsat Harcı) 

 

Faaliyet 4: Kira gelirlerinin etkin biçimde takip edilmesi 

 

Faaliyet 5: Vergi aylarında Vatandaşa sosyal medya ve iletişim araçları ile duyuru yapılması. 

 

Faaliyet 6: Yenişehir Mahallesinde şube açılacak. 

 

Faaliyet 7: Teknik donanımın yenilenmesi ve Mobil Tahsilat araçlarının kullanılması 

sağlanacak. 
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Faaliyet 1.1.8: Belediyenin gelir getirici gayrimenkul sayısının arttırılması. 

Faaliyet 1.1.9:Mülkiyeti Belediyeye ait olup tek başına yapılaşmaya müsait olmayan 

parsellerin satışı, ya da ihale yoluyla kiraya verilerek gelir sağlanması 

 

 

Hedef 2: Giderlerin Denetimi ve kontrolü 

 

Faaliyet 1: Talep Fişlerinin etkin kontrolünü sağlayacak bir ekibin oluşturulması 

 

Faaliyet 2: Kuruma maliyet getirecek hukuki davaların etkin takibi sağlanacak. 

 

Faaliyet 3: Emekli olan veya ilişiği kesilen personele karşılık hizmet alım dengesi gözetilecek 

 

Faaliyet 4: Üçer aylık Bütçe uygulama sonuçları Başkanlık makamına sunulacak ve 

değerlendirecek. 

 

 

Hedef 3: Bütçe gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. 

 

Faaliyet 1: Performans esaslı Bütçeleme yapılarak Bütçe gerçekleşmesini 2 puan daha 

yukarılara çekmek. 

 

Faaliyet 2: Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, muhasebe, ve kesin hesap işlemlerini; 

Planlı, zamanında, güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınmasının sağlanması. 

   

 

Stratejik Amaç 21: Belediyenin daha etkin ve daha verimli kentsel hizmet üretmesi için 

fiziki koşullarının iyileştirilmesi; araç gereç ve teknik donanıma sahip olması. 

Hedef 1.2: Araç parkının güçlendirilmesi. 

Faaliyet 1.2.1: 2019 yılına kadar 5 adet kamyon, 10 adet sıkıştırma, 5 adet hamarat, 2 adet su 

tankerinin satın alınması. 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

2015-2019 Stratejik Planı’nın çalışanlar, yönetim ve paydaşlar düzeyinde ve farklı 

göstergelerle izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çeşitli mekanizmalar planın içerisinde 

öngörülerek uygulama döneminde geliştirilecek ve bunların dışında kalan süreçler de 

düzenlenecek çalıştay, panel, seminer vb. ile tartışmaya açılacaktır. Bu mekanizmalar genel 

olarak: Dönemsel Faaliyet Raporları: Faaliyet raporları, 2015 yılından itibaren 6 aylık olarak 

hazırlanıp ilgili birimlerin performans hedefleri üzerinden takip edilecek ve birimlerin iş 

süreçleriyle finansal süreçleri bu raporlama sürecinde sentezlenerek faaliyet raporları kurum 

içinde ve dışında hesap verebilirliğin önemli bir aracı haline gelecektir. Birimlerin 

faaliyetlerini tamamlama oranlarına bağlı olarak harcamalarının da ele alınacağı bu raporlar, 

özellikle kurumun yönetimi açısından yıllık izlemede riskleri ortaya çıkararak yıl sonunda 

hazırlanan faaliyet raporlarından çok daha etkili bir şekilde bütçe kullanımının ve yapılan 

işlerin revize edilmesinde yardımcı olacaktır. Sektörel İzleme Raporları: Kentin demografik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan verileri dönemsel olarak (6 aylık) toparlanıp 

güncellenerek kentin belediye hizmet sektörlerinde hangi yönde eğilim gösterdiği izlenmeye 
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çalışılacaktır. Genellikle bu araştırmalar stratejik plan ve diğer master planlar kapsamında 5 

veya üstü yıllık periyotlarla yapılmakta ve kentte belediye hizmet sektörlerine ilişkin 

kararlaştırılan politika ve uygulamalarda mevcut durumun güncelliği korunamayabilmektedir. 

Sektörel izleme raporları kentsel,toplumsal ve kurumsal olarak tanımlanan stratejik planlama 

alnalarında oluşturulacak olup her alana ilişkin farklı parametreler ve veri kaynakları 

tanımlanacaktır. Genel olarak güvenli ve sağlıklı veri oluşturma pahalı bir iş olduğundan 

mevcut kaynakların azami kullanımına ve kamu kuruluşlarıyla bu alanda işbirlikleri 

geliştirmeye özen gösterilecektir. Oluşturulacak raporlar üst yönetime yıl içinde genel bir kent 

değerlendirmesi yapma şansı tanırken vatandaşlarla geliştirilmesi düşünülen katılımcılık 

ağının bu yolla somutlaştırılması, yaygınlaştırılması ve “katılımcılık” hedefine ulaşması 

amaçlanmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi ve Web: Kurumun günlük işleyişini hızlı, kaliteli ve 

güvenli bir biçimde sağlayan ve uzun vadeli planlamalara altyapı oluşturacak bir bilgi sistemi 

oluşturma amacıyla, stratejik planın kurumsallaşma hedefleri ve faaliyetleri oldukça kapsamlı 

bir şekilde ele alınmış ve bu hedefler doğrultusunda bilgi sistemi, bütün çalışanları 

kapsayacak şekilde veri girme, veri sorgulama ve işleme ile uyarı mekanizmaları ile kurumun 

genelinde revize edilecektir. Farklı kademede çalışanların ve yöneticilerin kurum çatısı altında 

meydana gelen bütün rutin ve rutin olmayan olayları takip etmesi ve sorumluluklarına göre 

sisteme erişebilirliklerinin ve sistemdeki verileri/eylemleri değiştirebilmelerinin yeniden 

tasarlanması bu açıdan bilgi sisteminin tanımlanması en önemli ve güç fonksiyonları 

olacaktır. Bu sistem, kurumun web sayfasıyla bütünleştirilerek vatandaşın birçok işleminin 

internet üzerinden yapılmasını sağlayacağı gibi daha özet verilerle kurumun hizmet alanıyla 

ilgili göstergeler de sürekli bir biçimde güncellenebilir ve paylaşılabilir. Halka Açık 

Değerlendirme Toplantıları: Örgütlü ve örgütsüz bütün toplumsal kesimlerin kurumun 

işleyişinden hizmet alanlarında aldığı pratik kararlara değin bütün süreçlere ilişkin görüş 

bildirebilmesi ve kamu yararını gözeten uygulamaların şekillenmesi amacıyla yeni stratejik 

plan döneminde katılımcılık, kurumun sektörel hizmet alanlarında yayınlayacağı raporların 

ertesinde gerçekleştireceği çalıştaylarla ele alınacaktır. Bu toplantılarda mahalle 

temsilcilerinden bakanlıkların taşra teşkilatlarına kadar kentin bütün aktörlerinin dahil 

edilmesi düşünüldüğünden Kent Konseyi’nin aktif bir şekilde kullanılması düşünülmektedir. 
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