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1. BAŞKAN SUNUŞ YAZISI

 Stratejik Planımızın Alaşehir’imize, Manisa'mıza ve tüm vatandaşlarımıza 

hayırlı olmasını diliyorum.

 Bu planın hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Meclis Üyelerimize, 

Stratejik Planlama Ekibimize, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza, STK'larımıza, Birim 

Amirlerimize ve tüm personelimiz olmak üzere, katkısı olan herkese teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

 Temel hedefimiz, kentimizi marka şehir olma yolunda ilerletmektir. Bu 

sebeble kentimizi marka şehir haline getirip daha ileri noktalara taşımak ve bize 

büyük destek veren halkımıza layık olmak için gayret edeceğiz. 

 Halkımız bize 31.03.2019 tarihinde güzel Alaşehir'imize hizmet etme fırsatı 

vermiştir. Bu görev bizim için büyük bir onur kaynağıdır. 

  İlçemizde ve ilçe dışında olumlu katkı sunabilecek birçok STK, kamu kurum ve 

kuruluşları ile kişilerin görüşlerini de alarak; istihdam, sağlık, eğitim, spor, şehircilik 

ve sosyal projelerimiz ile şekillendirdiğimiz 2020-2024 Stratejik Planımızın, özellikle 

uygulanabilir olmasını ön planda tuttuk. İlçemizin sahip olduğu tüm değerleri ve 

potansiyeli harekete geçirerek, ortak akıl ve güç birliği ile Alaşehir'i ilimizin ve 

ülkemizin en gelişmiş kentlerinden biri haline getirmeye çalışacağız. 

        Alaşehir Belediye Başkanı

           Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU

 Yasanın öngördüğü doğrultuda, Stratejik Planlama ile belediyemizin uzun 

vadeli çalışmalarının ve varmak istediği hedeflerinin şimdiden belirlenmesi 

sağlanacaktır. Belediyemizin kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi 

gereğini biliyoruz. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk 

almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip 

çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi 

oluşturulacaktır.
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2. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

H1.1: Şehrin alt yapı ve üst yapısını, kent estetiğine uygun yenileyerek halkın 

hizmetine sunmak

AMAÇ HEDEFLER

AMAÇ 1: Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in kentsel 

gelişimini desteklemek.

H1.2: Belediyemiz sahip olduğu taşınmazlara farkındalık ve değer kazandırmak

H2.4: Vatandaşlarımızın yeşil alanlara erişebilirliğini arttırmak

H2.3: Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan 

sağlığı gerekse insan sağlığı için gereken önlemleri almak 

H2.5: Çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmak

AMAÇ 2: Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını 

sağlamak.

H2.2: Kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek 

H1.4: Tarımsal faaliyetleri desteklemek

H2.1: Sağlıklı bir çevre için etkin denetim yürütmek

H1.3: İmar hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak

Şeffaflık İnsan
odaklılık

 Yenilikçilik Katılımcılık  Sürdürüle-
bilirlik     VerimlilikHesap

verilebilirlik  

Misyon

Doğaya ve insana saygıyı temel alarak, Alaşehir'de 

yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini sağlayan 

belediyecilik hizmeti sunmak!

Vizyon

Tarımda, inanç ve tarihi turizmde, doğa ile iç içe geçmiş

âlâ bir şehir olmak.
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AMAÇ 3: Toplumsal dayanışmayı temel alan bir anlayışla sosyal belediyeciliği 

yürütmek.

H4.2: Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek

H3.1: Şehirde yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanlara yardım 

yapmak 

H3.2: Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek 

H3.3: Alaşehir'de yaşayan dezavantajlı grupları her alanda desteklemek

AMAÇ 4: Alaşehir'de yaşayanların sosyal kültürel ve sanatsal konularda 

gelişimini teşvik etmek.

H4.1: Alaşehir belediye sınırları içinde yer alan başarılı öğrencileri desteklemek

AMAÇ 5: Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

H5.1: İnsan kaynakları yönetimi geliştirerek çalışanların gelişimini sağlamak 

mesleki ve kişisel gelişime yönelik ve motivasyonunu artırmak 

H5.3: Mali yapıyı güçlendirmek 

H5.4: Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak

H5.6: Kurumun evrak işlemlerini etkin yürütmek

H5.7: Kurum tanıtımı ve organizasyon hizmetlerini yerine getirmek

H5.2: Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

H4.3: Kültür, sanat ve spor alanında kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın 

etkinliklere katılımını sağlamak

H5.5: Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini 

sağlamak 
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 3.TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 Stratejik plan çalışması sırasında seçilen 20 adet performans göstergesi 

Tablo 1'de gösterilmiştir. Hedef kartları incelendiğinde öne çıkan performans 

göstergeleri aşağıdaki gibidir.
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14.000
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9250

750

30

30

75

140

60

Yeni yolların yapılması, mevcut yolların bakım ve 
onarımı (asfalt, kilit parke vs.) (mt)

Kutlama, kokteyl gibi resmi katılım gösterilen 
protokollerin organizasyon sayısı

Kayıt yapılan gelen evrak sayısı

Yapılacak alım sayısı

Karara çıkacak dava sayısı

Düzenlenen ödeme emri oranı 

Tamir/bakım yapılacak donanım sayısı

Hizmet içi eğitime katılacak personel sayısı

Gerçekleştirilecek etkinlik sayısı

Desteklenecek öğrenci sayısı

Hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek
kişi sayısı

Gıda yardımı yapılacak aile sayısı

Denetlenen işyeri sayısı

Bakım yapılan yeşil  alan miktarı (m2)

Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı

Çöp konteyner sayısı

Kabahatler kanununa göre yapılacak işlem sayısı

Harita, imar planı yapımı ve revizyonunun 
tamamlanma miktarı (hk)

Taşınmazların meclis satış izinleri (adet)

Ambulans ve engelli nakil aracılığıyla yardımda 
bulunulacak kişi sayısı

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(2019)
Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi 
Sonu 

Hedeflenen 
Değerli (2024)

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri



İsa ERBAY

Onur AKGÜN

Özge HEPTOSUN

Fatma BEYCAN

KOORDİNATÖR BİRİMİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Koordinatör

Bilgi İşlem Servisi - Tekniker
Mali Hizmetler Müdürlüğü - Büro Personeli

Basın Yayın Birimi - Grafik Tasarım
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4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
 Belediyemiz tarafından yürütülen stratejik plan çalışmalarında başta 

belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışanlar sürece dâhil olmuş, belediye 

genelinde ise zaman alıcı bir süreç yaşanmıştır. Hazırlık sürecine ilişkin 

değerlendirmeler aşağıda gösterilmiştir.

4.1. Planın Sahiplenmesi

4.2. Hazırlık Sürecinin Organizasyonu

 2020–2024 stratejik planı hazırlık çalışmaları 2019 Nisan ayında, üst yönetici 

tarafından birimlere duyurulan genelge ile başlamıştır. İlgili genelgede; çalışmaların 

başkan tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, çalışmaları yönlendirmek 

üzere strateji geliştirme kurulu oluşturulduğu, çalışmaların mali hizmetler 

koordinasyonunda yürütüleceği, stratejik planlama ekibine harcama birimlerince 

üyelerin görevlendirilmesi ve bu üyelerin rehberde belirtilen nitelikleri haiz olması 

gerektiği bildirilmiştir. Daha sonra ise stratejik planlama ekibi oluşturulmuş ve bu 

ekip Strateji Geliştirme Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Oluşturulan ekip ve kurul 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

 Bilindiği gibi, stratejik planlamanın başarısı ancak belediyenin tüm 

çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilke ile hareket ederek 

stratejik planlama çalışmaları Başkanımızın desteği ve yönlendirmesi ve kurumsal 

sahiplenmeyle yürütülmeye çalışılmış, tüm aşamalarda gerek iç paydaşların 

gerekse de dış paydaşların görüşleri alınarak katılımcı bir plan için gereken çaba 

gösterilmiştir.
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Muammer İBİŞOĞLU

Halil KOÇ

Hasan ERAYBAT

Cemil ALKAN

Elif ŞAHİN

İsa ERBAY

Halil KOCATÜRK

Aysel KIŞLA

Sultan YILMAZ

Erol KACAR

Tuğrul Furkan DAŞ

Halil KOCATÜRK

Halil TEK

Mustafa BABIROĞLU

Ebru ÇAM

Tuğrul Furkan DAŞ

Sultan YILMAZ

Serhat SUNELCAN

Belediye Başkanı

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı

Özel Kalem Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadın ve Aile Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Tablo 2: Strateji Geliştirme Kurulu

Halil KOÇ

İsa ERBAY

Hafize AKIN

Harun BİDAR

Sedat DİKÇE

Mustafa BABIROĞLU

Hasan ERAYBAT

Erol KACAR 

Halil KOCATÜRK

Serhat SUNELCAN

Hüseyin BAŞOĞLU

Cemil ALKAN

Tuğrul Furkan DAŞ

Fikret AVCI

 Ebru ÇAM

Tufan DÖNER

STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ

Belediye Başkan Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler/Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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4.3. Hazırlık Programının Oluşturulması

 Genelgenin duyurulması, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama 

Ekibinin oluşturulmasının ardından hazırlık programı yapılmıştır. Stratejik Plan 

hazırlık faaliyetleri, zaman çizelgesi ve eğitim ihtiyacının analiz edildiği program tüm 

çalışanlara duyurulmuştur. Yapılan zaman çizelgesi aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: Stratejik Plan Hazırlık Zaman Çizelgesi

Planlama Sürecinin Organizasyonu

İhtiyaçların Tespiti

Zaman Planı

Hazırlık Programı Kurumsal Tarihçe

Uygulanmakta Olan Stratejik
Planın Değerlendirilmesi

Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgeleri Analizi

Faaliyet Alanları İle Ürün ve
Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Paydaş Analizi

Kuruluş İçi Analiz

Pestle Analizi

Gzft Analizi

Misyon

Vizyon

Temel Değerler

Amaçlar

Hedefler

Performans Göstergeleri

Faaliyetler/projeler

Maliyetlendirme

İzleme/değerlendirme

Taslak Metninin Ortaya Çıkması

Belgenin Encümene Sunulması

Meclis Onayı

Gerekli Kurumlara Bildirim

Yayınlama

ALAŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ZAMAN ÇİZELGESİ

AŞAMALAR NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
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5. DURUM ANALİZİ

 İlçemiz M.Ö. 150-138 yılları arasında kurulmuş ve "Kardeş severlik" 

anlamındaki PHILADELPHIA ismi verilmiştir. Romalılar döneminde Romalıların 

Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bizans'ın da önemli bir 

askeri üssü olmuş ve bu yüzden birçok saldırıya maruz kalmıştır. Bu dönemde 

yapılan ve şehri çevreleyen surlar hala günümüzde de görülmektedir. 1520' de 

Kanuni Sultan Süleyman döneminden, 1922 yılına kadar Alaşehir; Aydın ili Saruhan 

Sancağına bağlı bir ilçe olarak kalmıştır. 1922 yılında, Saruhan Sancağı Aydın ilinden 

ayrılarak, önce bağımsız sancak 1923 yılında ise Saruhan iline dönüşmüştür. 

Alaşehir ilçesinin Saruhan iline idari bağlılığı devam etmiştir.

5.1. Alaşehir Belediyesi'nin Kurumsal Tarihçesi

 1927 yılında Saruhan ismi Manisa olarak değişmiş; Alaşehir o tarihten bu 

yana Manisa ilinin ilçesi olarak kalmıştır. Daha önce Alaşehir'e bağlı bir bucak olan 

Sarıgöl, 1957 yılında Manisa' ya bağlanarak müstakil bir ilçe olmuştur.

 Alaşehir belediye sınırları içerisinde 15 mahalle bulunmaktadır. Belediye'ye 

ait 2001 yılında tamamlanan 1710 hektarlık hali hazır harita mevcuttur. Belediye 

mücavir alanı 1663 hektarlık bir sahayı kapsarken, 73 hektarlık alanda imar planı 

çalışması yapılmıştır. Belediye meclisi tarafından (2000 Aralık - 2001 Mart 

tarihlerinde yapılan toplantılarda) mücavir alanın kuzey ve doğu yönünde 

genişletilmesi kararı alınmıştır. Bu yöndeki çalışmalar halen sürdürülmektedir.

 İlçenin alt yapısıyla İlgili olarak 1984 yılında İller Bankası aracılığıyla bir proje 

hazırlanmış, o tarihte başlayan çalışmalar aralıksız sürdürülmüş, 2001 yılı sonunda 

döşenen kanalizasyon hattı 75 km' yi bulmuştur.

 Alaşehir ilçesi 02.01.1921 tarihinde teşkilatlanarak belediye olmuş ve 

Alaşehir' e ait ilk imar planı Mühendis Ali Bey tarafından 1922'li yıllarda “Şehir 

Yerleşim Planları” adı ile hazırlanmıştır. İlçenin ilk resmi imar planı 1971 yılında 

yapılmıştır. Bu imar planı 1977 yılında yenilenmiş, 1987 yılında da tekrar 

düzenlenmiştir.

 1980 yılına kadar ilçenin içme suyu ihtiyacı kuyulardan faydalanılarak 

karşılanmış, 1984 yılında terfi sistemi yapılarak su ihtiyacının giderilmesine devam 

edilmiştir.

 30 Mart 2014 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurulması ile 

beraber; İl özel idaresinin tüzel kişiliği kaldırılarak kapatılmış, 68 adet belde 

belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak kapatılmış, 781 köyün tüzel kişiliği kaldırılıp 

mahalleye dönüştürülmüş, 2 yeni ilçe kurulması ile beraber 17 ilçe belediyeli yeni 

bir sistem oluşmuştur. 
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Belediyemiz, 6360 Sayılı kanunla 2014 yılında büyükşehir ilçe belediyesi olması ile 

nüfusunun bir anda elli bin üzerine çıkması sonucunda stratejik plan düzenlemek 

zorunda olan gruba dâhil olmuştur.2014 yılında, 2015-2019 yıllarını kapsayan ilk 

stratejik planını hazırlamıştır. 

5.2. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planın Değerlendirilmesi

 Öncelikle 2020-2024 Stratejik planının başarılı olması, önceki planın 

değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi sayesinde olacaktır.

 2015-2019 Stratejik planı hazırlanmasında hedefler birim müdürleri ile 

birebir görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Oluşturulan gruplar alanına göre dış 

paydaş analizi çalışmalarını yürütmüşlerdir. Planın belediyemiz personeli ve idaresi 

için ilk olması ve belediyeler için oluşturulmuş bugünkü gibi bir rehberin olmayışı, 

tecrübe yetersizliği gibi planın hazırlanmasında ve hedeflerin belirlenip 

uygulanmasında zayıf yönümüzdür.

 Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, gerek planın 

başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis 

edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. Stratejik planı hazırlama süreci, 

belediye başkanının tam desteği ve belediyede görev alan her kademedeki 

personelin katılımı ile yürütülür. Bu nedenle stratejik planlamada kurum içi tam 

koordinasyonun sağlanması başarının sağlanması için gereklidir. 

 Anayasamızın 127 inci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 

belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.

 Ayrıca modern hayvan pazarlarının kurulması hedefi 2018 yılında konulmuş 

fakat çalışma başlatılmamıştır. Diğer hedefler faaliyet raporlarında kademeli olarak 

gerçekleştirilmiştir.

 Bu kapsamda hazırlanan planda üç ana amaç ve hedefler belirlendi Bu 

amaçlar kentsel dönüşüm, kültürel dönüşüm ve kurumsal dönüşümdür. Bu 

amaçlar altında belirlenen hedeflerden büyükşehir belediyesi ile ortak proje olarak 

ilçemizde yapılması planlanan kadın konuk evi ya da evlerinin hayata geçirilemediği 

için bir sonraki planda değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.3 Mevzuat Analizi
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• Orta Vadeli Program (2018-2020)

5.4. Üst Politika Belgeleri Analizi

 Üst politika belgeleri analizi:

• 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

• On Birinci Kalkınma Planı 

• Belediyenin görev alanına ve yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu Kanunun 14. maddesinde, 

 Belediyelerinin görev ve sorumlulukları temel olarak 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda düzenlenmiştir. Öte 

yandan belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen başka birçok mevzuat 

da bulunmaktadır. 2020-2024 Alaşehir Belediyesi Stratejik Planı kapsamında 

hazırlanmış olan mevzuat analizi tabloları da belediyenin görev ve sorumluluklarını 

düzenleyen bütün bu kanunlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

• Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesinde,

• İzmir Manisa Planlama Bölgesi1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

 Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Alaşehir 

Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri 

çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine 

değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, dolaysıyla bu 

görev ve yetkileri bağlamında birçok sorumlulukları da beraberinde 

üstlenmektedir. Diğer taraftan Anayasamızın 127 inci maddesinde “ Mahallî 

idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak 

kanunla düzenlenir ” hükmü de yer almaktadır. Bu doğrultuda, Belediyemizin görev, 

yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarda belirtilmiştir. Belediye Başkanlığımızın, 

görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 

sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici mevzuatlar kapsamındadır. 

Alaşehir Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını 

aşağıdaki başlıklar altında ifade etmek mümkündür: 

• Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 

Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinde yer almaktadır.

• Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. 

maddesinde,

• Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. 

maddesinde,

incelenerek yapılmıştır. Bu belgelerin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda 

hizmet etmekte olup Alaşehir Belediyesi stratejik planı söz konusu politika 

belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanmıştır. 

• Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı

• TR33 Belgesi 2014-2023 Bölge Planı

14
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2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı

İLGİLİ
BÖLÜM/

REFERANS

Tedbir 26

ÜST POLİTİKA
BELGELERİ

VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR

Evde sağlık hizmeti uygulamasının erişilebilir ve
etkin olması sağlanacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 56

Aile Eğitim Programının (AEP), Evlilik Öncesi Eğitim
Programının ve Aile ve Boşanma Danışmanlığı
hizmetlerinin ulaştığı kişi sayısı artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 58

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda
güçlenmelerine yönelik projeler yürütülecek,
eğitimler verilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 60

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 63

Kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal
bilinç düzeyinin yükseltilmesi, verilen hizmetlerin
etkinlik ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 64

Kamu politikaları ve uygulamalarında toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Toplumsal
Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye ilişkin hazırlık
çalışmaları tamamlanacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 65

Çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına
yönelik bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi
faaliyetleri artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 66

Gelişimlerin güçlendirmek üzere, çocukların,
erken dönem çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine
erişim imkânları artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 67

Koruma ve bakım altında bulunan bütün çocukların
erken çocukluk döneminde eğitim
almaları sağlanacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 68

Koruma ve akım altındaki çocukların eğitim
seviyelerini yükseltmeye, sosyal ve bireysel
gelişimlerine hız kazandırmaya yönelik
çalışmalar artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 71 Sosyal Uyum Programı yaygınlaştırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 84

Gençlerin sanat ve spor aktiviteleri konusunda
farkındalıkları artırılarak bu faaliyetlere
yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 85

Gençlerin sosyal medya bağımlılığı konusunda
mücadele mekanizmaları geliştirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 94

Sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara
katılımına yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak,
sivil toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak
katkı sağlamaları teşvik edilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 95

Mahalli idarelerin sosyal yardım faaliyetlerini
kamu sosyal yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde
yürütmeleri sağlanacaktır.

Görsel ve işitsel medya kullanılarak aile, evlilik,
aile içi iletişim ve etkileşim konularında
eğitim programları yaygınlaştırılacaktır.
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2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı

İLGİLİ
BÖLÜM/

REFERANS

Tedbir 100

ÜST POLİTİKA
BELGELERİ

VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR

Engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin
etkinliği, yaygınlığı ve denetimi artırılacak, bakım ve
rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartları
iyileştirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 101

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının
artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları
iyileştirilmeye devam edilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 102

Yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerinin
etkinlik, yaygınlık ve denetimi artırılacak,
kuruluşların fiziki şartları iyileştirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 106

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 111

Yurt içi ve yurtdışında kültürel mirasımızı korumaya
yönelik restorasyon faaliyetlerinin sayısı artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 116

Tarihi Kent Bölgelerinin Tasarımı, Canlandırılması
ve Tanıtımı Projesi hayata geçirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 119

Okuma kültürünün geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 120

Gündüz bakımevi ve kreş hizmetlerinin
erişilebilirliği artırılacaktır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 138

Halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve
kampanyalar hayata geçirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 139

Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımlarını
teşvik edecek projeler geliştirilecektir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı Tedbir 141

Kamuya ait tüm spor tesisler vatandaşların
kullanımına açılacaktır.

Orta Vadeli Program
86 Numaralı

Politika
Programları

Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine
katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin
artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, kurumların
daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır.

Orta Vadeli Program
70 Numaralı

Politika Programları
2.1. Harcamalarda
etkinliğin artırılması

Kamu kurumlarında taşıt kullanımında
maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf
sağlamaya yönelik gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Orta Vadeli Program
Kiralamalar ve hizmet alımları başta olmak üzere
artış eğilimi yüksek olan kamu harcamalarına ilişkin
esaslar gözden geçirilecek, ihtiyaca uygunluk,
maliyet ve etkinlik analizleri yapılacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı 260.3 numaralı
politika

programları

Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan
memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve
sosyal hakları Planda öngörülen makroekonomik
politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecektir.

Kültürel faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu
yerlerde yaşayan vatandaşların kültür-sanat
faaliyetlerine daha yoğun ve aktif biçimde
katılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır.

70 Numaralı
Politika Programları
2.1. Harcamalarda
etkinliğin artırılması
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On Birinci Kalkınma Planı

İLGİLİ
BÖLÜM/

REFERANS

531.1. Numaralı
Politika

Programları

ÜST POLİTİKA
BELGELERİ

VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR

Kamunun yürüttüğü yapım ve teknik müşavirlik
işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden
hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı

582. Numaralı
Politika

Programları

Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak, başta kırsalda
yaşayanlar olmak üzere yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine
erişimin kolaylaştırılması, yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi
edici hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı

606.3 ve 606.4
Numaralı
Politika

Programları

Erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların
sayıları arttırılarak, hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek,  bu
kapsamda hizmet veren kurumlar açısından ortak bir düzenleme
yapılacak, bu kurumların açılmasına ve faaliyet göstermesine yönelik
kriterler hizmet çeşitliliğine imkân tanıyacak şekilde belirlenecektir.

On Birinci Kalkınma Planı

607. ve 607.1
Numaralı
Politika

Programları

On Birinci Kalkınma Planı
624 Numaralı

Politika
Programları

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin
fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal
hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel
amaçtır.

On Birinci Kalkınma Planı
629 Numaralı

Politika
Programları

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek
nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve
dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu
etkisinin artırılması temel amaçtır.

On Birinci Kalkınma Planı
630.3 Numaralı

Politika
Programları

Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar
yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre
bütüncül anlayışla iyileştirilecektir.

On Birinci Kalkınma Planı

633 ve 633.1
Numaralı
Politika

Programı 

Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.
Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi
için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi
verilecektir.

On Birinci Kalkınma Planı
665 Numaralı

Politika
Programları

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

On Birinci Kalkınma Planı
673 Numaralı

Amaç

673. İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı,
temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde
sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler
ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.

On Birinci Kalkınma Planı
689 Numaralı

Amaç

Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanla
dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli
yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir.

On Birinci Kalkınma Planı
694 Numaralı

Politika
Programları

Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak
alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında
şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi,
afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurulacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı
694.2 Numaralı

Politika
Programları

Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine
yönelik imar planlaması kriterleri geliştirilecek ve
afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması
yapılması sağlanacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı
699.1 Numaralı

Politika
Programları

Katı atıkların geri dönüşümünde halkın
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı
699.4 Numaralı

Politika
Programları

Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır

Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini
destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif
faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve
erişilebilir hale getirilecektir.



On Birinci Kalkınma Planı

İLGİLİ
BÖLÜM/

REFERANS

703.2 Numaralı
Politika

Programları

ÜST POLİTİKA
BELGELERİ

VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR

Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları
ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan
arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı 712 Numaralı
Amaç

Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması,
her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi,
toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması
temel amaçtır.

On Birinci Kalkınma Planı
713.3 Numaralı 

Politika
Programları

Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve
doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim
konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirilecektir

On Birinci Kalkınma Planı
729 Numaralı

Politika
Programları

On Birinci Kalkınma Planı
781 Numaralı

Politika
Programları

781. İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir
şekilde yapılmasını sağlamak, hak arama yollarını kolaylaştırmak,
idareyle bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini
güçlendirmek için düzenlemeler yapılacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı
796 Numaralı

Politika
Programları

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

On Birinci Kalkınma Planı
804 Numaralı

Politika
Programları

Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumun da
önemli bir role sahip olan insan kaynağının temini, etkin ve
verimli bir şekilde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti
artırılacaktır.

TR 33 Belgesi 2014-2023
Bölge Planı

5.1 A,B,C Doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi gözetilecektir.

5.1 A,B Yerleşim yerlerindeki çevre kirliliği azaltılacaktır.

7.1 A,B,C Kentsel çevre iyileştirilecektir.

7.2 A,B,C Temel ve sosyokültürel hizmetler geliştirilecektir.

Eğitim 1.2.
Okuryazar olmayan kadınların okuma yazma kurslarına
katılımı, okuma yazma kurslarına devam edenlerin üst
kademeye geçiş ve tamamlamaları sağlanacaktır.

Eğitim 1.3.
Kadınların güçlenmesi odaklı ileri okuryazarlık becerilerini
geliştirmeye yönelik kurslar yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık 3.2.
Kadınların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve
fiziksel aktivitelere yönlendirilmeleri amacıyla
kampanyalar düzenlenecektir.

Ekonomi 3.2.
İş ve aile sorumlulukları arasındaki dengenin sağlanması
konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik ve sosyal
refahın artırılması hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi
yönetişim ilkelerinin devlet tarafından güçlü bir şekilde
sahiplenilmesi ve etkili bir biçimde uygulanmasıyla mümkündür
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TR 33 Belgesi 2014-2023
Bölge Planı

TR 33 Belgesi 2014-2023
Bölge Planı

TR 33 Belgesi 2014-2023
Bölge Planı

Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı

Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı

Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı

Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı
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Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı

İLGİLİ
BÖLÜM/

REFERANS

Ekonomi 3.7.

ÜST POLİTİKA
BELGELERİ

VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine
yönelik çalışmalar arttırılarak devam edecektir.

4.4.1.2.2.

ALAŞEHİR: Çevre Düzeni Planı'nda hedef yıl olarak belirlenen
2025 yılı için 146.000 kişilik nüfusun kabul edildiği Alaşehir
ilçe merkezinde, arkeolojik sit alanı kısıtlaması nedeniyle
onaylı imar planlarında öngörülen gelişme alanları yeterli
olduğundan yeni kentsel gelişme alanı düzenlenmemiştir.
Gereksinim duyulan gelişme alanı için yeterli olmadığından,
imar planlarına ilave kentsel gelişme alanları önerilmiştir.
Gelişme alanlarının yanı sıra, onaylı imar planları bulunan
sanayi alanları ve kentsel servis düzenlenmiştir.
Sanayi ve kentsel servis alanlarında yapılaşma koşulları,
alt ölçekli plan çalışmalarında belirlenecektir.

4.4.10.

Teknolojik Seracılık Bölgeleri Jeotermal kaynakların bulunduğu
bölgelerde, mevcut durumda organize nitelikte olmayan
seracılık faaliyetlerini organize hale getirmek, ortak altyapı ve
tesis düzenlemeleri ile yapım maliyetlerini düşürmek ve
özendirmek amacıyla planda belirli bölgelerde Teknolojik
Seracılık Bölgeleri oluşturulmuştur. Belirlenen alanlar içinde
yapılacak yapı ve tesislere ilişkin kararlar ile yapılaşma
koşullarının alt ölçekli planlara bırakıldığı bu alanlar, İzmir'de
Dikili ve Bayındır'da, Manisa'da Turgutlu, Salihli ve Alaşehir'de
jeotermal kaynaklara yakın konumda düzenlenmiştir.

İzmir Manisa Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı

4.6.1.1.

Çok sayıda arkeolojik sit alanının bulunduğu planlama
bölgesi içinde yerleşim merkezlerinin gelişmesi
açısından bakıldığında, İzmir'de Bergama, Foça, Urla ve
Selçuk ilçeleri, Manisa'da Akhisar, Alaşehir ilçeleri ile
Sart mahallesi arkeolojik sit alanları ile iç içe ya da bitişik
konumlanışları nedeniyle tescil kararlarından doğrudan
etkilenen yerleşmeler olarak öne çıkmaktadır.

İzmir Manisa Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı

İzmir Manisa Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı

Tablo 4: Üst Politika Belgeleri Analizi

 Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerin faaliyet gösterdikleri ürün 

ve hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

1.1. Çim biçme ve onarım

1.2. Çim ekimi

1.3. Tırpan

1.4. Boş arsa temizliği

1.5. Ağaç budama

1.6.  Ağaç kesimi

1.7. Yeşil alan sulama ve su tesisatı bakımı

1.8. Oturma grubu kurma

1.9. Oyuncak ve spor aleti kurulumu

1.10. Park yapımı

1.11. İhtiyaç sahiplerine odun dağıtımı

1.12. Sera da çiçek yetiştirilmesi ve dikimi

1.13. İlaçlama (boş arsa, kaldırım kenarları ve ağaçlar)

1.14. Gübreleme

ÜRÜN VE HİZMETLERFAALİYET ALANI

1- PARK VE

 BAHÇELER

 HİZMETLERİ
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2.1. Belediyede çalışan tüm personelin mesai saatine uymasının takip edilmesi

2.2. İşçi ve memur personelin emeklilik işlemlerinin yapılması

2.3. Rapor ve istirahat veri girişleri

2.4. Belediyeye tahsis olunan kadrolara ihdas ve iptal işlemlerinin yürütülmesi

2.5. DPB, devlet personel başkanlığı, kaymakamlık, rapor girişlerinin yapılması

2.6. Valilik kadro veri işlemleri

2.7. Personel özlük dosya takibi

2.8. Zaman kontrol ve personel devam takip sistemi veri girişlerinin yapılması

2.9. İYEM, KAYSİS, BİLSİS sistemlerine veri girişinin yapılması

2.10. Belediyemiz şirketi olan Albeltaş şirketinin personellerin işlemlerinin

         takip edilmesi

2.11. İşçi görevlendirme yazıları takibi

2- İNSAN 

KAYNAKLARI

HİZMETLERİ

3.1. Umuma açık işyerlerini ruhsatlandırılması denetiminin yapılması

3.2. Pazaryerlerindeki ve işyerlerindeki etiket denetimlerinin yapılması

3.3. İlçe sınırları içinde dilencilik faaliyetlerine engel olunması

3.4. Yol ve kaldırım işgallerinin önlenmesi

3.5. İzinsiz ve kayıtdışı satış yapan seyyar satıcılara engel olunması

3.6. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre ölçü ve

       tartı aletlerinin damgalarının kontrol edilmesi

3- ZABITA 

HİZMETLERİ

4.1. Proje kontrol

4.2. Ruhsatlandırma

4.3. Oturma ruhsatları

4.4. Kaçak yapı tespitleri

4.5. Sit alanlarında kalan yapılar ile ilgili yazışmalar

4.6. Kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili işlemler

4.7 İmar planı yapım hizmetleri 

4.8 İmar uygulama hizmetleri

4.9 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde köy yerleşik

      haritalarının hazırlanması hizmetleri

4.10 Mahalleye dönüşen yerlerde bina tespitleri 

4.11 İfraz, tevhit, yola terk işlemlerinin kontrolü 

4.12 Kentsel dönüşüm hizmetleri

4- İMAR 

HİZMETLERİ

5.1 Hukuksal sorunlara çözüm getirilmesi

5.2 Kuruma ait alacak ve borç takip işlemlerinin yapılması

5.3 Kurum adına dava açılması ve kurumun temsil edilmesi

5.4 Adli makamlarda Başkanlık adına belediyemizin temsil edilmesi

5.5 Kurum içinde hukuken tereddüde düşülen konularda hukuki

      görüş bildirilmesi

5.6 Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirlerin alınması

5- HUKUKSAL

HİZMETLER

6.1. Yol çalışmaları, yol hız kontrolleri, ana arter üzerindeki yollarda

       trafik işaretlerini düzenlenmesi

6.2. Uygun görülen okulların bakım onarımlarının yapılması

6.3. Kamu hizmetine açılacak bina ve tesislerin belirlenmesi ve hazırlanması

6.4. Su baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesi

6.5. Her türlü iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması

6.6. Kaçak yapıların kontrolü-yıkımının yapılması

6.7. Elektrik, su abonelik işlemleri için alınan taleplerin adres tespiti ile

       yerine getirilmesi

6.8. Yaya ve araç trafiğinde rahatın sağlanabilmesi için gerekli

       çalışmaların yapılması

6.9. Tranşa ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi

6.10. Kazı ruhsatı tanzim edilmesi

6.11. İhale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrolünün sağlanması

6.12. Molozların toplanması ve döküm yerlerine götürülmesi

6- FEN İŞLERİ

HİZMETLERİ
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7.1. Belediyenin; katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı içinde

       hizmet yürütmesine katkıda bulunulması

7.2.Kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak

7.3. Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak

7.4. Başkanlık makamını ilgilendiren toplantı ve görüşmeleri düzenlemek

7.5. Belediyemiz ile kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak olan protokol

       çalışmaları için hazırlık yapmak

7.6. Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin donanım ve program

       ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak

7.7.  Bilgisayarlar, sunucular,  yazıcılar,  network cihazları ve kesintisiz güç

        kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak için

        onay almak

7.8. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin

       uyumluluğunu sağlamak

7.9. Belediye Binasının içindeki güvenlik kameralarının ve kayıt cihazının

       tesis, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak

7.10. Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek,

        ağda tanıtım işlemlerini yapmak, ağ paylaşımını hazırlayıp güvenlik

        tedbirini almak

7.11. Kablolu ve kablosuz bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını

        sağlamak, güvenlik tedbirlerini alarak, zafiyete engel olmak

7.12. Kurum donanım envanteri listelerini güncel tutarak, muhafaza etmek

7.13. Kurum personellerinin teknolojik anlamda ihtiyaç duydukları

        konularda eğitim vermek

7.14. Belediye resmi web sayfasında tüm birimlerden gelen ihale ilanları,

        duyurular ve meclis toplantısı ile ilgili dokümanların belediye

        web sayfasında yayınlanmasını sağlamak ve web sayfasını güncel tutmak

7.15. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) sorunsuz bir şekilde

        çalışmasını sağlamak, EBYS sistemine yeni katılan kullanıcıların sistem

        ile ilgili eğitimlerini vermek ve takibini yapmak,

7.16. Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve birimi

        ilgilendiren gerekli malzemeyi temin etmek

7-ÖZEL KALEM

HİZMETLERİ

8.1. Bütçeyi düzenlemek

8.2. Tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek

8.3. Mahsup işlemlerini yapmak

8.4. Personel maaş ödemelerini yapmak

8.5. Her türlü ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

8.6. Faaliyet raporu hazırlamak

8.7. Tahsilat işlemleri

8.8. Çeşitli birimlerden gelen harcama evraklarını kontrol etmek,

       işleme almak

8.9. Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer mevzuat gereği gelirlerin

       tahakkuk, takip ve tahsilini sağlamak

8- MALİ 

HİZMETLER

9- YAZI İŞLERİ

HİZMETLERİ

9.1. Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi

9.2. Encümen faaliyetlerinin yürütülmesi

9.3. Evrak kayıt, kabul ve sevkinin idaresi

9.4. Evlendirme işlerinin takibi

9.5. İlan yapılması amacı ile gelen müracaatları düzenleyip

         iletilmesini sağlamak

9.6. İlan panosunda yayınlanacak ilanları düzenlemek ve

         kontrolünü sağlamak

9.7. Bulunan ve teslim edilen para, eşya vs. tutanak ile teslim

         almak takibini yapmak

9.8. Başkanlık vekâletlerine ait işlerin yerine getirilmesi

21
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10.1. Temizlik hizmetlerini düzenli ve verimli biçimde plan program

         dâhilinde yürütmek

10.2. Halkın rahatlıkla görebileceği ve ulaşabileceği yerlere

         çöp kutuları koymak

10.3. Yeteri miktarda araç, gereç temin etmek ve temizlik elemanı

         istihdam etmek

10.4. Yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak,

         çöp depolama alanına taşımak

10.5. Merkezdeki ve Mahallelerdeki Pazar Yerlerin temizliğini yapmak

10.6. Temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturulacak bir plan

         dâhilinde yürütmek

10.7. Cadde, Sokak ve kaldırımları periyodik olarak su tankerleri ile yıkamak

10.8. Çöp konteynerlerini periyodik olarak dezenfekte etmek ve arızalanan

         konteynerlerin bakım ve onarımını yapıp tekrar kullanılır hale getirmek

10.9. Çevre kirliliği ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri

         değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve

         işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak

10- TEMİZLİK

İŞLERİ 

HİZMETLERİ

11- ÇEVRE 

KORUMA VE

KONTROL 

HİZMETLERİ

12- EMLAK VE

İSTİMLAK 

HİZMETLERİ

13- KÜLTÜR VE

SOSYAL İŞLER

HİZMETLERİ

11.1. Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer

         kurum/kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak

11.2."Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"

         kapsamında; gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri,

         şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerini denetlemek ve

         idari yaptırım uygulamak

11.3. Çevre kirliliği oluşturan atıkların kaynağında azaltılması, 

         değerlendirilmesi, kirlilik oluşturmayacak bir biçimde imhası için 

         gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek

11.4. Çevre kirliliği ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri 

         değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve 

         işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak

12.1. Belediyeye ait taşınmazların satış işlemlerini yapmak

12.2. Belediye ait taşınmazların kiralama iş ve işlemlerini yapmak

12.3. Taşınmaz satış ve 3 yıl üzeri kiralamalar için Meclisten izin alınması

         işlerini yapmak

12.4. 2886 sayılı yasa kapsamında ihale hazırlıkları ve ihale iş ve

         işlemlerini gerçekleştirmek

12.5. Ecrimisil işlemlerini yapmak

12.6. Belediyeye ait meskenlerin gelir tarifesine göre kiralanması işlerini yapmak

12.7. Kiraya verilmiş taşınmazların tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek

12.8. Satış gerçekleşen taşınmazları tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek

12.9. Satış ve kiralaması yapılacak olan taşınmazların fiyat tespitlerini yapmak

12.10. Kıymet takdir komisyonun sekretarya işlemlerinin yürütmek

12.11. Müdürlüğe vatandaş, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen

         talepleri değerlendirmek

13.1. 2 adet hastane nakil aracı ile yatalak hastalara taşıma hizmeti vermek

13.2. 1 adet engelli aracı ile Engelli vatandaşlarımıza taşıma hizmeti vermek

13.3. Cenaze için çadır sandalye ve araç hizmeti vermek

13.4. 3 adet minibüs ile vatandaşımızın talebi doğrultusunda hizmet vermek

13.5. Yaz kursları ve kültürel etkinliklerin organizasyonunu sağlamak

13.6. Vatandaşımızdan gelen dilekçeleri kayıt yapıp ilgili birimlere iletmek

13.7. Belediyemize ait olan düğün salonlarının rezervasyon ve bakım işlerini yapmak

13.8. Engelli vatandaşlarımızdan gelen yardım taleplerini alıp gerekli

         mercilere göndermek

13.9. Sergi ve kermeslerde kullanılmak üzere masa, sandalye, gölgelik vb.

         İhtiyaçları karşılamak

14.1. Tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici

         sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi

         konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek

14.2. Bölge şartlarına uygun tarımsal yapı projeleri hazırlamak veya hazırlattırmak

14.3. Kırsal alandaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile

         ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak

14.4.Bitkisel ürün yetiştirilmesi, ürün kalitesinin ve verimini arttırıcı

         yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak

 14- KIRSAL

HİZMETLERİ

Tablo 5: Faaliyet Alanları
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5.6.1. Paydaşların Tespiti

5.6. Paydaş Analizi

 Bu bölümde paydaş analizi yapılırken ilk olarak paydaşların tespiti yapılarak 

iç ve dış paydaş olarak tanımlanmıştır. Daha sonra tespiti yapılan paydaşlarımız için 

önceliklendirme yapılmıştır. Önceliklendirilen paydaşlarımızla toplantılar yapılarak 

stratejik plan hazırlanma sürecine katılımları sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalara 

ilişkin yapılanlar bu bölümde ele alınmıştır.

 Belediyemiz bünyesinde hazırlanan 2020-2024 yılına ait stratejik plan 

çerçevesinde Alaşehir ilçesinde bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 

vatandaşlar gibi her kesimin beklentilerini anlamak için iç paydaşlar ve dış 

paydaşlar belirlenmiştir. (Tablo 6)

5.6.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

 Stratejik plan çerçevesinde yapılan toplantılarda paydaşlarımızın ihtiyaçları 

beklentileri tespit edilmiş olup temel ihtiyaçlara öncelik verilerek değerlendirme 

yapılmıştır. (Tablo 7)

Paydaşın Adı İç Paydaş/Dış Paydaş Paydaşın Adı İç Paydaş/Dış Paydaş

Belediye Çalışanları

Meclis Üyeleri

Hastaneler

Alaşehir
Kaymakamlığı 

Diğer Kamu ve
Kuruluşlar

İç Paydaş

İç Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Muhtarlar

Dernekler

Vatandaşlar

Esnaf, Sanatkar, Ticaret
ve Meslek Odaları

Sivil Toplum
Kuruluşlar

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Tablo 6: Paydaların Tespiti

Tablo 7: Paydaşların Önceliklendirilmesi

İç Paydaş/
Dış PaydaşPaydaş Adı Önem Derecesi Etki Derecesi Önceliği

3

4

5

5

3

5

5

5

5

5

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

Dış Paydaş

İç Paydaş

İç Paydaş 

Dış Paydaş

Dış Paydaş

4

3

5

5

3

5

5

5

5

5

4

5

5

5

3

3

5

5

5

Belediye Çalışanları

Meclis Üyeleri

Alaşehir Kaymakamlığı

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar

Hastaneler

Muhtarlar

Dernekler

Vatandaşlar

Esnaf, Sanatkâr, Ticaret ve Meslek Odaları

Sivil Toplum Kuruluşları 



2020 - 2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

5.6.3. Paydaş Toplantıları

 Hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde, Belediyemizin 

yürüttüğü faaliyetler ve hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızın görüş, öneri ve 

beklentilerini alabilmek, ihtiyaçlarını ölçümlemek, kurumumuzu algılama 

seviyelerini tespit etmek, hizmet ve ürünlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesine yardımcı olacak katkılarını alabilmek amacıyla ilçemizde 

bulunan dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmiş, paydaşlarımızın görüş ve 

önerileri alınmıştır. Toplantılarımıza büyük çoğunlukla katılım sağlanmıştır. Söyleşi 

havasında geçen toplantılarımızda edindiğimiz görüş ve öneriler, belediyemizin 

amaç ve hedeflerine katkı sağlayabilecek nitelikte olmuştur. Toplantılar ile ilgili özet 

bilgiler aşağıdaki gibidir.

a.Odalar Toplantısı

24

     İlçemizde bulunan 14 adet 

odaya yazılı ve sözlü olarak 

yapılan çağrı sonucunda 8 adet 

odanın katılımı ile gerçekleş-

tirilen toplantıda odalarımızın 

dilek ve önerileri turizm, sosyal ve 

ekonomik alanlarda yoğun-

laşmıştır. Toplantıdan çıkan 

sonuçlar şöyledir;

•  Turizm alanında; Kilise ve Kurşunlu Han arasında “Kültür Yolu”nun yapılması ve bu 

yolun trafiğe kapatılması, şehrimizin faydalanabileceğimiz yeşil alanlarında mesire 

yerlerinin oluşturulması, hem ekonomik hem turizm alanında gelişime katkı için 

“Organik Pazar” kurulabilmesi,

• Sosyal anlamda; gençlerimizin sosyal ve kültürel alanda yararlanabileceği 

faaliyetlerinin artırılması,   Alaşehir spor altyapısına destek verilmesi, öğretmenevi 

yapılması,

• Ekonomimizin gelişmesi için; doğal kaynağımız olan jeotermal enerjiden 

faydalanmak adına çalışmaların hızlandırılması ve artırılması, organize sanayi 

bölgesinin kurulabilmesi, şehrimizin tarım alanında gözdesi üzümün ve 

üzümcülüğün gelişimi için çalışmalar yapılması, meyve kurutma tesisi yapılması

•   Şehrimizde bulunan üniversitenin gelişimi için gerekli başvuruların yapılması,

                                          Resim 1 Odalar Toplantısı
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b. Muhtarlar Toplantısı

        İlçemiz sınırlarında bulunan 

87 mahalle muhtarımıza sözlü 

olarak yapılan çağrı sonucunda 

muhtarlarımızın çoğunluğunun 

katı l ımı i le gerçekleştir i len 

toplant ıda görüş ,  d i lek  ve 

önerileri sözlü olarak alınmıştır. 

Bunlar  aşağıda s ıra landığ ı 

gibidir.

                                          Resim 2: Muhtarlar toplantısı

• Horzumkeserler Mahallemiz heyelan tehlikesi altında olan bir mahallemizdir ve bu 

konuda önlemlerin alınması gerekmektedir. Yine bu mahallemizde bulunan 6-7 

diyaliz hastamız ulaşım konusunda sıkıntı çekmektedir.

• Muhtarlarımız öncelikle hiç hizmet almamış olan mahallelerimize öncelik 

verilmesini, yol, altyapı, kanalizasyon ve çevre düzenleme, çok amaçlı salon 

konularındaki eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesini istemektedirler.

• Karadağ ve Kozluca mahallelerimizde sulama için gerekli sondajlarının yapıldığı 

fakat sulama izni konusunda ve şebeke dağıtımı konusunda sorunların yaşandığı 

bilinmektedir.

• Başıboş dolaşan sokak hayvanlarından duyulan rahatsızlıklar bulunmaktadır.

• Geçim kaynağı üzüm ve yaprak olan mahallelerimizde, yaprak piyasasındaki 

düzensizliğin giderilmesi, yerel çiftçinin üzüm sözleşmesi yaparken ve sonrasında 

yaşadığı olumsuzluklara karşı önlem alınması istenmektedir.

• Turist alan bir mahallemiz olan Akkeçili Mahallemizde çevre düzenlemesinin 

yapılması gerekmektedir.

• Sarıca mahallemiz hazine ve mera arazisi üzerine kurulu yerleşiminden dolayı 

sıkıntılar yaşamaktadır. Tapusu olmadığından ev yapamayan vatandaşın 

gecekondu yapmakta olduğu ve kaçak yapıların bu durumdan dolayı çoğaldığı 

görülmektedir.

• Kavaklıdere mahallemizdeki yaprak işletmeleri kirlilik oluşturmaktadır, bu kirliliğin 

önlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir.

• Bazı mahallelerimiz çeşitli etkinliklerini düzenleyebilmek için çok amaçlı salon 

ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir.

• Bazı mahallelerimizde tehlike arz eden kanal boylarının ve dere kenarlarının 

bakımının yapılması, yüksek engebeli olan mahallelerimizdeki ulaşım sorununun 

giderilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu yüksek dağ köylerinde iletişim sorunu 

da yaşanmaktadır.
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c. Meclis Toplantısı

26

 Meclis üyelerimize sözlü 

ve yazılı olarak yapılan çağrı ile 

gerçekleştirdiğimiz Stratejik Plan 

toplantımıza meclis üyelerimizin 

çoğun luğunun kat ı l ımı  i l e  

katılımı ile bir toplantı gerçek-

leştirilmiştir. Meclis üyelerimizin 

görüş,  öneri leri  dinlenmiş, 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Şehrimizi ziyarete gelen turistler için öncelikle temiz ve modern bir tuvalet yapılması,

• Kadınların ticaret yapabilmesi, ekonomiye katkı sağlamaları ve daha sosyal bir yaşam sürmeleri için 

meydana getirdikleri el emeği ürünleri sergileyip satışlarını yapabilecekleri bir yer tahsis edilmesi, 

kadın kooperatiflerinin kurulması ile belediyeye ait yerlerde ihale yolu ile yer kiralayabilecekleri ve 

hatta buraları işletebilmeleri, şehrimizin cazibe merkezi haline gelmesi için kadınların yapacak 

olduğu ticari faaliyetlerin yol üstü, şehirlerarası yollarda da bulunmasıyla daha çok ilgi görebileceği,

• Ağaçlık, geniş bir alanda “Organik Pazar” kurulmasıyla şehrimizin cazibe merkezi haline gelmesi,

• Alaşehir Kongresi'nin yıldönümlerinde kongrenin anlam ve önemini belirten etkinlikler 

düzenlenmesi,

• Koruma kurulu ile ilgili bir birimin Alaşehir'de de kurulması vatandaşın konu ile ilgili yaşadığı 

zorluğunun giderilmesi,

• Tescilli evlerin değerlendirilip kazanımının sağlanması,

• Engellilerin sokaklarda, kaldırımlarda daha rahat hareket edebilmeleri için gerekli çalışmaların 

yapılması,

• Kent müzelerinin kurulması

• Kurşunlu Han'ın canlanması için girişimlerde bulunulması dile getirilmiştir.

• Yol, su, kanalizasyon ile ilgili ciddi isteklerin olması üzerinde önemle durulması gerektiği bu konu ile 

ilgili maliyet hesaplarının dikkatlice yapılması,

• Kilit parke döşemede maliyeti azaltmak için kendi bünyemizde üretiminin yapılması ile 

belediyemize katkısının büyük olacağı,

• Alzheimer merkezi konusunda; bu hastalığı olanların teşvik edilmesi ve bu merkezin yanına 

belediye personelinin çocukları için bir kreş açılması,

• İmar planlamalarının çok önemli olduğu, hazırlanırken çok dikkatli olunması, şehrin ücra 

köşelerinde değil merkezi yerlerde yapılması, her bölgeyi ayrı ayrı değerlendirip çözülmesinin 

gerekliliği, imar planı ile ilgili bir komisyon kurulması, köylerde de yerleşik alanlar ile ilgili 

güncellemelerin yapılması

• Şehrimizin sahip olduğu tarihi eserlerin; arena, tiyatro, tescilli evler vb. düzenlenip güzelleştirilmesi,

• Turizm Otelciliği anlamında yatırımcı bulunabileceği, jeotermal turizmi için imar biriminin bir 

çalışması ile yer tahsisi çalışması yapılıp, yatırımcı bulunabileceği,

• Sürekli istihdam sağlayabilecek alanların geliştirilmesi ile ilgili; Organize sanayi bölgesi, sera bölgesi 

oluşturulması,

• Bilgi çağının bir ürünü örneğin robotik kodlama gibi alanların desteklenmesi,

• Vatandaşın nefes alabileceği mesire alanları oluşturma konusunda; Zeytinçayı, Sarıkız Deresi, 

Bahçedere, Bahçearası, Değirmendere, Kavaklıdere Göleti gibi yerlerde; seyir tepeleri, yürüyüş 

yolları gibi çevresel düzenlemeler yapılması.

• İşverenlerin istihdama katkı sağlayabilmelerini teşvik edecek çalışmaların yapılması

                        Resim 3: Meclis Toplantısı
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 İlçemizde bulunan 88 sivil 

toplum kuruluşuna yapılan yazılı 

ve  söz lü  çağr ı  sonucunda 

çoğunluğunun katılımı ile bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. 

İlçemiz hakkında görüş ve öneri-

lerini almak adına yaptığımız 

toplant ıda al ınan görüşler 

aşağıda gösterilmiştir.

                             Resim 4: STK Toplantısı

• Bulvarda ve bazı cadde ve sokaklarda genel görünümün güzelleştirilmesi ve 

faydasından dolayı ağaçlandırma yapılması,

• Tarımsal ilaç atıklarının çevreye atılmasının engellenmesi için çiftçilerin 

bilinçlendirilmesi,

• Kurşunlu Han'ın etkin kullanılması,

• Şehrimizde otopark sorununun ortadan kaldırılması için gerekli çalışmanın 

yapılması,

• Özer Yalçındağ Mandırasının yıkılmasıyla oluşan alana moloz, çöp dökülmesi 

sonucunda kötü görüntü ve pis çevre durumunun düzeltilmesi,

• Gençlere yönelik kültürel, sosyal faaliyetlerin çoğaltılması, müziğe teşvik 

edilmelerinin sağlanması ve sosyokültürel faaliyetler yapabilmeleri için belediye 

bünyesinde bir kulüp oluşturulması,

• Tarımda her dönem kurt açıklaması sonrası bilinçsiz alınan önlemlerin 

olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için bu önlemlerin hep bir elden alınması,

• Derneklerin birbiriyle ortak çalışmalar yapabilmesi için bir platform oluşturulması 

ve bunun için belediyemizde bir odanın verilmesi,

• Kültür Yolu, Organik Pazar oluşturulması,

• Kentimizde mesire alanı ihtiyacının giderilmesi,

• Turizm konusunda; yerli ve yabancı turistin, özellikle üzüm ve kentimizde bulunan 

kilise ile çekilebileceği, bunun yanında; Bakkal Şükrü Evi'nin turizm faaliyetleri için 

kullanılabileceği, Kilisenin restorasyonu için yabancı destekli bir fon 

oluşturulabilmesi,

• Eski balık pazarının düzenlenip güzelleştirilmesi

• Köy yollarının, bağ arası yollarının kötü olması sebebiyle kalkan tozun bağlara 

zarar vermesinin önlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

• Cadde sokaklardaki çöp bidonlarının temizliğinin yapılması ve geri dönüşüm için 

çalışmalar yapılması,

• Hava kirliliği ile ilgili ölçüm yapılması ve bu konuda önlemlerin alınması,

d. STK Toplantısı



• Eski hastane alanındaki kötü görünümün giderilmesi

• Şehir bandosu oluşturulması, kadın mehteran takımı kurulması ve belediye folklor 

ekibi kurulması,

• Mahalli türkülerimiz, müziklerimiz ve hal oyunlarımızın için şimdiye kadar 

yapılmamıştır. Konu ile ilgili gerekli derlemenin yapılması için bir ekip kurulması,

• Bahçeşehir koleji ve İmam Hatip Lisesi tarafına bir okul servisinin faaliyete 

geçirilmesi,

• Madde bağımlılığına önlem olarak gençlerin dikkatini başka şeylere çekmek amaçlı 

rekreasyon alanları yapılması,

• Kuru üzümün açığa dökülmemesi için lisanslı depoculuğun oluşturulabilmesi,

• Gaziler derneği zemin kat bir yerde yer tahsis edilmesi,

• Dar gelirli aileler için toplu konut yapılması,

• Çevre Derneği’ne yer tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili verilecek yerin aynı 

zamanda, belediyeye ait işletilebilir bir yer olabileceği.

• İstasyon Mahallesi'ndeki parklarda 10-18 yaş aralığındaki gençlerimizin de sportif 

faaliyetler yapabilmesi adına basketbol, futbol gibi sporlar için butik sahalar 

oluşturulması ve bu parklarda güvenliğin sağlanması,

• Özellikle defin işlemleri konusunda yaşanan sıkıntılar sebebiyle belediyemizin bir 

doktor çalıştırması,

• Spor tesisi yetersizliği, hâlihazırdaki tesislerin bakımsızlığı ve onarılması gerektiği, 

bu tesislerin belediyemiz tarafından kiralanabilmesi konusunda önümüze çıkan 

olumsuzlukların giderilebilmesi,
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5.7 PESTLE Analizi

 Pestle analizi için veriler; politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal 

ve çevresel konu başlıkları altında araştırılıp incelenerek elde edilmiştir. PESTLE 

analizi sonucu elde edilen veriler Tablo 8 PESTLE matrisinde özet olarak yer verilmiştir.

ETKENLER
Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)

Belediye Etkisi

Fırsatlar Tehditler
Ne Yapmalı?

P
O

L
İT

İK

Toplumsal
kutuplaşma

 
Kaçak yapı
oranının azalması

• Belediye hizmetlerine
karşı objektif bakış
bulunmaması,
• İstenen hizmetlerde 
toplumsal
kutuplaşmanın
da etkisinin bulunması,
• Belediyemizin
muhalefet partisi
tarafından yönetiliyor 
olması, merkezi 
yönetimden gereken 
desteği alamayacağı
algısı

• İmar barışından
yararlanamayanların
 tepkisi.
• Kentsel estetiğin
bozulması

• Toplumu bir
arada tutacak 
etkinliklere öncelik
verilmesi
(İnançsal ve
ulusal bayramlar)

• Kaçak yapıyla
mücadelenin
etkin yürütülmesi

Merkezi yönetim
tarafından uygulanan
imar affı politikaları
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Komşu ülkelerdeki
savaşlar

Kent imar planı
yapma yetkisinin
birden çok elde
toplanması

•İlçemizin de komşu
ülkelerdeki savaşlar
dolayısıyla belli
oranda göç alması.
•Gelen yabancı göç
dolayısıyla toplumsal
barıştaki huzursuzluk

• Zorunlu nedenlerle
yurtdışından
gelenlere yönelik
uygulamalar
hakkında kamu
idareleriyle işbirliği
yapılması
• Olası ayrımcılığa
karşı halkın
bilinçlendirilmesi

 
Merkezi yönetim ve
büyükşehir ile işbirliği
yapılabilmesi
durumunda kentsel
dönüşüm gibi büyük
projelerin hayata
geçirilebilecek olması

Koordinasyonsuzluk
dolayısıyla yapılan
planların kentin
sorunlarına yeterli
cevap verememesi

Yapılacak imar
planlarında
mümkün
olduğunca işbirliği
çabasında
olunması

İlçedeki yoksulluk
oranın yüksek olması

İşsizlik sorunu

Sosyal yardım
bekleyen büyük bir
grubun olması

Yoksullukla
mücadele için
sosyal yardım
yapılması

• Belediyeye iş
taleplerin çok yüksek
düzeyde olması.
• Belediyeden
istihdam konusunda
beklentilerin fazla
olması

E
K

O
N

O
M

İK

• Meslek edinme
kursları düzenlenmesi
• Organize sanayi
kurulması konusunda
çalışmalara destek
verilmesi
• Yeni iş alanları
açılması konusunda
ilgili oda ve meslek
kuruluşlarıyla işbirliği
içinde olunması

Tarıma dayalı 
ekonomi

•Tarımın çok geniş bir
kesimin geçim
kaynağı olması.
•Tarım işletmelerinin
yaygın olması.
•Üzümcülüğün
gelişmiş olması

• Korsan ticaretin
engellenmesi için
yardım masasının
oluşturulması
• Tarımsal ürün
fiyatlarıyla alakalı
çiftçi lehinde
gelişmesi için piyasa
düzenlenmesine
destek olunması

•Yaprak ve üzüm
satışında korsan
ticaretin bulunması
•Çiftçilerin geçiminde
tarımın yetersiz
kalması

S
O

S
Y

O
K

Ü
L

T
Ü

R
E

L

Eğitim seviyesinin
düşük olması

• Hala yüksek oranda
okuryazar olmayan
bir kesimin olması.
• Kültürel ve sanatsal
etkinliklere yeteri
kadar katılım olmaması

• Okur-yazar
olmayanlara gerekli
eğitim için kamu
idareleriyle işbirliği
içinde politikalar
geliştirmek.
• Kentteki eğitim
kurumlarına 
destek vermek

Birikimli bir insan
topluluğunun olması

Yaşlı nüfusun
artması

Sosyal yardım ve
evde bakıma ihtiyacı
olan yaşlı nüfusun
artması

•Huzur evi kurulması
•Yaşlılara yönelik
evde bakım hizmeti
verilmesi

• Kültürel çatışmanın
yaşanmaması.
• Göç olmaması
dolayısıyla çarpık
kentleşmenin göreli
azlığı

Fazla göç alan bir
kent olmaması

Göç almamakla
birlikte genç
nüfusun göç
vermesi

Mevcut durumun
korunması için
çaba gösterilmeli

P
O

L
İT

İK
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Bakanlık tarafından
e-belediye otomasyon 
sisteminin tek çatı
altında toplanma
çabası

Coğrafi Bilgi
Sistemleri

• Sistemin hala
tamamlanmamış olması
• Otomasyon sistemine
yatırımın yasaklanmış
olması dolayısıyla
otomasyon ile ilgili
ortaya çıkan sorunların
çözümlenememesi

• Sistemin kullanılmaya 
başlamadan önce 
personelin gerekli 
adaptasyon ve 
eğitimin verilmesi
• Yatırım yapılmaksızın 
otomasyon sisteminin 
bakım ve onarımların 
yapılarak daha iyi 
hizmet vermesinin 
sağlamak

Kırtasiyeciliğin azalarak
vatandaşa daha etkin
bir e-belediyecilik
hizmeti verilmesi

Coğrafi bilgi
sistemini kurmak

İmar mevzuatındaki
değişikliklerle imar
aflarının önünün açılması

Mali mevzuat
değişikliğiyle belediye
gelirlerinin azalması

Vatandaşlar
bilgilendirilerek imar
affından
yararlanmalarının
sağlanması

Merkezi yönetim pay
oranlarının azaltılması
halinde gelecek
gelirlerin azalması

T
E

K
N

O
L

O
Jİ

K

•Yeni gelir getirici
alanlar araştırılması
•Tahakkuk tahsilat
oranlarının yükseltilmesi

Merkezi yönetim 
tarafından belediyenin
karar alma süreçlerine
müdahale edecek yasal
düzenlemeler olması

Bu konudaki
mevzuatın takibinin
titizlikle yapılması
sağlanarak hizmet
sunumundaki olası
gecikmelerin
önlenmesi

Şirket genel kurulu
için meclis kararı
alınması gibi
düzenlemelerle
karar alma
süreçlerinin
yavaşlaması

Ç
E

V
R

E
S

E
L

Kentte yüksek hava
ve gürültü kirliliği
bulunması

Sokak hayvanlarının
fazla sayıda
bulunması

Deprem Riski

• Belediye bütçesine
herhangi bir
maliyetinin olmaması
• Standartlaşmanın
sağlanması

Y
A

S
A

L

İmar affı dolayısıyla
vatandaşa kaçak
yapılar için yapılacak
takibat oranının düşmesi

Af beklentisi ile kaçak
yapıların artabilecek
olması

Merkez yönetim pay
oranlarının artırılması 
halinde gelecek
gelirlerin artası

• Hava ve gürültü
kirliliğinin sağlığı
tehdit etmesi
• Hava ve gürültü
kirliliği için personelin
yetersiz olması,
ısınmada yaygın
kömür kullanımının
yüksek olması

• Gürültü kirliliği ile
mücadele için
personel artırılması
• Hava kirliliğine
azaltacak
tedbirlere destek
verilmesi

• Rehabilitasyon için
yeterli sayıda personel
ve ekipman olmaması,
insan sağlını tehdit
etmesi
• Toplumda sokak
hayvanları konusunda
görüş birliği
bulunmaması ve hatta
yer yer çatışma
yaşanması

• Sokak hayvanları
için gerekli
rehabilitasyon
çalışmalarının
yürütülmesi
• Sokak hayvanları
sayısının azaltılması
için gerekli
tedbirlerin alınması

• Halkın
bilinçlendirilmesi
için gerekli çabaların
gösterilmesi
• Olası deprem riski
dolayısıyla kentsel
yapının mümkün
olduğunca iyi hale
getirilmeye çalışılması

• Kentin deprem
kuşağında yer alması

Jeotermal
Kaynakların
Bulunması

Gerek ısınmada
gerekse enerji
kaynağında
kullanılması

• Kirliliğe neden
olması 
• Tarım arazilerine
zarar vermesi

• Jeotermal
kaynakların halkın
yararına
kullanımım için
gerekli çabanın
gösterilmesi



5.8. Kuruluş İçi Analiz

 Bu bölümde belediyemizin kendi kaynaklarının analizine yer verilmiştir.  Bu 

anlamda insan kaynakları, fiziki kaynaklar, teknolojik kaynaklar ve mali 

kaynaklarımız ile analize tabi tutulmuştur.

  -  Organizasyon Yapısı 

 Alaşehir Belediye Meclisi 31 üyeden, Belediye Encümeni de 5 üyeden 

oluşmaktadır. Belediye Başkan yardımcısı sayısı da 4'tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 

sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre belirlenen Müdürlük sayısı da 17'dir.

5.8.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

  İnsan kaynakları yetkinlik analizinde; insan kaynakları, teşkilat yapısı, 

müdürlüklerin memur, işçi, sözleşmeli personellerin dağılımı, cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi ve belediyemiz şirketinin durumları incelenmiştir.

 Belediyemizin organizasyon şeması Şekil 1. deki gibi oluşmaktadır.

 Alaşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında 

görev yapacak çalışanların hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini 

sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. İnsan kaynaklarında 

memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi olmak üzere üç farklı istihdam türü söz 

konusudur. Ayrıca belediyemiz bünyesinde şirket personeli olarak da istihdam 

edilen personelimiz bulunmaktadır.

 Manisa Alaşehir Belediyesi'nin yönetim ve organizasyonu 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir. 

Belediyenin karar alma organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümenidir. 

Belediye Başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

  - İnsan Kaynakları Yapısı

 Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna 

göre dağılımı aşağıda analiz edilecektir.
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Coğrafi alanın geniş
ve engebeli olması

Dağınık mahalleler
dolayısıyla hizmet
sunumundaki
zorluklar

Geniş tarım
arazilerinin
bulunması

Tüm mahallelere
tam ve eksiksiz
hizmet verebilmek
için personel ve
ekipman
kapasitesinin
artırılması

Tablo 8: PESTLE Analizi



ÖLÇÜ AYAR MEMURLUĞU

BASIN YAYIN BİRİMİ

AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
BELEDİYE BAŞKANI

ENCÜMEN MECLİS

MECLİS
KOMİSYONLARI

HALİS ÖZCAN
BAŞKAN YARDIMCISI

MUAMMER İBİŞOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

KAÇAK YAPI TAKİP BİRİMİ

YAPI DENETİM BİRİMİ

KENTSEL TASARIM BİRİMİ

PROJE KONTROL BİRİMİ

HARİTA VE PLANLAMA BİRİMİ

YAPI RUHSAT BİRİMİ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİLAT SERVİSİ

TAHAKKUK SERVİSİ

EMLAK ve CTV SERVİSİ

BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

ALZHEİMER HASTALIĞI DANIŞMA MRK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYINDIRLIK SERVİSİ

BÜZ ŞANTİYESİ

ELEKTRİK SERVİSİ

BAKIM İKMAL SERVİSİ

MARANGOZHANE SERVİSİ

KAYNAK ATÖLYESİ

BOYAHANE

ASFALTŞANTİYESİ

KUM ELEK TESİSİ

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALMA BİRİMİ

İHALE BİRİMİ

HALİL KOÇ
BAŞKAN YARDIMCISI

KADIN VE AİLE
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

İLAN HİZMETLERİ

İCRA ve BORÇ TAKİP SERVİSİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT İSTASYONU

İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ

PAZAR YERİ TAHSİLAT SERVİSİ JEOTERMAL KAYNAKLAR VE
DOĞAL MİNERALLİ SULAR

RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ

YÜZME HAVUZLARI

SERA VE UYGULAMA BİRİMİ

DÜĞÜN SALONLARI VE SOSYAL TESİSLER

ENGELLİLER VE SOSYAL
YARDIMLAŞMA MASASI

SPOR HİZMETLERİ VE SPOR TESİSLERİ

KIRSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI

Şekil 1: Teşkilat Yapısı



  - Müdürlükler Bazında Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel dağılımı
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Tablo 9: Müdürlükler Bazında Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel dağılımı

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Başkan Yardımcılığı

Toplam

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ

1

1

2

6

1

8

0

0

2

0

12

0

2

1

0

5

16

2

58

0

1

3

18

0

4

3

0

2

0

11

0

0

3

7

0

5

0

55

1

0

0

3

3

4

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

13

 Yine Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemize tahsis 

edilen 173 Sürekli işçi kadrosunun 55 dolu, 118 boş kadromuz bulunmaktadır.

 Ayrıca, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine İstinaden 13 Sözleşmeli 

personel ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 

 Belediyenizde istihdam edilen 127 personelden 59 kişi memur, 55 kişi 

kadrolu işçi ve 13 sözleşmeli personel olarak görev almaktadırlar. Yüzdesel olarak 

incelediğimize personelin % 47 memur, % 43 kadrolu işçi ve %10 nu sözleşmeli 

(5393 sayılı kanunu 49. Maddesine istinaden) personel olarak çalışmaktadır. 

Personellerin istihdam şekline göre yüzdesel dağılımı aşağıdaki şekilde 

görülmektedir. (Şekil 2)

  - İnsan Kaynakları Durumu

 Alaşehir Belediye Başkanlığı olarak müdürlükler bazında incelediğimizde 

norm kadro yönetmeliğinde belediyemize tahsis edilen mevcut 348 657 s. DMK tabi 

memur kadrosunun 59 dolu, 289 boş kadromuz bulunmaktadır,

10%

47%
43%

Memur

İşçi

Sözleşmeli

Şekil 2: Personel Sayısal Yüzde Dağılımı



 Alaşehir Belediye Başkanlığında çalışmakta olan toplam 127 personelin, 103 

personelin erkek, 24 personelin kadın olduğu anlaşılmaktadır. Bu da yüzdesel 

olarak erkek personelin %81, kadın personelin %19 olduğunu göstermektedir, 

kadın personel sayısının artırılarak kadınlara istihdam yaratılması hem ekonomik 

hem de sosyo-kültürel olarak önem arz etmektedir.

  - Personel Cinsiyet ve Yaş Dağılımı;

 Alaşehir Belediye Başkanlığı personelinin, memur kadrosunda bulunan 

personel sayısı 53 erkek, 6 kadın personelden, kadrolu işçi personelinin 43 erkek, 12 

kadın personelden, Sözleşmeli personelinin (49.mad.) 7 erkek, 7 kadın 

personellerden oluşmaktadır.
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 Alaşehir Belediye Başkanlığımızda çalışmakta olan; personelin ;  % 0, 20-25 

yaş aralığında çalışan personelimizin bulunmadığı, %7 'ü 26-30 yaş aralığında, % 

13'ü 31-35 yaş aralığında, %13'ü 36-40 yaş aralığında, %20'i 41-45 yaş aralığında 

olduğu, % 28'i 46-50 yaş aralığında olduğu, %15'i 51-55 yaş aralığında olduğu, 

%4'ünün 56-60 yaş aralığında olduğu, %0'ı 60+ yaş aralığında personelimizin 

bulunmadığı tespit edilmiştir.(Şekil 4)

 Alaşehir Belediyesi personel istihdamını, kurumsal politika ve önceliklerine 

uygun biçimde gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak personel yaş 

ortalamalarının düşürülerek daha genç ve dinamik bir çalışan profilinin 

oluşturulması ve böylelikle daha verimli çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 

Personelimizin yaş grafiği incelendiğinde deneyimli personelimizin daha ağırlıklı 

olduğu fakat önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu personellerimizin emekli olacağı veya 

başka nedenlerle ayrılması veya ayrılacağı varsayılırsa belediyemizin çalışan 

personel sorunun yaşanması tehdit olarak görülmesi varsayılmalıdır. Yaş 

ortalaması yüksek olan çalışanların emekli olması, yerlerine genç personelin 

istihdam edilmesiyle yaş ortalaması düşürülmektedir. 

Şekil 3: Personelin Cinsiyete Göre Sayısal Dağılımı Şekil 4: Personel Yaş Dağılımı

4% 7%

13%

13%

20%

28%

15%

0%

0%

20 - 25 Yaş Aralığı

26 - 30 Yaş Aralığı

31 - 35 Yaş Aralığı

36 - 40 Yaş Aralığı

41 - 45 Yaş Aralığı

46 - 50 Yaş Aralığı

51 - 55 Yaş Aralığı

56 - 60 Yaş Aralığı

60+ Yaş Aralığı

60

50

40

30

20

10

0
Memur İşçi Sözleşmeli

ErkekKadın

6 6 7

12

53

43
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 Alaşehir Belediye Başkanlığımızda çalışmakta olan; toplam 59 memur, 55 işçi 

ve 13 sözleşmeli personelin eğitim durumu incelendiğinde, eğitim seviyesinin 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

  - Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi;

 Personelin %2 'i okuryazar, %12'i ilkokul, %13'ü ortaokul, %30'u lise, %19 ön 

lisans (MYO), %23 lisans, %1 yüksek lisans (mastır) mezunudur (Şekil 5).

Şekil 5 Personelin Eğitim Düzeyi

 Alaşehirlilere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla eğitim seviyesi yüksek 

eleman istihdamının sağlanması, Alaşehir Belediyesinin personel temin 

politikasının temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, yeni işe başlayacak 

personelin eğitim durumlarının en az ön lisans ve lisans mezunu olması tercih 

edilmeye çalışılmaktadır. Bu politika sayesinde, belediyemiz birimlerinin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli personelin temin edilmesi ve iç kontrol sisteminin daha etkin 

olarak uygulanmasına imkân ve katkı sağlanması hedeflenmektedir.

  - Belediyemiz Şirketi Personel Durumu

 Alaşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan belediyemiz şirketi bünyesinde 

çalışmakta olan personellerimiz şirketimiz bünyesinde 3 ayrı iş kolunda faaliyet 

göstermektedirler. Bu iş kollarımız park bahçe hizmetleri, temizlik işleri hizmetleri 

ve güvenlik hizmetleri olarak kendi içerisinde ayrılmıştır.

Park ve Bahçeler Hizmetlerinde

Temizlik İşleri Hizmetlerinde

Güvenlik İşleri Hizmetlerinde

Toplam

BELEDİYEMİZDE ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARININ HİZMETİNE GÖRE DAĞILIMI

201

101

3

305

Şekil 6: Belediye Şirketi Personelinin Yaş Dağılımı

20

15

10

5

0
0 0 0

Okur
Yazar

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek
Lisans

Doktora

Memur İşçi Sözleşmeli

0 0 0 0 0 0 00 02 2 1 1

16
19 19 19

17

5

12
14

3%
16%

18%

15%

20%
22%

6%

0% 0%

20 - 25 Yaş Aralığı

26 - 30 Yaş Aralığı

31 - 35 Yaş Aralığı

36 - 40 Yaş Aralığı

41 - 45 Yaş Aralığı

46 - 50 Yaş Aralığı

51 - 55 Yaş Aralığı

56 - 60 Yaş Aralığı

60+ Yaş Aralığı



 Belediyemizde çalışan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personeli olmak 

üzere toplam 127 personelimize belediye çalışanlarımızın görüş, öneri ve 

beklentilerini belirleyebilmek için kurum içi personel anketi yapılmıştır. Bu 

anketimizde personellerimize Katılım, İşbirliği, Bilginin Yayılımı, Öğrenme,  Kurum 

İçi İletişim, Paydaşlarla İlişkiler, Değişime Açıklık, Stratejik Yönetim, Ödül ve Ceza 

Sistemi konu başlıkları ile anket soruları yöneltilmiştir.

 Bu anket sonucunda personelin vermiş olduğu cevaplar irdelenmiş ve analiz 

sonucunda ortaya çıkan tablo aşağıdadır.(Tablo 11)

 Personelimizin yaş grafiği incelendiğinde deneyimli personelimizin daha 

ağırlıklı olduğu fakat önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu personellerimizin emekli 

olacağı veya başka nedenlerle ayrılması veya ayrılacağı varsayılırsa belediyemizin 

çalışan personel sorunun yaşanması tehdit olarak görülmesi varsayılmalıdır.

5.8.2 Kurum Kültürü Analizi

 Belediyemiz şirketinde personelimizin ;  % 0, 20-25 yaş aralığında çalışan 

personelimizin bulunmadığı, %16 'sı 26-30 yaş aralığında, % 15'i 31-35 yaş 

aralığında, %20'si 36-40 yaş aralığında, %22'si 41-45 yaş aralığında olduğu, % 18'i 46-

50 yaş aralığında olduğu, %6'ı 51-55 yaş aralığında olduğu, %3'ünün 56-60 yaş 

aralığında olduğu, %0'ı 60+ yaş aralığında personelimizin bulunmadığı tespit 

edilmiştir. (Şekil 6)
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Tablo 11: Kurum Kültürü Analizi

 Sorulara verilen cevaplar incelendiğinde belediye personelinin genelde 

kurum-larından memnun olduğu görülmektedir. 

 Bu yönüyle genel olarak kurum kültürünü oluşturan değişkenlerin personel 

tarafından yeterli olarak algılanmakta olduğu görülmektedir. Yapılan analiz 

sonucunda belediyemizin temel değerlere bağlılık ile çalışanların birbiriyle olan 

iletişim ve etkileşiminin daha da güçlendirilmesi, karar verme süreçlerinde çalışan-
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KATILIYORUM

KARARSIZIM

KATILMIYORUM

Katılım
İş

Birliği

Bilginin

Yayılımı
Öğrenme

Kurum
İçi

İletişim

Paydaşlarla

İlişkiler

Değişime

Açıklık
Stratejik

Yönetim

Ödül ve
Ceza

Sistemi
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62

20

18

65
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15

52

28

20
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14

54
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15
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29

12

71

20

9

34

25

41

%60

%19

%21

%62

%20
%18

%65

%20
%15

%52

%28

%20

%61

%25

%14

%54

%31

%15

%59

%29

%12

%71

%20

%9

%34

%25

%41

KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ
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 Bu sebeple üst yönetimin destek ve yönlendirmeleri çalışanlarımızın özverisi 

sonucunda güçlü bir kurum kültürünün oluşturulmasını hedeflemektedir. 

       

5.8.3 Fiziki Kaynak Analizi

ların karar verme süreçlerine katılım düzeyinin arttırılması, takım ruhunun 

arttırılması, kurum aidiyet duygusunun arttırılması, öğrenme kültürünün tüm 

personel tarafından benimsenmesi,  kurum içi kültürel ve sosyal faaliyetlerin 

arttırılması, çalışanlar arasında iş dağılımının dengeli bir hale getirilmesi, 

paydaşlarla ilişkilerin daha aktif ve etkin hale getirilmesi, özellikle ve özellikle ödül ve 

ceza sistemlerinin aktif hale getirme ve çalışmalarının ivedilik ile yapılması 

gerekmektedir.

 Taşınmazların genel dağılımı;

  - Belediyemize Ait Taşınmazların Mevcut Durumu;

TAŞINMAZ ÇEŞİDİ

Tablo 12: Belediye Taşınmaz Çeşitleri

87 Mahalleye Ait Binalı Binasız, Arsa, Tarla, Bahçe, Kuyu, Çeşme vb.

72 Mahalleye Ait Mera, Harman Yeri, Mezarlık, Yol Boşluğu vb.

Toplam Arsa, Tarla, Bahçe, Meydan, Çeşme, Kuyu, Kâgir Bina, Dükkân vb.

2363

118

2462

3.156.592,16 m²

3.645.833,95 m²

6.802.426,11 m²

ADET ALANI

 Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması konusunda bir hayli yol kat 

etmiş ve tamamı kayıt altına almış durumda olmasına rağmen taşınmazlar üzerinde 

tam bir hâkimiyet sağlanamamıştır. Belediyemiz taşınmazları coğrafi olarak çok 

dağınık, eğimli durumda olup ulaşılabilirlik seviyesi düşük vaziyettedir. Belediye 

taşınmazları sayısal adet olarak %92'si arsa, tarla, bahçe vb. niteliktedir. Ama alansal 

büyüklük olarak bakıldığında durumun tam tersi olduğu ve oranın %46'ya düştüğü 

ve mera ve harman yeri oranının %54'e yükseldiği görülmektedir. Taşınmazların 

büyüklüklerine bakıldığında %28'inin hisseli durumda olup satışlarında sıkıntılar 

çekilmektedir. Taşınmazların üçte birinin büyüklük olarak 100m2 nin altında çok 

parçalı durumdadır. 

Şekil 7: Taşınmaz Niteliklerine Göre Dağılımı Şekil 8: Taşınmazların Hisse Dağılımı

Şekil 9:Taşınmazların Alansal Büyüklükleri

Arsa, Bahçe, Tarla,
v.b.

Mera, Harmanyeri,
v.b.

Müstakil Taşınmaz
Sayısı

Hisseli Taşınmaz
Sayısı

Arsa, Bahçe, Tarla,
v.b.

Mera, Harmanyeri,
v.b.

37
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 Binek araçlarımızın elimizde bulunan imkânlar doğrultusunda sorunları 

giderebilmektedir. Fakat araç eksikliğinden dolayı işlerin kontrolü zorlaşmaktadır. 

İş sahalarının kontrolü ve şantiyelerin kontrolü açısından binek araç sayısı 

yetersizdir.

 Güvenlik cihazlarımızın durumları yeterli seviyededir. Belediyemizin güvenlik 

ihtiyacını yüksek düzeyde karşılamaktadır.

  - Demirbaş Malzeme Listesi

 Isıtıcı ve soğutucuların %50'si teknolojik ömrünü doldurmaktadır. Bakım, 

onarım ve yenilenmeye ihtiyaç vardır.

 Teknolojik araç ve gereçlerimizin %40'ı kullanım ömürlerini yitirdiği için 

yenilenmesi gerekmektedir.

 - Makine ve Teçhizat 

 İş makinalarımızın 9 tanesi 20 yaşını doldurmuş araçlardan oluşmaktadır. Bu 

araçlar yorulmuş olup sürekli arıza çıkartarak maliyet oluşturmaktadır. 3 

greyderimizden 2 tanesi hurda düzeyinde olup zorlanmalara ve fazla çalışmalara 

maruz kaldıklarında şanzıman ve dişli arızaları meydana gelmektedir.  Finişer arızalı 

olup masrafları çoktur ve asfalt atımı düzgün olmadığından dolayı beklemededir.

 Damperli kamyonlarımız arıza açısından çok sıkıntı çıkarmasalar da asfalt 

atım sezonu başladığında yetersiz kalmaktadırlar. Tırlarımız 2 adet olduğu için iş 

makinası taşımada yetersiz kalmaktadırlar. Bom teleskop, elektrik servisimizin 

kullanımında olduğu için gerekli olan durumlarda diğer servislere yardım etmekte 

olup yetersiz kalmaktadır. Sulama tankerleri park bahçeler ve şantiye ekiplerinin 

kontrolünde olup çalışma alanları fazlalaştığı yaz döneminde yetersiz kalmaktadır. 

Tablo 13: Demirbaş Malzeme Listesi

DEMİRBAŞ MALZEME İSMİ

Teknolojik Araç Ve Gereçler

Isıtıcı Ve Soğutucular

Güvenlik Cihazları

Haberleşme Cihazları

Büro Mobilyaları

Sağlık Malzemeleri

Temizlik Araç Gereçleri

TOPLAM

DEĞERİ

520.000,00 TL 

215.000,00 TL 

5.000,00 TL 

70.000,00 TL 

375.000,00 TL 

10.000,00 TL 

10.000,00 TL 

1.205.000,00 TL 

Tablo 14: Makine ve Teçhizat Listesi

Tır

Bom Teleskop

Sulama Tankeri

Çöp Kamyonu

Akaryakıt Tankeri

Tır Lobet 

Tır Dorse

Traktör

Binek araç

İş Makinesi

Kamyonet

Hasta Nakil

Servis Araçları Dolmuş Minibüs

Engelli Aracı

Motosiklet

Damperli Kamyon

2

1

4

4

3

1

1

26

18

27

5

2

3

1

28

11

38
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Kamyonetlerimiz kullanımı faal olup fen işleri bünyesinde işlerin arttığı yaz 

döneminde yetersiz kalmaktadır. Hasta nakil araçları bakımları zamanında 

yapılarak sorunsuz ve yeterlidir. Servis araçlarından 2 adet Nova sorunsuz ve 

yeterlidir. M23 dolmuş şehir içi kullanımlarına uygundur. Engelli servisi şehrimiz için 

talepler doğrultusunda yeterlidir. Çöp kamyonu sayımız hizmet alımı olmazsa 

yetersiz kalacaktır. Akaryakıt tanker sayımız yeterlidir. Tır Lobet ve Dorse sayısı tır 

sayısıyla orantılıdır.

 Traktörlerimiz model olarak eski olup arızalar çıkarmaktadır fakat çıkan 

arızaların maliyeti ve kullanılabilirliğinin devam etmesi açısından şehir içi ve çevre 

mahallelerde düzgün dağılımıyla yapılacak işleri yerine getirebilirler. Motosiklet 

sayımız bulundukları bölgelerde çalıştıkları ve uzun mesafe gitmedikleri için işin 

kontrolü ve takibi aşamasında yeterlidir.

5.8.4 Kuruluşun Teknolojik Alt Yapısı

 Alaşehir Belediyesi günümüzün teknolojik imkânlarını hizmet üretme 

anlayışının bir aracı olarak kullanan bir kurumdur. Kurumda bu bağlamda 

yazılımsal, donanımsal ve teknolojik alt yapıya odaklanarak güvenli bir hizmet 

vermektedir. Kurum ve mükellef bilgilerinin depolandığı bir veri tabanında Yönetim 

Bilgi Sistemi ve TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi 

Standardına uygun Elektronik Doküman Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. 

Doküman yönetim sistemi ile personel özlük bilgileri, elektronik yazışma, dijital 

arşivleme işlemleri gerçekleştirilir.

BİLGİSAYAR ADET TABLOSU

Tablo 15: Bilgisayar Adet Tablosu

Server

Yedekleme Ünitesi

Masaüstü Bilgisayar

Dizüstü Bilgisayar

2 Adet

1 Adet

90 Adet

10 Adet

BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ TABLOSU

Tablo 16: Çevre Birimleri ve Network Ekipmanları Listesi

Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

Lazer Yazıcı

Nokta Vuruşlu Yazıcı

Tarayıcı

Güç Kaynağı

NAS Sunucusu

Omurga Anahtar

Kenar Anahtar

Accesspoint (Kablosuz İnternet Vericileri)

ADSL Modem

FireWall

Ortam İzleme Cihazı (Isı, Duman, Elektrik)

25 Adet

37 Adet

4 Adet

11 Adet

2 Adet

2 Adet

1 Adet

18 Adet

9 Adet

11 Adet

1 Adet

1 Adet

NETWORK ALTYAPI EKİPMANLARI TABLOSU
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YAZILIM VE LİSANS BİLGİLERİ

Tablo 17: Yazılım Lisans Bilgileri

Yönetim Bilgi Sistemi (Muhasebe, Emlak/ Çevre Temizlik, Meclis ve

Encümen, Emlak İstimlak, Zabıta Ruhsat, Tahakkuk - Tahsilat)

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (Personel Özlük,

Evrak Kayıt, Meclis Encümen, İmar Arşiv)

Windows 7 Professional Get Genuine

Microsoft Office Standard 2010 

Sanallaştırma Yazılımı Vmware  

Windows Server 2012 Datacenter

Eset Nod32 Endpoint

Netcad7.7 (Harita Programı)

AutocadLT 2014

İde Statik

İde Mimari

Sınırsız Kullanıcı

Sınırsız Kullanıcı

100 Adet

10 Adet

1 Adet

2 Adet

100 Kullanıcı

5 Kullanıcı

5 Kullanıcı

1 Kullanıcı

1 Kullanıcı

İNTERNET VE AĞ BAĞLANTILARI YAPISI

Tablo 18: İnternet ve Ağ Bağlantı Yapısı

Metro Ethernet İnternet Bağlantısı 20Mbps

VPN 

Kablolama Tipi

ADSL İnternet Bağlantısı

Kamera Sistemi

1 Adet

3 Adet IP-Sec

CAT6

11 Adet - 16 Mbps'ye kadar

23 Adet Kamera

 Muhasebe, emlak/ çevre temizlik, meclis ve encümen, emlak istimlak, zabıta 

ruhsat, tahakkuk - tahsilat bilgilerinin girildiği yönetim bilgi sistemimiz 2005 yılının 

yazılımsal teknolojik alt yapısını kullandığından dolayı, sistemde kayıtlı olan bilgilere 

erişmek zaman almaktadır. Mali hizmetler müdürlüğümüzde bu ve benzer 

sebeplerden dolayı çevrimiçi ve daha hızlı bir sisteme geçmek istediklerini 

belirtmektedirler

 Kurumumuzda kullanılmakta olan toplam 100 adet bilgisayar vardır. Bu 

bilgisayarların teknolojik ömrünü tamamlamak üzere ve kullanılabilirliği orta 

seviyede olanlarının toplamı 80 adet, kullanılabilirliği iyi ve çok iyi durumda 

olanların toplamı 20 adettir. Hizmet kalitemizde aksaklıklara sebebiyet verebilecek 

olan masaüstü bilgisayar bulunmakta bunların yenilenmesi gerekmektedir.

 Yazılımsal alt yapımızda e-devlet sistemleri ile entegreli bir yapıda, yapılan 

işlemlerde ve raporlamalarda bize zaman kazandıracak, web servisler ile sorunsuz 

çalışan Yönetim Bilgi Sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
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5.8.2 Mali Kaynak Analizi

Tablo 19: Mali Kaynak Analizi

 Belediyemiz tarafından diğer gelirler beş yılsonunda önceki yılların verileri 

ışığında paylarımız için toplam 130.000.000,00 -TL hesaplanmıştır.

 Belediyemiz tarafından toplam beş yılsonunda tüm kalemlerden ülkenin ve 

içinde bulunduğumuz bölgenin ekonomik politik etkilenimleri ve bunun yanında 

belediyemizin mali yapısı kendisine bağlı kuruluşlar ilişkide bulunduğu kurum ve 

kuruluşlar göz önünde bulundurularak toplam 498.000.000,00 -TL olarak analiz 

edilmiştir.

 Ayrıca vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılandırma 

kapsamında (6736 -7020-7143 S.K.) ve dönem borcu olarak ortalama 31 milyon faizi 

ile birlikte borcumuzun olması faaliyetlerimizi olumsuz etkileyecektir. Buna yaklaşık 

40 milyon bütçe emaneti borçlarımızı eklediğimizde kaynakların yatırım için 

değerlendirilmesi iyi bir borçlanma ve borç yönetimi ile planlanmalıdır.

 Genel bütçe vergi gelirleri beş yılsonunda önceki yıllarda gerçekleşen veriler 

ışığında ve büyükşehir ilçe belediyelerinin gelirlerinde merkezi idarenin iyileştirme 

çalışmaları göz önünde tutularak 197.000.000,00 -TL hesaplanmıştır.

 Belediyemiz tarafından vergi gelirleri beş yılsonunda önceki yıllarda 

gerçekleşen veriler ışığında, geç-miş yıllarda oluşmuş vergilerin takibi tahsilatı ve 

büyükşehir kanunu ile köyden mahalleye dönüşen bölgelerden vergi tahsilatının 

başlatılacağı göz önünde tutularak 87.500.000,00 -TL hesaplanmıştır. 

Belediyemiz tarafından teşebbüs ve mülkiyet gelirleri beş yılsonunda önceki 

yıllarda gerçekleşen veriler ışığında mal ve hizmet satışları, kiralar ve diğer teşebbüs 

gelirleri göz önünde tutularak 55.500.000,00 -TL hesaplanmıştır.

  Belediyemiz tarafından alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler beş 

yılsonunda kurum ve kişilerden 10.000.000,00 -TL hesaplanmıştır.

  Belediyemiz tarafından sermaye gelirleri beş yılsonunda iç borçlar ve kurum 

borçlarımızın ödenme-sinde kullanılmak üzere taşınmaz satışları için 18.000.000,00 

-TL hesaplanmıştır.

 Burada kaynakları kullanırken karşımıza çıkan en can alıcı sorun bu 

kaynakların büyük bir bölümünün borç yüküne ayrılması olacaktır.  Faaliyet 

borçlarının ödenmesi için geçmişten bu güne borçlanma yoluyla finansman 

sağlanmıştır. Uzun vadede banka kredileri için 30 milyon kaynak ayrılması 

gerekmektedir.

Planın
1. yılı(TL)

35.000.000

15.000.000

10.000.000

2.000.000

22.000.000

4.000.000

88.000.000

KAYNAKLAR

Genel Bütçe

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

TOPLAM

36.000.000

16.000.000

11.000.000

2.000.000

25.000.000

5.000.000

95.000.000

39.000.000

17.000.000

11.000.000

2.000.000

26.000.000

5.000.000

100.000.000

42.000.000

19.000.000

11.500.000

2.000.000

28.000.000

2.500.000

105.000.000

45.000.000

20.500.000

12.000.000

2.000.000

29.000.000

1.500.000

110.000.000

197.000.000

87.500.000

55.500.000

10.000.000

130.000.000

18.000.000

498.000.000

Planın
2. yılı(TL)

Planın
3. yılı(TL)

Planın
4. yılı(TL)

Planın
5. yılı(TL)

TOPLAM
KAYNAK (TL)
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 Belediyemizin önümüzdeki beş yıllık süreçte elde edeceği mali kaynaklar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo 19)



5.9. GZFT Analizi

 Gerek iç gerekse de dış çevre göz önüne alınarak yapılan araştırma ve 

değerlendirme sonucu Tablo 20'de gösterilen iç çevre ile ilgili güçlü ve zayıf yönler, 

dış çevre ile ilgili de fırsat ve tehditlerimiz ortaya çıkmıştır.
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•Vatandaş taleplerinin 
tek bir merkeze 
bildiriliyor olması
•Belediye Başkanımızın 
liderlik vasfının yüksek 
olması
•Belediyemizin vatandaş 
ile ilişki kurma 
kapasitesinin yüksek 
olması
•Tüm birimlerin kent 
merkezinde ve tek çatı 
altında toplanması
•Karar alma organı olan 
meclisin hızlı sonuç 
alması
•Belediyemiz 
şantiyesinde kendi kum, 
asfalt, bordür, kilit parke 
taşı, büz, beton oturma 
grupları ve çitleri 
üretebilmesi
•Belediyemizin taşınmaz 
mal açısından göreli 
zengin olması
•Çeşitli onarım işlerinin 
belediyemize ait atölyeler 
sayesinde yapılarak 
maliyetinin aza 
indirilebiliyor olması
•Belediyemizin peyzaj ile 
ilgili kendi serasının 
olması
•Amatör spor 
kulüplerinin 
destekleniyor olması

•Kurum içi iletişim 
eksikliklerin olması

•Hizmet içi eğitim 
yapılmaması

•Kültürel faaliyetlerin 
eksik olması ve var olan 
faaliyetlere de katılımın 
az olması

•Büyükşehir ile yaşanan 
yetki çatışmasından 
dolayı hizmetlerin 
aksaması

•Belediyeye ait yaşam 
alanlarının yetersiz 
olması

•İstenilen düzeyde bir 
ödül ve ceza sistemine 
geçilememesi
•Ambar sistemine 
geçilmemiş olması

•E-belediyeciliğin yetersiz 
olması

•Belediye otomasyon 
sisteminin birimler arası 
entegrasyonda yetersiz 
olması

•Hizmet tanıtımı yeterli 
olmaması

•Demirbaşların çoğunun 
ömrünü tamamlamış 
olması

•Arşiv sisteminin yetersiz 
olması

•Kurum kültürünün 
istenilen seviyede 
olmaması

•Sokak hayvanlarının 
kontrolünün yetersizliği

•Sahada çalışan 
personelin sayısal olarak 
yetersiz olması

•Gelir getirici faaliyetlerin 
revizyonuna ihtiyaç 
olması

•Kadın ve çocuk evinin  
bulunmaması

•Kadrolu çalışan sayısının 
az olması

Tarımsal işletmelerin 
fazla olması

Hızlı tren hattının 
şehrimizden geçecek 
olması
St. Jean Kilisesi 
kalıntılarının bulunması

Tarımsal ürün 
çeşitliliğinin fazla olması

Eğitim Alay 
Komutanlığı'nın ilçemiz 
sınırları içinde olması

Jeotermal enerji 
kaynağına sahip olması

Karayolu ve demiryolu 
ağının olması
İlçemizin göç almayışı

 

İlçemizin gümrüğünün 
bulunması

•Hava ve gürültü 
kirliliğinin fazla olması

•Şehrin deprem riskinin 
fazla olduğu bir bölge 
olması

•Jeotermal enerji 
kaynağının yarattığı 
olumsuzlukların olması
•Konaklama tesislerinin 
az olması

•Halkın doğa gereken 
önemi göstermemesi

•Şehir merkezinin sit 
alanında kalması

•Kişi başına düşen yeşil 
alanın az olması

•Merkezde coğrafik 
yapının sıkışık olması

•Halkın eğitim 
durumunun istenilen 
seviyede olmaması, hala 
okuryazar olmayan 
yüksek oranda bir 
kesimin olması, ilçenin 
eğitim durumunun 
istenilen düzeyde 
olmaması

•Düşük gelirli ailelerin 
fazla olması

•Yurtdışından gelen ve 
ilçemizde barınan bazı 
grupların(Suriye’den 
gelenler gibi) hukuksal 
niteliğinin henüz 
netleşmemesi

•Bazı mahallelerle (eski 
köyler) birlikte çok geniş 
bir coğrafik yapıya sahip 
olunması

•Büyükşehir ve 
belediyemizin görev 
alanları hakkında 
vatandaşımızın yeterli 
bilgiye sahip olmaması

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT TEHDİT

Tablo 20: GZFT Analizi
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 5.10. Tespitlerin ve İhtiyaçların Belirlenmesi

 Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ile ilçemizin öncelikli 

ihtiyaçları ve genel tespitler Tablo 21'de gösterilmiştir.

Uygulanmakta

Olan Stratejik

Planın

Değerlenmesi

Durum Analizi
Aşamaları

•Kadın konukevi bir önceki stratejik planda 
olmasına rağmen hayata geçirilememiştir.
Modern hayvan pazarı kurulma çalışmaları 
başlatılamamıştır.
•Önceki planın hazırlık sürecinde katılımcılık 
yeterli düzeyde sağlanamamıştır
İzleme ve değerlendirme süreçleri yeterli 
düzeyde olmamıştır.

•Bu plan döneminde kadın konukevi 
kurulması çalışmalarına başlanmalıdır.
•Modern hayvan pazarlarının kurulması 
yeni stratejik planda faaliyet/projeler 
arasında yer almalıdır.
•Yeni stratejik planın izleme değerlendirme 
sürçlerine gereken önem verilmelidir.

Tespitler/Sorun Alanları İhtiyaçlar/Gelişim Alanları

•İlçemizde kadınlar ve çocuklar için 
konukevleri mevcut değildir, belediyemizin 
mali kaynaklarındaki yetersizdir.

•Hızla artan nüfus ve ilçemizde büyük bir 
alanın sit alanı olması nedeniyle  imar 
hizmetleri gereği gibi yapılamamaktadır, 
bünyemizde KUDEB mevcut değildir.

•Sit alanlarının yoğun olması, şehir 
merkezindeki kentsel yapılaşmanın eski 
olması nedeniyle park yapılabilecek 
alanların mevcut olmaması, kamulaştırma 
yapmak için yeterli bütçeye sahip 
olunmaması.

•Bölge halkını bilinçlendirecek projelerin 
yapılmaması, hayvan haklarına gerekli 
ilginin gösterilmemesi
 ve bilinçsiz yaklaşım.

•Bölge halkının yeniliklere açık olmaması, 
yöre mahsullerinin yeteri kadar tanıtımın 
yapılmaması, yöre mahsullerinin ülke 
çapında satışa arzının kısıtlı yapılabilmesi.

•Sicil birleştirme işlemleri 
tamamlanamamıştır.

•Sosyal ve mesleki rahabilitasyon 
hizmetlerini yürütmede yaşanan teknik 
personel yetersizliği.

•Halkın yoğun kullandığı alanlarda bulunan 
seyyar satıcıların düzensiz dağılımı ve 
dilencilerin yoğun olarak yer alması.

•Yöre halkının bilinçlendirme ve teşvik etme 
yolunda yetersiz kalınması, personel 
yetersizliği, geri dönüşebilen ve tehlikeli 
atıkların düzgün ve doğru ayrıştırılması için 
atık getirme merkezi yoktur.

•Belediyemizde gerek mali açıdan sıkıntı 
yaşanması gerekse buna ilişkin altyapının 
hazırlanamamış olması.

•Evsel nitelikli katı atıklar Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Uzun burun Katı Atık 
Bertaraf Tesisine taşınmak istenmekte olup 
en yakın transfer istasyonu yaklaşık 20 km 
uzaktadır. Evsel atıkların kurallara uygun 
olarak çıkarılmasının sağlanamaması, çevre 
bilincinin halk arasında yeterli ölçüde 
yerleşememesi.

ilçemizin bu konudaki olumsuz imajını 
düzeltmek.

•Örgün, yaygın ve sürekli bilgilendirme 
yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve 
tarımda

•Konuk evleri için uygun arsa tahsisi 
yapmak, TSE standartlarına uygun inşa 
edilecek konuk evlerinde görev yapacak 
nitelikli personel istihdam etmek.

•Belediyemizin Büyükşehir Belediyesinden 
destek alarak koordineli çalışması, mevcut 
olan park ve yeşil alanların 
modernizasyonunun yapılması, bütçede 
iyileştirme yapılması.

•Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı 
sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu

•Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda 
her türlü kent estetiğini bozucu ve görüntü 
kirliliğine sebep olan unsurları ortadan 
kaldırarak vatandaşların rahat, huzurlu bir 
şekilde yürüyüş ve gezinti yapmalarını 
sağlayarak, bu yerlerde bulunan esnafın 
şikâyetleri asgariye indirmek, dilencilik 
faaliyetlerini önlemek amacıyla bir ekip 
oluşturmak ve

•İlçe halkına daha iyi hizmet vermek ve 
şehrin kentsel yapısını geliştirebilmek için 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde olunmalı,  gerekli altyapı 
çalışmaları tamamlandıktan sonra 
belediyemiz bünyesinde KUDEB kurulmalı.

modernleşme alanlarında eğitilmesini 
sağlamak, çeşitli fuar ve organizasyonlara 
katılarak farklı tanıtım olanakları sağlamak, 
ticaret ile uğraşan ve ekonomiyi geliştiren 
kesimin çeşitli konularda desteklenmesi.

•Çevre bilincinin halk arasında yeterli 
ölçüye ulaştırılabilmesi için bilgilendirme, 
eğitim ve teşvik yoluna gidilmesi, Katı Atık 
Transfer İstasyonunun kurulması için 
gerekli girişimlerin yapılması.

•Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı 
açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle 
toplanmasını gerçekleştirmek,Atık Getirme 
Merkezi  kurulmalıdır.

Mevzuat

Analizi
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•Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma 
Komutanlığı ile belediyemizin uyum içinde 
çalışması sağlanması, saatlere uyma 
konusunda gerekli yazılı ve sözlü 
bildirimlerin yapılması, daha caydırıcı 
önlemler alınması.

•Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite 
edilmesi, sahipli hayvanların 
kimliklendirilmesi, 

 yönetmek ve gerekli altyapı çalışmalarının 
yapılabilmesi için personel görevlendirmek, 
destek amacıyla kadın kooperatiflerinin 
kurulması.

hayvanların yaşamlarını kolaylaştırıcı 
tedbirlerin alınması.
•STK'lar ile iş birliği yaparak çocuk 
yetiştirme ve rehabilitasyon ile ilgi ortak 
projeler üretmek, milli hukukumuza ve 
uluslararası hukuk ilkelerine bağlı bir 
şekilde hayata geçirmek, hizmet içi eğitim 
programları düzenlemek

•Yeterli personel görevlendirilerek sicil 
birleştirme işlemleri tamamlanmalı, 
alacakların tahsili yapılarak mali kaynaklar 
güçlendirilmeli.

•Umuma açık yerler için belirlenmiş olan 
açılış kapanış saatlerine riayet edilmemesi, 
saatlere uyamama nedeniyle kesilen 
cezaların caydırıcı nitelikte olmaması, 
cezaların tahsil kabiliyetinin yok denecek 
kadar az olması.

Üst Politika

Belgeleri

Analizi

•Tarihi Kent Bölgelerinin Tasarımı, 
Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi hayata 
geçirilecektir.

•Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara 
yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının 
dönüşümü kapsamında şehir planlaması 
yapılırken şehrin afet geçmişi, afet 
tehlikeleri ve riskleri göz önünde 
bulundurulacaktır.
 •Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel 
cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde 

•Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve 
kalkınma sürecine katkısının artırılması için 
kamuda kurumsal kalitenin artırılarak 
hizmet sunumun güçlendirilmesi, 
kurumların daha etkin ve verimli şekilde 
çalıştırılması temel amaçtır.

•Yaşlılara yönelik bakım ve destek 
hizmetlerinin etkinlik, yaygınlık ve denetimi 
artırılacak, kuruluşların fiziki şartları 
iyileştirilecektir.

•Kamu personeli daha verimli kullanılacak, 
çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu 
personelinin mali ve sosyal hakları, planda 
öngörülen makroekonomik politikalarla 
uyumlu bir şekilde belirlenecektir.

•Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda 
güçlenmelerine yönelik projeler 
yürütülecek, eğitimler verilecektir.

•Gündüz bakımevi ve kreş hizmetlerinin 
erişilebilirliği artırılacaktır.

•Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki 
çevre şartları iyileştirilmeye devam 
edilecektir.

•Evde sağlık hizmeti uygulamasının 
erişilebilir ve etkin olması sağlamak.

•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/Tedbir 26
•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/Tedbir 58

•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/Tedbir 120
•Orta Vadeli Program/Tedbir 86 numaralı 
politika programları

•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/Tedbir 101
•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/Tedbir 102

•On Birinci Kalkınma Planı/260.3 numaralı 
politika
•On Birinci Kalkınma Planı/694 numaralı 
politika programları
•On Birinci Kalkınma Planı/703.2 numaralı 
politika programları
•TR33 Belgesi 2014-2023 Bölge Planı/5.1 
A,B
•Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve 
eylem planı/Ekonomi 3.2

•2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı/tedbir 116

•Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve 
eylem planı/Ekonomi 3.7
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Paydaş

Analiz

•İş ve aile sorumlulukları arasındaki 
dengenin sağlanması konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
•Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar arttırılarak devam 
edecektir.

 motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya 
bölgeleri oluşturulacaktır.
•Yerleşim yerlerindeki çevre kirliliği 
azaltılacaktır.

•Jeotermal enerjinin ekonomik anlamda 
gelir getirici faaliyetlerde henüz 
kullanılmaması

•Hazine ve mera arazisi üzere-ine kurulu 
yerleşimden dolayı yaşanan yerleşim 
sorunları bulunması.

•Kentimizde bulunan üniversitenin 
öğrenciler tarafından çok fazla tercih 
edilmemesi

•Kanal boyları ve dere kenarlarının 
bakımsız olması.

•Engebeli coğrafi yapıdan dolayı ulaşım 
zorluğu çeken bölgelerin bulunması.

•Üzüm ve yaprak piyasasında dengesizlikler 
olması ve bu ürünlerin satışında korsan 
ticaretin olması.
•Belediye personelinin çocukları için bir 
kreşin olmayışı.

•Şehrimizde bulunan tarihi yapıların gün 
yüzüne çıkmamış veya bakımsız olması.

•Tarımsal ilaç atıklarının çevreye zarar 
veriyor olması.

•Şimdiye kadar hiç hizmet almamış 
mahallelerin olması

•Kentimizde sosyal ve kültürel alandaki 
etkinliklerin yetersiz olması.

•İlçemize gelen turistlerin vakit 
geçirebileceği alanlar olmadığından sadece 
St. Jean kilisesine ziyaret gitmeleri

•Kentimizde vatandaşlarımızın nefes 
alabileceği mesire alanlarının az olması.

•Kadınların sosyal hayata yeterince 
katılmaması.

•Şimdiye kadar hiç hizmet almamış 
mahallelerimizin ihtiyaçlarının belirlenip 
giderilmesi.

•Üniversitemize daha fazla tercih edilen, 
güncel meslek gruplarına yönelik 
bölümlerin getirilmesi için gerekli 
görüşmelerin yapılması.
•İlçemize gelen turistler için ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri 
alanlar oluşturulması.
 •Jeotermal enerjiden ilçemize gelir 
getirecek alanlarda yararlanılabilmesi için 
gerekli çalışmaların yapılması.

•Kanal boyları ve dere kenarlarındaki 
bakımsızlığın giderilmesi.
•Tarımsal ürün satışlarındaki korsan ticareti 
önleme çalışmalarının yapılması, piyasa 
dengesizliklerinin giderilmesine destek 
olunması.

•Şehrimizdeki tarihi yapıların bakımının 
yapılması.
•Tarımsal ilaç atıklarının çevreye atılmasının 
engellenmesi için halkın bilinçlendirilmesi.
•Kentimizde sosyal ve kültürel etkinliklere 
daha fazla önem verilmesi.

•Engebeli olan bölgeler için yol ve ulaşım 
çalışmaları yapılması.

•Kadınların sosyal hayata uyumunun 
desteklenmesi, kooperatifçiliğe 
yönlendirilmesi.

•Hazine ve mera arazisine kurulu yerleşim 
alanları için imar planının yapılması.

•Belediye personelinin çocukları için kreş 
açılması.

İnsan

Kaynakları

Yetkinlik

Analizi
•Personelin nitel ve nicel olarak istenilen 
sayı ve seviyede olmaması

•Hizmet içi eğitimin yeterli düzeyde 
olmaması

•Kadın personel sayısının oransal olarak 
yetersiz olması

•Personelimizin yaptığı işte istenilen 
seviyede olması için eğitim ihtiyacının tespit 
edilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi.

•Sürekli gelişim için hizmet içi eğitimler 
düzenlenmesi.

•Kadın çalışan sayısının artırılması.

Kurum

Kültürü

Analizi

değişime açıklık %59 

katılım %60, 

•Kurum kültürü analizi için yapılan anket 
sonucunda; 

işbirliği %62, 
bilginin yayılımı %65, 
öğrenme %52, 
kurum içi iletişim %61, 
paydaşlarla ilişkiler %54, 

stratejik yönetim %71,

•Belediyemizin temel değerlere bağlılık ile 
çalışanların birbiriyle olan iletişim ve 
etkileşiminin daha da güçlendirilmesi, karar 
verme süreçlerinde çalışanların karar 
verme süreçlerine katılım düzeyinin 
arttırılması, takım ruhunun arttırılması, 
kurum aidiyet duygusunun arttırılması, 
öğrenme kültürünün tüm personel 
tarafından benimsenmesi,  kurum içi 
kültürel ve sosyal faaliyetlerin arttırılması, 
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Fiziki

Kaynak

Analizi

sonucu çıkmıştır.
ödül ve ceza sistemi %34 çalışanlar arasında iş dağılımının dengeli bir 

hale getirilmesi, paydaşlarla ilişkilerin daha 
aktif ve etkin hale getirilmesi, özellikle ve 
özellikle ödül ve ceza sistemlerinin aktif 
hale getirme ve çalışmalarının ivedilik ile 
yapılması gerekmektedir.

•Taşınmazlar diğer belediyelerle 
kıyaslandığında fazladır

•Demirbaşların %40 dan fazlası kullanım 
ömrünü yitirmiştir.

•3 te 1'i parçalı durumdadır. •Taşınmazların kullanımı için imar 
barışından faydalandırılması.

•Tapu devirlerinin gerçekleştirilebilmesinde 
yaşanan olumsuzlukların giderilmesi.

•Kullanım ömrünü yitiren demirbaşların 
yenilenmesi.

•Yönetim bilgi sisteminde aksaklıklar 
yaşanmaktadır
•Hizmet kalitemizde aksaklıklara sebebiyet 
verebilecek bilgisayarlar bulunmaktadır.

•Yönetim Bilgi Sistemimizin yenilenmesi.Teknoloji ve

Bilişim Altyapısı

Analizi

Mali Kaynak 

Analizi •Tahsili imkansız olan alacak tutarının 
olması

•Belediyenin yükümlü olduğu büyük bir 
borç tutarı bulunmaktadır

•Belediyemizin bir ödeme planı 
oluşturması ve buna göre ilerlemesi.
Tahsili imkansız olan alacakların tekrar 
araştırılıp gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

•Yatırım yapılmaksızın otomasyon 

•Sistemin kullanılmaya başlamadan önce 
personelin gerekli adaptasyon ve eğitimin 
verilmesi.

•Yaşlılara yönelik evde bakım hizmeti 
verilmesi.
•Mevcut durumun korunması için çaba 
gösterilmeli

•Huzur evi kurulması

•Toplumu bir arada tutacak etkinliklere 
öncelik verilmesi (İnançsal ve ulusal 
bayramlar)
•Kaçak yapıyla mücadelenin etkin 
yürütülmesi
•Zorunlu nedenlerle yurtdışından gelenlere 
yönelik uygulamalar hakkında kamu 
idareleriyle işbirliği yapılması

•Meslek edinme kursları düzenlenmesi.
•Organize sanayi kurulması konusunda 
çalışmalara destek verilmesi.
•Yeni iş alanları açılması konusunda ilgili 
oda ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
olunması.
•Korsan ticaretin engellenmesi için yardım 
masasının oluşturulması.
•Tarımsal ürün fiyatlarıyla alakalı çiftçi 
lehinde gelişmesi için piyasa 
düzenlenmesine destek olunması.
•Okur-yazar olmayanlara gerekli eğitim için 
kamu idareleriyle işbirliği içinde politikalar 
geliştirmek.

•Yoksullukla mücadele için sosyal yardım 
yapılması.

•Kentteki eğitim kurumlarına destek 
vermek.

•Yapılacak imar planlarında mümkün 
olduğunca işbirliği çabasında olunması.

•Olası ayrımcılığa karşı halkın 
bilinçlendirilmesi.

•Komşu ülkelerdeki savaşlar

•Merkezi yönetim tarafından uygulanan 
imar affı politikaları

•Fazla göç alan bir kent olmaması

•Merkezi yönetim tarafından belediyenin 
karar alma süreçlerine müdahale edecek 
yasal düzenlemeler olması.

•Tarıma dayalı ekonomi

•Coğrafi Bilgi Sistemleri

•Kent imar planı yapma yetkisinin birden 
çok elde toplanması.
•İlçedeki yoksulluk oranının yüksek olması
•İşsizlik sorunu

•Toplumsal kutuplaşma

•Eğitim seviyesinin düşük olması

•Bakanlık tarafından e-belediye otomasyon 
sisteminin tek çatı altında toplanma çabası.

•Yaşlı nüfusun artması

•İmar mevzuatındaki değişikliklerle imar 
aflarının önünün açılması.
•Mali mevzuat değişikliğiyle belediye 
gelirlerinin azalması.

•Kentte yüksek hava ve gürültü kirliliği 
bulunması.

•Deprem riski
•Jeotermal kaynakların bulunması
•Coğrafi alanın geniş ve engebeli olması

•Sokak hayvanlarının fazla sayıda 
bulunması

PESTLE

Analizi



6. GELECEĞE BAKIŞ

6.3. Temel Değerler

7. STRATEJİ GELİŞTİRME

 Bu bölümde 5 stratejik alan başlığı altında toplamda 20 adet hedef kartı 

oluşturulmuştur.

 Bu bölümde hedef kartları ve maliyetlendirme çalışmalarına yer verilmiştir.

7.1. Hedef Kartları
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sisteminin bakım ve onarımların yapılarak 
daha iyi hizmet vermesinin sağlamak.

•Tahakkuk tahsilat oranlarının yükseltilmesi.

•Coğrafi bilgi sistemini kurmak.
•Vatandaşlar bilgilendirilerek imar affından 
yararlanmalarının sağlanması.
•Yeni gelir getirici alanlar araştırılması.

•Bu konudaki mevzuatın takibinin titizlikle 
yapılması sağlanarak hizmet sunumundaki 
olası gecikmelerin önlenmesi.
•Gürültü kirliliği ile mücadele için personel 
artırılması.
•Hava kirliliğine azaltacak tedbirlere destek 
verilmesi.
•Sokak hayvanları için gerekli rehabilitasyon 
çalışmalarının yürütülmesi.
•Sokak hayvanları sayısının azaltılması için 
gerekli tedbirlerin alınması.
•Halkın bilinçlendirilmesi için gerekli 
çabaların gösterilmesi.
•Olası deprem riski dolayısıyla kentsel 
yapının mümkün olduğunca iyi hale 
getirilmeye çalışılması.
•Jeotermal kaynakların halkın yararına 
kullanımım için gerekli çabanın 
gösterilmesi.
•Tüm mahallelere tam ve eksiksiz hizmet 
verebilmek için personel ve ekipman 
kapasitesinin artırılması.

Tablo 21: Tespit ve İhtiyaçlar

Şeffaflık İnsan
odaklılık

 Yenilikçilik Katılımcılık  Sürdürüle-
bilirlik     VerimlilikHesap

verilebilirlik  

6.1. Misyon

Doğaya ve insana saygıyı temel alarak, Alaşehir'de 

yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini sağlayan 

belediyecilik hizmeti sunmak!

6.2. Vizyon

Tarımda, inanç ve tarihi turizmde, doğa ile iç içe geçmiş

âlâ bir şehir olmak.



Amaç (A1) Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in kentsel gelişimini desteklemek

Hedef (H1.1) Şehrin alt yapı ve üst yapısını, kent estetiğine uygun yenileyerek halkın hizmetine sunmak.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG1.1.1 Yeni
yolların yapıl-
ması, mevcut
yolların bakım
ve onarımı 
(asfalt, kilit
parke vs.) (mt)

50 15.000

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG1.1.2 Kilit
parke üretimi
yapılması (m2)

PG1.1.3 Sosyal
yapıların
yapılması
(adet)

PG1.1.4 Kültür
yolları, yaya
yolları ve
bisiklet yolları
iyileştirilmesi
ve yapımı (mt)

PG1.1.5 Metruk
yapıların yıkıl-
ması (adet)

30.000 40.000 40.000 50.000 50.000 6 ay 6 ay

15 15.000 35.000 40.000 40.000 50.000 50.000 6 ay 6 ay

20 - 1 1 2 2 2 6 ay 6 ay

10 750 1.500 2.000 2.000 3.000 3.000 6 ay 6 ay

5 10 15 15 15 15 15 6 ay 6 ay
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STRATEJİK ALAN 1: KENTSEL GELİŞİM

 Alaşehir ilçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri 

sebebiyle önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, 

sağlıklı ve planlı gelişen, modern ve doğaya saygılı bir kent olması önemli bir 

amacımızdır. 

 Gelecekte doğal afetlere dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı 

bir yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik ve takip altyapısını kurmak, 

yeşil alanları arttırmak, güzelleştirmek ve Alaşehir'in tarihi dokusunu ön plana 

çıkaracak şekilde destekleyerek kent kalitesini yükseltmek amacımızdır.

AMAÇ 1: Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in 

kentsel gelişimini desteklemek

 Bu amaca uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik 

stratejilerimiz bu başlıkta toplanmıştır. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya 

geçirilmesi, revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki 

önemli unsurlardır.
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Sorumlu Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği

Yapılacak

Birim(ler)

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
• Mali hizmetler Müdürlüğü

• Destek hizmetleri Müdürlüğü
• Hukuk İşleri Müdürlüğü

• Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Makine ekipman yetersizliği
• Personel sayısındaki eksiklik

• Bütçe yetersizliği

• Kent Müzesi yapılması
• Kültür yolu yapılması
• Mevcut yaya yollarının düzenlenmesi
• Engelliler için kaldırımlara rampa ve hissedilebilir yüzey yapılması

• İlçe Belediyesi sorumluluk sahasındaki yolların imar planına uygun olarak açılması ve 
mevcut yolların onarılması

• Canlı hayvan pazarı yapılması

• Asfalt, Kilit Parke, Bordür Taşı ve Büz üretimi yapılması

• Bisiklet yolları yapılması 
• 75 kişilik huzur evi inşaatının yapılması 
• Kaçak ve Metruk yapıların yıkılması

175.000.000,00 TL

• İlçe Belediyesi sorumluluk alanındaki yolların periyodik bakım ihtiyaçlarının olması, 
imar planında ihtiyaç doğrultusunda yeni yolların belirlenmesi.
• Asfalt, kilit parke, bordür taşı ve büz malzemelerinin, şantiyemizdeki üretim sahasında 
yapılabilmesi, piyasadan daha uygun fiyatlara üretebilmemiz sonucunda bütçede 
tasarruf sağlanması, iş istihdamı sağlanması.
• İlçemize ziyarete gelen turistlerin ekonomik ve sosyal anlamda daha fazla vakit 
harcayabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği; kültür yollarının, arkeolojik kazıların 
sergileneceği müzenin, wc ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanların olmaması
• Mevcut yaya yollarının standartlara uygun olmaması
• Hayvancılığın gelişmesi, pazarlanması için ilçemiz ihtiyacını karşılayacak canlı hayvan 
pazarının olmaması

• İş Makinası ve ekipman eksiklerinin iyileştirilmesi

• Proje biriminin oluşturulması 

• Bütçenin arttırılması 

• Kültür turizmine yönelik projelerin hayata geçirilmesi

• Bisiklet, yaya ve engelli ulaşımına yönelik çalışmaların arttırılması



Sorumlu Birim EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği

Yapılacak

Birim(ler)

• Zabıta Müdürlüğü
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
• Park Bahçeler Müdürlüğü 

• Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Personel sayısındaki eksiklik
• Taşınmazlar üzerindeki şerh ve ipotekler.
• Taşınmazların bakımsız olması

• Belediyeye ait taşınmazların satış ve kiralama iş ve işlemlerini yapmak.
• Taşınmaz satış ve 3 yıl üzeri kiralamalar için Meclisten izin alınması işlerini yapmak.

• Ecrimisil işlemlerini yapmak.
• 2886 sayılı yasa kapsamında ihale hazırlıkları ve ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

• Satı Yapılmış ve Kiraya verilmiş taşınmazların tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
• Satış ve kiralaması yapılacak olan taşınmazların fiyat tespitlerinin yapılması.

• Belediyeye ait meskenlerin gelir tarifesine göre kiralanması işlerini yapmak.

• Müdürlüğe vatandaş, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin 
değerlendirilmesi.
• Belediyeye ait taşınmazların yönetmelik hükümleri doğrultusunda kayıt altına alınması 
ve elektronik ortama aktarılması
• Taşınmazların tespit çalışmaları, Lojman ve işyeri binaların bakım çalışmaları

190.000,00 TL
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Amaç (A1) Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in kentsel gelişimini desteklemek

Hedef (H1.2) Belediyemiz sahip olduğu taşınmazlara farkındalık ve değer kazandırmak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG1.2.1 
Taşınmazların 
meclis satış 
izinleri(adet)

20

30

30

20

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG1.2.2 
Taşınmazların 
satış 
işleri(adet)

PG1.2.3 
Taşınmaz 
kiralama 
işleri (adet)

(adet)

PG1.2.4 
Ecrimisil 
uygulamaları

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

• Personel İhtiyacı.
• Kayıtların oluşturulması ve teknik eleman ve program alınması

• Belediye taşınmazların tespit çalışmalarındaki yetersizlik
• Taşınmaz kayıtlarındaki sürdürülebilir bir takip sisteminin olmaması
• Taşınmaz fiyatlandırmada yaşanan zaman kayıpları

20

40

150

30

20

50

50

30

30

50

50

30

30

50

50

20

30

50

150

20

58

54

84

20
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Amaç (A1) Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in kentsel gelişimini desteklemek

Hedef (H1.3) İmar hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG1.3.1 Harita,
imar planı
yapımı ve
revizyonun
tamamlanma
miktarı
(Hektar)

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG1.3.2                            
Kamulaştırma 
alanı (Hektar)

PG1.3.3 İmar 
uygulaması 
yapılma 
miktarı 
(Hektar)

PG1.3.4 
Kentsel 
Dönüşüm 
Hizmetleri 
(parsel 
bazında adet 
olarak)

45

15

25

15

Sorumlu Birim İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği

Yapılacak

Birim(ler)

• Mali Hizmetler Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü 
• Zabıta Müdürlüğü
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü
• Park Bahçeler Müdürlüğü

Riskler • Personel sayısında eksiklik,
• Bütçe yetersizliği
• Tarım arazilerinde yapılaşma taleplerinin artması
• İmar planı yapımı ve uygulanması sürecinde yapılan itirazlar
• Jeotermal enerji üretim sahalarının artması

• Ruhsatlandırma işleri (İnşaat ve Oturma Ruhsatları)
• Kaçak yapı tespitleri

• Onaylı imar planlarının revize edilmesi, imar plan tadilatı ve ilave imar planı yapılması 
(Öncelikle Kurtuluş, Ilıca ve Yenimahallesi)

• Sit alanlarında kalan yapılar ile ilgili yazışmalar

• İmar uygulama ve Kamulaştırma hizmetleri  (İfraz, tevhit, yola terk işlemlerinin kontrolü)

• Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve kentsel dönüşüm hizmetleri ile ilgili işlemlerFaaliyet ve
Projeler

-

-

-

-

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

0,00

0,00

0,00

1

32,51

0,01

32,51

2

33,51

1,00

33,51

3

80,63

0,50

80,63

5

455,29

0,50

0,00

10
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Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Mesire alanları ve hobi bahçeleri için imar planı ve Sarıkız deresinde rekreasyon sahası 
planlama hizmetleri.

• Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde köy yerleşik haritalarının hazırlanması  
ve bina tespit hizmetleri

• 1.,2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ile ilgili sur etrafının 2.Etap Koruma Amaçlı İmar 
Planı yapımı.
• Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin planlanması

4.821.500,00 TL

• Şehir merkezinin arkeolojik sit alanı olmasından dolayı yapılaşma izninin çok düşük 
seviyelerde olması
• Yeni yapılaşma alanlarında imar plan ve uygulama işlerinin tamamlanamaması.
• Ruhsatlandırma süreçlerindeki belirsizlikler
• Teknik eleman eksiklikleri

• Maddi kaynak ihtiyacı.
• Mevzuata hakim teknik personel yetiştirilmesi için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi
• İmar hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için yeniden yapılandırma ve görev 
dağımı yapılması
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Sorumlu Birim KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

• Fen İşleri Müdürlüğü, 
• Kültür ve Sosyal İler Müdürlüğü 

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Tarım arazilerinin çokluğu ve sorumluluk alanının geniş olması 
• Yer altı su kaynaklarının zaman ilerledikçe azalması 

• Kırsal mahallelerde üreticilerin Kooperatifçiliğe teşvik edilmesi ve bilinçli ürün yetiştirme 
ile ilgili toplantıları düzenlenmesi 
• Tarım arazilerinin kapalı sistem sulama yapılması için yeni sondaj kuyuları ve sulama 
hatlarının yapılması 
• Mevcutta kullanılan kapalı sistem sulama tesislerinin bakım, revizyon ve kapasite 
artırımlarının yapılması 

 3.991.000,00 TL

Amaç (A1) Vatandaşların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için Alaşehir'in kentsel gelişimini desteklemek

Hedef (H1.4) Tarımsal faaliyetleri desteklemek 

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG1.4.1 
Bilgilendirme 
toplantılarına 
katılan kişi 
sayısı 

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG1.4.2 Kapalı 
sistemle 
sulanan arazi 
(dekar)

PG1.4.3 Bakım, 
revizyon ve 
kapasite 
artırımı yapı-
lan tesis sayısı 

6 ay

6 ay

6 ay

• Üreticilerin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi 
• Bakım, onarım, revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarının yapılması 
• Tarımsal Kalkınma Kooperatif kurulması çalışmalarının desteklenmesi 

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hakkında üreticilerin yeterli bilgiye sahip olamaması ve 
önemsenmemesi 

• Ürün yetiştirme ile ilgili üreticilerin yeterli bilgiye sahip olmaması 

• Tarım arazilerinin yapısından veya su yetersizliğinden dolayı açık sistemle sulamanın 
mümkün olmaması

6 ay

6 ay

6 ay

10

60

30

0

5.000

2

300

6.500

3

500

7.500

5

700

9.000

7

1000

10.000

7

1500

10.500

8
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STRATEJİK ALAN 2: SAĞLIK VE ÇEVRE

  Doğaya karşı duyarlılığı, tüm canlıların sağlığını korumayı ve engelsiz bir kent 

yaratmayı temel alan hizmet felsefesiyle, Alaşehir halkımız için etkili çevre ve sağlık 

politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak tedbirler almak ve 

çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet, planlarımız 

arasındadır.

AMAÇ 2: Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede 

yaşamasını sağlamak 

Amaç (A2) Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

Hedef (H2.1) İmar hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG2.1.1 
Denetimi 
yapılacak 
işyeri sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG2.1.2 
Kabahatler 
Kanununa 
göre yapılacak 
işlem sayısı

PG2.1.3 
Denetimi 
yapılacak 
pazaryeri 
sayısı

Sorumlu Birim ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Riskler
• Yetersiz Çalışan Sayısı
• Gerekli Donanım Ve Teçhizat Eksikliği

• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış 
yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta 
tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

• Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak.

• Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta 
satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere 
numune almak. 

• İşyerlerinin gerekli kontrol ve denetimini yaparak değerlendirmek sağlık ve hijyen 
açısından uygun hale getirmek.
• Kamuya açık ve kapalı alanlarda düzeni bozan şahıs ve işletmeler ile alakalı gerekli 
işlemleri yapmak gerektiği takdirde yaptırım uygulamak.

Faaliyet ve
Projeler

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

800

750

10

750

700

10

600

650

10

450

550

10

350

450

10

250

400

10

50

30

20
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Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban

• Bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi 
halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu 
konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, 
bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

kesilmesini önlemek.

• Hayvanları Koruma Kanunu ile belirlenen sınırlar dahilinde çalışmalar yapmak." 

549.500,00 TL

• Personelin gelir seviyesinin az olması nedeniyle konsantre ve uyum eksikliği.

• Halkın eğitim seviyesine bağlı olarak yaşanılan olumsuzluklar.

• Personelin yetersiz eğitimi sebebiyle oluşan bilgi ve tecrübe açığı.
• Kurumda yaşanan sık ve devamlı yer değişikliği sebebiyle oluşan verimsizlik.

• Zabıta personellerinin memur olmaması ve buna bağlı olumsuzluklar.

• Halkın gelenek ve göreneklerine bağlı olması ve buna bağlı dilencilerin vatandaşı 
suistimal etmeleri. 

• Çok fazla işyeri sayısının olması ancak personelin yetersiz kalması.

• Vatandaşın suistimal edilebileceği konularda vatandaşı bilinçlendirmek amaçlı 
seminerler ve toplantılar düzenlemek bununla alakalı broşürler hazırlayarak dağıtmak.

• Zabıta kadrosunda çalışan memur sayısının arttırılması.

• Gerekli görevli sayısının arttırılması.

• Personelin bilinçlendirmesi ile alakalı seminer ve toplantıların düzenlenmesi.
• Eğitim programlarının sayısının arttırılarak daha donanımlı personeller yetiştirilmesi.

• Personelin ihtiyaçlarının karşılanması ve gelir seviyesinin yükseltilmesi.

• Çalışan personellerin devamlılığının sağlanması.

• Eksik araç ve gereçlerin tamamlanması.
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Sorumlu Birim TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler) • Fen İşleri Müdürlüğü

• İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Personel sayısının yetersizliği
• Makine, ekipman eksikliği

• Personel Sayısının artırılması
• Çevre bilincinin artırılması için eğitimler verilmesi
• Makina ve ekipmanın yeterli seviyeye getirilmesi

61.230.000,00 TL

Amaç (A2) Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

Hedef (H2.2) Kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek. 

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG2.2.1 
Temizlik 
işlerinde 
çalışacak 
personel sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG2.2.2 Çöp 
konteyner 
sayısının 
artırılması

PG2.2.3. Çöp 
konteynırlarını 
dezenfekte 
çalışması 
yapılması

6 ay

6 ay

6 ay

• Çalışan personelin devamlılığın sağlanması 

• Personel sayısı arttırılması
• Yeterli makina ve ekipman alınması.

• Alaşehir ilçesinin coğrafik yapısının dağınık ve engebeli olmasından dolayı cadde ve 
sokak temizliğinin yapılamaması
• Yeterli makine ve ekipman olmaması 
• Konteyner sayısının yetersiz olması

• Mevcut makine  ve ekipmanın düzgün kullanılmaması
• Maddi kaynak yetersizliği

6 ay

6 ay

6 ay

40

40

20

21

2655

100

40

3000

500

50

4000

750

60

5500

1000

75

7500

2000

75

9250

2500
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Sorumlu Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Veterinerlik İşleri Birimi)

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A2) Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

Hedef (H2.3)
Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı
gerekse insan sağlığı için gereken önlemleri almak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG2.3.1 
Kısırlaştırılan 
ve rehabilite 
edilen sokak 
hayvanı sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG2.3.2 
Yapılan 
besleme 
odakları sayısı 

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

95

5

7000

100

2000

20

1500

20

1500

20

1000

20

1000

20

• Mali Hizmetler Müdürlüğü

• Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri ile vatandaşların birbirleriyle olan anlaşmazlıkları.

• Personel sayısındaki eksiklik.

• Komşu ilçelerden ilçe sınırlarımız içerisine hayvan nakillerinin yapılması.

• Alet, malzeme, donanım eksiklikleri.

• Yerel Hayvan Koruma Gönüllülerinin yapılacak işlere müdahaleleri.

• Geçici bakımevinin mezbaha yanında olması.

• Muhtarlara, Zabıta memurlarına, öğrencilere eğitim amaçlı seminerlerin verilmesi.

• Sokak hayvanlarının sahiplendirilme çalışmalarının yapılması.

• Okul dönemi öğrencilere hayvan sevgisinin öğretilmesi.
• Sokak hayvanları ile ilgili reklam, afiş ve billboardların kullanılması.

• Sokak hayvanlarının sokakta bakım, tedavi ve acil durumlarda müdahalelerinin yapılması.

• Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, işaretlenmesi  

• Sokak hayvanları için besleme odaklarının oluşturulması.

1.150.000,00 TL

• Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün kurulması.
• Araç kapasitesinin artırılması.

• Personel eksikliğinin giderilmesi.
• Geçici bakımevinin şartlarının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması. 

• Personel, araç, malzeme eksiklikleri.

• Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün olmaması.
• Taşımada kullanılacak araç eksikliği.

• Sokak hayvanları geçici bakımevi kapasitesinin yetersiz olması.

• Geçici bakımevinin mezbaha yanında olması. 
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Sorumlu Birim PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A2) Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

Hedef (H2.4) Vatandaşlarımızın yeşil alanlara erişebilirliğini arttırmak 

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG2.4.1 Kişi 
başına düşen
yeşil alan 
miktarı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG2.4.2 Bakım 
yapılan yeşil 
alan miktarı

• Fen İşleri Müdürlüğü
• Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü   
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• İmar Planında Yapılacak değişiklikler.
• Mevcuttaki Park ve Yeşil Alan olarak ayrılan yerlerde bina bulunması.
• Personel Eksikliği  

• İmar planında belirlenmiş ancak kullanılabilir durumda olmayan yeşil alan ve parkları 
kullanılabilir hale getirmek.
• Park ve yeşil alanlardaki kişi başına düşen ağaç sayısının arttırılması. 
• Park alanlarında minimum eviyede su tüketimi sağlanması. 
• Çocuk oyun guruplarının montajının yapılması. 
• Engelli vatandaşlarımızın park ve yeşil alanları daha rahat kullanabilmelerinin sağlanması 
ile ilgili çalışmalar yapılması.  

25.000.000,00 TL

• İmar planında Yeşil Alanlarla ilgili değişiklik yapılması. 
• Personel eksikliği.
• Sulama için derin kuyu su pompası tesisi kurulması.
• Çocuk Oyun Grupları ve yeşil alan artırımı.
• Engelli Vatandaşlarımızın bağlı olduğu derneklerle görüşülmesi. 

• Kullanılabilir yeşil alanların nüfus oranına göre az olması.
• Çocuklar için oyun gurupları olan Yeşil Alan ve Parkların az olması.
• Park ve yeşil alanlara engellilerin ulaşılabilirliğinin yetersiz olması.
• Engelli vatandaşlarımızın en çok hangi yeşil alanları kullanabileceğinin araştırılması  
personel sayısının yetersiz olması.
• Derin kuyu su pompası tesisi ihtiyacı bulunması.

PG2.4.3 
Çocuklar İçin 
oyuncak
grubu 
sayılarının 
miktarı

PG2.4.4 
Engellilerin 
kullanabildiği 
park ve yeşil 
alanların 
sayısı 

6 ay10 4 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 6 ay

6 ay60 385 bin 390 bin 395 bin 400 bin 410 bin 420 bin 6 ay

6 ay20 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,04 6 ay

6 ay10 3 8 12 18 25 35 6 ay
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Sorumlu Birim ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A2) Alaşehir'de yaşayanların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

Hedef (H2.5) Çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG2.5.1 
Yapılacak
Toplantı
Sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG2.5.2 
Denetlenen 
İşyeri Sayısı

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

50

50

0

25

12

30

24

40

24

50

36

75

36

100

• Zabıta Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
• Destek Hizmetler Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Çalışan Sayısı yetersizliği, 
• İş programına her zaman uyulamamak

• Çevre sorunları ile ilgili toplantı düzenlemek, yapılacak toplantıda dağıtılmak üzere çevre • 
bilinçlendirici arttırıcı broşür, el kitabı vs. dağıtmak 
• Çevre kirliliğini önlemek için işyeri denetimini yapmak.
• Çevre bilincini artırıcı okul, kurs gibi yerlerde eğitimler vermek.
• Kaynağında ayrı ayrıştırma yaparak çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak.
• Geri dönüştürülebilen atıkları ayrı biriktirerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına 
göndermek.

25.000,00 TL

• Personel sayısı artırılması.  
• Toplantı yapılacak yerlerin ve denetlenecek işyerlerinin tespit yapılması.
• Geri dönüştürülebilen atıklar için  atık getirme merkezi kurulması.

• Personel sayısı yetersizliği.
• Koordinasyon eksikliği.
• Çevre Bilincinin olmaması.



2020 - 2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

60

STRATEJİK ALAN 3: SOSYAL BELEDİYECİLİK

 Belediyemiz, Alaşehir'de toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis 

etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye 

yönelik olarak da amacımız, ilçemizde “Sosyal Belediyecilik” olgusunu hayata 

geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni 

ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar 

yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve 

yaşlılara yönelik hizmetler vermektir.

AMAÇ 3: Toplumsal dayanışmayı temel alan bir anlayışla sosyal 

belediyeciliği yürütmek.

Sorumlu Birim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A3) Toplumsal dayanışmayı temel alan bir anlayışla sosyal belediyeciliği yürütmek

Hedef (H3.1) Şehirde yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanlara yardım yapmak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG3.1.1 Gıda 
yardımı yapı-
lacak aile sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

6 ay6 ay100 150 150 200 250 300 350

• Kadın ve Aile Müdürlüğü
• Özel Kalem Müdürlüğü 

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Gerçekten ihtiyacı olanı belirleyememek.

• Dosteller mağazası (kullanım fazlası eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması)
• İhtiyaç sahibi ailelere Gıda İndirim Karı aracılığıyla gıda yardımı yapılması

450.000,00 TL

• Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin gıda yardımına ihtiyacı olması

• Gıda yardımına ihtiyacı olan ailelerin varlığı.
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Sorumlu Birim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A3) Toplumsal dayanışmayı temel alan bir anlayışla sosyal belediyeciliği yürütmek

Hedef (H3.2) Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG3.2.1 
Ambulans ve 
engelli nakil 
aracılığıyla 
yardımda 
bulunulacak 
kişi sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG3.2.2 
Baston ve 
rehber köpek 
yardımı 
yapılacak 
görme engelli 
sayısı

• Özel Kalem Müdürlüğü
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
• Fen İşleri Müdürlüğü
• Kadın ve Aile Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Coğrafi dağınıklık nedeniyle taşra ve kent merkezi arasında ortaya çıkabilecek fırsat 
eşitsizliği.

• Rehber köpek yetiştirme eğitimi gerçekleştirmek.
• Engelli nakil aracı ile ihtiyacı olanlara taşıma hizmeti sağlamak.

• Engellilerin önünde ki sosyo-ekonomik engellerin kaldırılması
• Kaymakamlık Makamı ile engelli derneklerinin verilerini kayıt altına alıp tespit etmek

• Görme engelliler için baston yardımı yapmak.

50.000,00 TL

• Engellileri katılımcı yapmak.

• Engelli aracının yeniden günümüz imkanlarıyla revize edilmesi.
• Her biri engelli adayı olan hepimizi bu sürece dahil etmek.

• Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata yeterince uyum sağlayamaması

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

13

6

11

5

10

4

10

3

10

2

10

2

85

15
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Sorumlu Birim KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

• Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

• Personel sayısının azlığı.
• Psikolojik ve hukuki destek taleplerinin olmaması.
• Kurs taleplerinin olmaması.
• Belediyenin içinde bulunduğu maddi sıkıntı.

535.000,00 TL

Amaç (A3) Toplumsal dayanışmayı temel alan bir anlayışla sosyal belediyeciliği yürütmek

Hedef (H3.3) Alaşehir'de yaşayan dezavantajlı grupları her alanda desteklemek.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG3.3.1 
Düzenlenecek 
toplantı ve 
etkinlik sayısı 

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG3.3.2 
Yardımlardan 
yararlanacak 
engelli sayısı

PG3.3.3  Huku-
ki ve psikolojik 
danışmanlık 
hizmeti verile-
cek kişi sayısı

6 ay

6 ay

6 ay

• Kadınların sosyal ve ticari hayat içinde bulunmaması.
• Dezavantajlı gruplar için Kültür ve sanat mekânlarının eksikliği. 
• Dezavantajlı grupların psikolojik sorunlarının bulunması. 
• Engellilerin günlük yaşam içerisinde bulunmaması.
• Hali hazırda bir kadın ve çocuk konuk evinin bulunmaması.

6 ay

6 ay

6 ay

30

30

40

1

2

5

2

5

10

3

10

15

4

15

20

5

20

25

6

25

30

• Halkın ihtiyacı doğrultusunda etkinlik ve kurslar planlamak.
• Kadınlara destek amaçlı Semt evleri açmak.
• Psikolojik ve hukuki destek vermek.
• Engelliler için araç gereç yardımı.
• Kadın ve çocuk konuk evi açılması.

İhtiyaçlar

• Kadın çocuk yaşlıların ve engellilerin yaşam kaliteleri yükseltmek ve mesleki 
gelişimlerini desteklemek. 
• Kadınların birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katılımının sağlanması.
• Mevzuatında öngördüğü üzere kadın ve çocuk evinin zorunluluğun bulunması.

62
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STRATEJİK ALAN 4: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

 Ayrıca İlçemiz Manisa ilçeleri içerisinde eğitim seviyesi açısından bakıldığında 

istenen düzeyde değildir. Buna bağlı olarak eğitim seviyemizi yükseltmeye yönelik 

çalışmalar yapmak, başarıyı desteklemek ve başarıya teşvik etmek öncelikli 

hedeflerimizdendir.

 İlçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda 

gelişimini teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, amatör spor ve 

sporculara destek verilmesi, genç nüfusun spora yönlendirilmesi ile yaşam kalitesi 

yüksek bir kent yaratmak amacımızdır.

AMAÇ 4: Alaşehir'de yaşayanların sosyal kültürel ve sanatsal konularda 

gelişimini teşvik etmek.

Sorumlu Birim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A4) Alaşehir'de yaşayanların sosyal kültürel ve sanatsal konularda gelişimini teşvik etmek.

Hedef (H4.1) Alaşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan başarılı öğrencileri desteklemek.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG4.1.1 
Desteklenecek 
öğrenci sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

6 ay6 ay100 0 40 45 50 55 60

• Mali Hizmetler Müdürlüğü
• Kadın ve Aile Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Mevzuatın sürekli değişmesi sonucunda bu desteğin verilememe durumunun olması

• Başarılı öğrencilere nakdi eğitim desteği sağlanması.
• İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımda bulunulması.

235.500,00 TL

• Ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapılması.

• Eğitim gören öğrenciler arasında ekonomik desteğe ihtiyacı olanların bulunması.
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Sorumlu Birim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A4) Alaşehir'de yaşayanların sosyal kültürel ve sanatsal konularda gelişimini teşvik etmek.

Hedef (H4.2) Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG4.2.1 
Desteklenecek 
öğrenci sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

6 ay6 ay100 10 11 12 13 14 15

• Fen İşleri Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü
• Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Ulusal ve yerel düzeydeki etkinliklerin iptalini gerektiren yas ilanları.
• Zorunlu tasarruf uygulamaları.

• Rutin faaliyetlerin içeriğinin zenginleştirilerek günün anlam ve önemine uygun hale 
getirilmesi. 
• Şenlikler tertip etmek.
• Milli bayramlar İçin düzenlenecek konserlere konsepte uygun sanatçılar davet etmek.
• Dini bayramlarda ki etkinliklerde ise geleneksel sanatları tekrara düşmeden yenilemek.
• Panayır ve lunapark kurulumlarını sağlamak.

2.890.000,00 TL

• Ekstra finansman için gerektiğinde sponsor desteği…
• Günün anlam ve önemine uygun organizasyonlar düzenlemek.

• Yapılan etkinliklerde çoğunlukla günün anlam ve önemine uygun organizasyonların 
yapılmaması.
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Sorumlu Birim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A4) Alaşehir'de yaşayanların sosyal kültürel ve sanatsal konularda gelişimini teşvik etmek.

Hedef (H4.3) Kültür, sanat ve spor alanında kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını
sağlamak.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG4.3.1 Gerçek-
leştirilecek 
etkinlik sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

6 ay6 ay100 100 100 110 120 130 140

• Özel Kalem Müdürlüğü
• Zabıta Müdürlüğü
• Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Zorunlu tasarruf uygulamaları.

• Alaşehir Kongre Haftası etkinliklerini organize etmek.
• Halen devam eden yüzme, Türk sanat müziği kursları ile açılması planlanan tiyatro vs. 
kurslarımız.
• Kültürel etkinlikler düzenlemek ( Tören, fuar, organizasyon vs. ).
• Sanatsal Kurslar Açmak ( Tiyatro, müzik vs. ).
• Spor kursları açmak, müsabakalar düzenlemek.
• Geleneksel 5 Eylül etkinliklerini organize etmek.
• Fuar katılımları,  sergi, panel, seminer, konferans, kısa film yarışmaları organizasyonu 
yapmak
• İlçemizin yer altı ve yer üstü coğrafi değerlerinin tanıtımını yapmak için çalıştaylar 
düzenlemek, tanıtım filmleri ve broşürler hazırlamak.
• İlçemizin kültürel değerlerinin tanıtımı çalışmaları yapmak için halk oyunu gösterileri ve 
mahalli yemek yarışmaları düzenlemek.
• Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım sağlamak.

2.450.000,00 TL

• İlçemizdeki sanatsal kültürel etkinlikleri artırmak.
• Tanıtım faaliyetleri için gerekli çalışmaların yapılması
• Çocuk ve gençlerin kültür ve spor faaliyetlerine katılımın artırılması

• İlçemizdeki etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak yetersiz olması.
• ilçemizin tanıtım faaliyetlerinin yeterli olmaması.
• İlçemizdeki çocuk ve gençlerin kültür ve spor faaliyetlerinden yeterince 
yararlanamamaları.
• Amatör spor faaliyetlerinin yeterli olmaması
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STRATEJİK ALAN 5: KURUMSAL YAPI

AMAÇ 5: Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 Alaşehir Belediyesi'nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesi 

için kurumsal kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır.

Sorumlu Birim İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.1) İnsan kaynakları yönetimi geliştirerek çalışanların gelişimini sağlamak mesleki ve
kişisel gelişime yönelik ve motivasyonunu artırmak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

eğitime katılan 
personel sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

• Özel Kalem Müdürlüğü
• Mali Hizmetler Müdürlüğü

• Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Kaynak aktarılmasına dair mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmemesi, personel atamaları 
için gerekli kadroların sağlanamaması.
• Ortak çalışma kültürünün yetersizliği 
• Bazı birimlerin personel sayısının az ve iş yükünün fazla olması nedeniyle personellerin 
motivasyon ve niteliğini artırabilmek için düzenlenen programlara katılamaması.
• Hizmet sunumu ile ilgili mevzuat yetersizliği.
• Belediyemizde yeterli sayıda kalifiye personelin istihdam edilememesi.

• Belediyemizde çalışan tüm personellerin maaş ve diğer işlemlerinin daha hızlı hale 
getirilmesi.

• Hizmet içi ve diğer eğitimleri düzenlemek.

• Personel kart sisteminin geliştirilmesi.
• KHK ile kurumumuza geçiş yapan işçilerin özlük dosyalarının elektronik arşivinin 
oluşturulması.

• Başarılı personeli ödüllendirmek.

110.000,00 TL

• Kariyer basamakları için niteliğin artırılması ve performansa dayalı sisteme geçilmesi.

• Sosyal sorumluluk projelerine personelin ve idari personelin de aktif katılımının 
sağlanması.

• Hizmet içi eğitim programlarının gerçekleştirilmesi.

• Başarılı personellerin daha çok teşvik edilmesi.

• Büyük ölçekli ulusal ve uluslararası projeler için bilgilendirme, başvuru süreçleri ve 
proje yazma gibi desteklerin etkin olarak uzmanlar tarafından verilmesi.

• Personellerin İhtiyaçlarına yönelik eğitim çalışmalarının yapılmaması.

• Belediye olarak toplu halde çalıştaylar yapılmaması.
• Belediye personelinin kurumsal mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması.

• Teknik araç ve gereçlerin benzer araç ve gereçlere ihtiyacı bulunan farklı birimler 
tarafından belirli bir planlama dâhilinde paylaşılarak kullanımının sağlanamaması.
• Personellerin eğitimlerine yönelik bütçenin yetersiz olması.

• Her birim kendisine ait İç Kontrol Eylem Planının revize etmemesi.

PG5.1.2 Ödül-
lendirilecek 
personel sayısı

50

50

0

0

10

5

15

10

20

15

25

20

30

25

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay
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Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.2) Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG5.2.1Tamir/ 
Bakım 
yapılacak 
donanım 
sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG5.2.2 Sızma 
testinin 
yapıldığı 
Network 
sistemi

PG5.2.3 
Eğitime 
katılacak kişi 
sayısı

değişim 
yapılması

PG5.2.4 
Otomasyon 
sisteminde 
güncelleme/

25

10

25

40

Sorumlu Birim ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (BİLGİ İŞLEM)

İşbirliği

Yapılacak

Birim(ler)

• Tüm Müdürlükler 

Riskler

• Mali kaynakların yetersiz olması.
• Belediyemizde yeterli sayıda kalifiye personelin olmaması.
• Otomasyon Yazılımlarının günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi
• Görev yeri değişikliğinden sonra personelin görev yerine adaptasyon 
sağlayamaması

• Siber saldırı yöntemlerinin ve sıklığının artması.

• Otomasyon Yazılımını güncelletmek.
• Network sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını tesis etmek.
• Kurum müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda ilgili donanım malzemeleri 
temini konusunda yardımcı olmak
• Hizmet içi eğitim sağlamak (Modüler Yazılım ve Office programları eğitimi)
• Sızma testi yaptırmak.

• Bilişim donanımının güçlendirilmesi.

Faaliyet ve
Projeler

10

1

10

1

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

20

1

10

1

30

1

15

1

40

1

20

1

50

1

25

1

60

1

30

1

Maliyet
Tahmini

402.000,00  TL
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Tespitler

İhtiyaçlar

• Kurumumuzda kullanılmakta olan bilgisayarların donanım olarak istenilen 
performansta çalışmamaktadır. Var olan bilgisayarlara donanım ilavesi temininde 
sıkıntılar yaşanmakta, ilave yapılsa da gelişen teknolojinin gerisinde kalmakta ve 
performanslarında istenilen artış gözlenmemektedir.

• Otomasyon yazılımının eski versiyon olması sebebiyle kurum personellerin ihtiyaçlarını 
karşılayamaması sebebiyle güncellenmesi/değişmesi gerekmektedir.
• Kurumsal SOME’ler kurumlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması 
muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara 
karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma 
ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdürler.

• Kurum içindeki personelin, kullanılan programlar ile ilgili yeterli seviyede olmaması.

• Penetrasyon ve sızma testleri ile ilgili çalışmalar yaptırmak için yıllık bütçe 
planlamasında ödenek ayrılması.

• Belediye personelinin hizmet içi eğitiminin kurum düzeyine yeterli hale getirilmesi.

• Kurumumuzdaki teknolojik ömrünü tamamlamış ve stratejik plan süresi içerisinde 
ömrünü tamamlayacak olan bilgisayarların yenilenmesi için yıllık bütçe planlamasında 
ödenek ayrılması.

68
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Sorumlu Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.3) Mali yapıyı güçlendirmek

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Gelir tahminlerinin gerçekleşme oranının düşük olması.
• Merkezi yönetimin belediye gelirlerini kısıtlama olasılığının olması.
• Belediyenin borç durumunun yüksekliği dolayısıyla bütçenin istenilen düzeyde 
yönetilememesi.

• Tahakkuk kayıtlarının taranması ve eksikliklerin giderilmesi.

• Stratejik plana uygun olarak performans programının hazırlanması.

• Kesin hesap ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

• Bütçe kesin hesap ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

• Gelir artırıcı çalışmaların yapılması.

• Mobil tahsilat veznelerinin kurulması.
• Stratejik yönetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

• İç kontrol sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi ve ön mali kontrol sisteminin kurulması.

• Yıllık performans esaslı faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulması.
• Stratejik planda tanımlanan faaliyetlerin plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak 
üzere izleme raporlama sisteminin kurulması.

769.000,00 TL

• Yönetim bilgi sisteminin yenilenmesi.
• Mali Hizmetler Personelinin Eğitilerek Kapasitesinin artırılması. 
• Vatandaşın vergi ödevleri konusunda bilgilendirilmesi.
• Alacakların bir plan dâhilinde vatandaş odaklı takibinin sağlanması.
• Mali konularda danışmanlık hizmetinin alınması.

• Belediye Yönetim Bilgi Sistemin Mevzuat ve yeniliğe uygun olmayışı.
• Vatandaşın vergi ödevlerinin yerine getirmede Yeterli bilgiye sahip olmayışı.
• Halen yüklü miktarda takip edilmesi gereken alacağın olması.
• Tahsili mümkün olmayan sürekli artan İdari Para cezası Alacağının olması.
• Personelinin mesleki bilgi yetersizliğinin bulunması.
• Dönem dönem yapılması gereken Dönemsel analiz ve araştırmaların yapılamaması.

25

25

50

PG5.3.3 Düzen-
lenen ödeme 
emri oranı

80326

80326

80326

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

• Tüm Müdürlükler 
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Sorumlu Birim HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.4) Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Birim personelinde mesleğin zorluğu nedeniyle motivasyon düşüklüğü.
• Yıl bazında belediyeye karşı açılacak davaların ve mahkemece karara çıkarılacak 
davaların sayısal bir verisinin sağlanamaması.

• Tüm birimlerin temel hukuki ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilenmesini sağlamak.
• Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönergeleri güncelleştirmek.
• Birimlerin doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirilmesi ile vatandaşla Belediye arasındaki 
hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak azaltmak.
• Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş taleplerini karşılamak.
• Birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile güncel mevzuat hakkında bilgilendirme 
yapmak.
• Birimlerden gelen hukuki görüşlerin en kısa sürede cevaplanmasını sağlamak.

622.000,00 TL

• Takım ruhu ile çalışma kültürünü geliştirmek.
• Belediyemizin bilgi/belge akışını mevzuata uygun bir şekilde koordine etmek.
• Tüm birimlerde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmek.

• Birimler arası ortak çalışma kültürünün yetersizliği.
• Belediye ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri iyi koordine edememek, köprü 
oluşturamamak.
• Yoğun iş temposu nedeniyle verimli bilgi akışının sağlanamaması.

70

30

PG5.4.1 Karara 
çıkacak dava 
sayısı

• Zabıta Müdürlüğü
• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
• İnsan Kaynakları Müdürlüğü
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PG5.4.2 
Cevaplanacak 
hukuki görüş 
sayısı

45

15

55

17

60

20

65

25

70

28

75

30

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

70
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Sorumlu Birim DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.5) Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG5.5.1 
Yapılacak Alım 
Sayısı 

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

6 ay6 ay100 850 900 900 900 950 950

• Tüm Müdürlükler 

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Alımların zamanında yapılamaması.   
• İhalelerin iptal edilmesi.

• Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan tüm alım işlemlerini 
gerçekleştirmek.

280.000,00 TL

• Verimliliğin Arttırılması.
• Kurum içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

• Birimler arası iletişim yetersizliği dolayısıyla evrak hazırlama sürecinin uzaması.
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Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.6) Kurumun evrak işlemlerinin etkin yürütmek.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL

PG5.6.1 
Belediye 
meclis 
karaları sayısı

5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

PG5.6.2 
Belediye 
encümen 
karaları sayısı.

PG5.6.3 
Evlenme 
başvuru 
sayısı.

PG5.6.4 Kayıt 
yapılan gelen 
evrak sayısı.

25

25

25

25

Sorumlu Birim YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği

Yapılacak

Birim(ler)

• Tüm Müdürlükler 

Riskler • Mali kaynakların yetersiz olması.

• Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli 
görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları 
gidermek, 
• Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili • 
çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,
• Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük 
faaliyetlerini üst makamlara sunmak, 
• Belediye başkanlığı adına gelen-giden evrakların kontrolünü yapmak, sevk ve havalesini 
yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol etmek, 
• Belediye meclisine ve encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evrakları düzenleyerek 
meclis ve encümen gündemlerinin oluşturulması için başkanlığa sunulmasını sağlamak, 
• Meclis toplantı tarihinin ve belediye başkanı tarafından belirlenen gündem 
maddelerinin,  en az üç gün önceden meclis üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapmak 
ve gündemin duyurulmasını sağlamak, 
• Belediye meclisinde görüşülen konulara ilişkin karar özetlerinin, toplantı tutanaklarının 
ve bir sonraki meclis toplantısının duyurulmasını sağlamak, 
• Alınan meclis kararlarının kesinleşme sürecini takip etmek, kesinleşen meclis 
kararlarının ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, 
• Belediye encümenince alınan kararların yazımı ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, 
encümen üyelerinin devamlılık cetvellerinin tutulmasını sağlamak. 
• Evlendirme hizmetlerinin sunulmasını ve kontrolünü yapmak. 

Faaliyet ve
Projeler

238

580

645

19020

250

585

650

19150

255

585

660

19200

260

590

665

19250

260

595

670

19300

265

600

675

19500

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

72
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Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

140.000,00 TL

• Personel yetersizliği.
• Evlendirme Memurluğu ile Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı birim içerisinde hizmet 
vermesi.

• Personel temini.
• Evlendirme Memurluğunun ayrı binaya alınarak Evlendirme Dairesinin yapılması.

Sorumlu Birim ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Amaç (A5) Etkin ve verimli bir yapı için kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef (H5.7) Kurum tanıtım ve organizasyon hizmetlerini yerine getirmek.

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi

Başlangıç
Değeri

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
İzleme
Sıklığı

Rapor-
lama
Sıklığı

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

• Mali kaynakların yetersiz olması.

• Başkanlık adına kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. 
• Başkanın randevu taleplerini almak, toplantı ve ziyaretlerini organize etmek.
• Başkanın yurt içi ve yurt dışı gezilerini organize etmek.
• Kutlama, kokteyl gibi resmi katılım gösterilen protokolleri organize etmek.
• Belediyenin tanıtımını yapmak ve belediye ile ilgili haberleri rapor halinde sunmak.
• Belediyeye gelen ziyaretçileri ağırlamak.
• Kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği 
sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek.
• Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu 
geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak.

1.763.000,00 TL

• Personel temini.
• Mali kaynak artırımı.

• Personel yetersizliği.
• Mali kaynak yetersizliği.

40

30

30

5

1

3

10

1

3

15

2

4

20

3

5

25

4

6

30

5

7

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

• Tüm Müdürlükler 

PG5.7.1 Belediye 
faaliyetlerinin 
duyurulması ve 
tanıtımı.
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Hedef 1.1

Hedef 1.2

Hedef 1.3

Hedef 1.4

Hedef 2.1

Hedef 2.2

Hedef 2.3

Hedef 2.4

Hedef 2.5

Hedef 3.1

Hedef 3.2

Hedef 3.3

Hedef 4.1

Hedef 4.2

Hedef 4.3

Hedef 5.1

Hedef 5.2

Hedef 5.3

Hedef 5.4

Hedef 5.5

Hedef 5.6

Hedef 5.7
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HARCAMA BİRİMLERİ
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Amaç 1

Hedef 1.1

Hedef 1.2

Hedef 1.3

Hedef 1.4

Amaç 2

Hedef 2.1

Hedef 2.2

Hedef 2.3

Hedef 2.4

Hedef 2.5

Amaç 3

Hedef 3.1

Hedef 3.2

Hedef 3.3

Amaç 4

Hedef 4.1

Hedef 4.2

Hedef 4.3

Amaç 5

Hedef 5.1

Hedef 5.2

Hedef 5.3

Hedef 5.4

Hedef 5.5

Hedef 5.6

Hedef 5.7

Genel Yönetim
Giderleri

BÜTÇE
TOPLAMI

 26.601.000,00 

 25.000.000,00 

 39.000,00  

 739.000,00 

 823.000,00 

 14.224.000,00 

 124.000,00 

 9.250.000,00 

 350.000,00 

 4.500.000,00 

 5.000,00 

 125.000,00 

 50.000,00 

 5.000,00 

 70.000,00 

 931.000,00 

 1.000,00 

 590.000,00 

 340.000,00 

 832.000,00 

 10.000,00 

 192.000,00 

 140.000,00

 122.000,00 

 50.000,00 

 23.000,00 

 295.000,00 

 45.287.000,00

 88.000.000,00 

 26.869.000,00 

 25.000.000,00 

 35.000,00  

 1.036.000,00 

 798.000,00 

 16.880.000,00  

 130.000,00 

 11.720.000,00  

 280.000,00 

 4.750.000,00 

 5.000,00  

 166.500,00 

 60.000,00 

 7.500,00  

 99.000,00  

 797.000,00 

 2.000,00  

 400.000,00  

 395.000,00  

 773.500,00  

 20.000,00  

 75.500,00  

 156.000,00  

 122.000,00  

 52.000,00  

 25.000,00  

 323.000,00  

 49.514.000,00 

 95.000.000,00 

 26.862.500,00 

 25.000.000,00 

 36.000,00 

 1.056.500,00 

 770.000,00 

 17.834.500,00 

 134.500,00 

 12.400.000,00 

 300.000,00 

 5.000.000,00 

 5.000,00 

 183.000,00 

 70.000,00 

 10.000,00 

 103.000,00 

 942.500,00 

 2.500,00 

 450.000,00 

 490.000,00 

 798.500,00 

 30.000,00 

 43.000,00 

 163.000,00 

 123.000,00 

 54.000,00 

 27.500,00 

 358.000,00 

 53.379.000,00 

 100.000.000,00 

 51.827.000,00 

 50.000.000,00 

 37.000,00 

 990.000,00 

 800.000,00 

 18.830.000,00 

 80.000,00 

 13.400.000,00 

 100.000,00 

 5.250.000,00 

 5.000,00 

 272.500,00 

 130.000,00 

 12.500,00 

 130.000,00 

 1.385.000,00 

 110.000,00 

 700.000,00 

 575.000,00 

 803.500,00 

 20.000,00 

 44.500,00 

 150.000,00 

 125.000,00 

 59.000,00 

 30.000,00 

 375.000,00 

 31.882.000,00 

105.000.000,00

 51.843.000,00 

 50.000.000,00 

 43.000,00 

 1.000.000,00 

 800.000,00 

 20.161.000,00 

 81.000,00 

 14.460.000,00 

 120.000,00 

 5.500.000,00 

 5.000,00 

 288.000,00 

 140.000,00 

 15.000,00 

 133.000,00 

 1.520.000,00 

 120.000,00 

 750.000,00 

 650.000,00 

 878.500,00 

 30.000,00 

 47.000,00 

 160.000,00 

 130.000,00 

 65.000,00 

 34.500,00 

 412.000,00 

 35.309.500,00 

 110.000.000,00

 184.002.500,00

 175.000.000,00 

 190.000,00 

 4.821.500,00 

 3.991.000,00 

 87.929.500,00 

 549.500,00 

 61.230.000,00 

 1.150.000,00 

 25.000.000,00  

 25.000,00 

 1.035.000,00 

 450.000,00  

 50.000,00  

 535.000,00  

 5.575.500,00  

 235.500,00  

 2.890.000,00 

 2.450.000,00 

 4.086.000,00 

 110.000,00 

 402.000,00 

 769.000,00 

 622.000,00 

 280.000,00 

 140.000,00 

 1.763.000,00 

 215.371.500,00 

 498.000.000,00 

PLANIN
1. YILI TL

Tablo 23: Tahmini Maliyetler

PLANIN
2. YILI TL

PLANIN
3. YILI TL

PLANIN
4. YILI TL

PLANIN
5. YILI TL

TOPLAM
MALİYET TL

 Stratejik planımızda belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimizin plan 

dönemi tahmini maliyetleri tespit edilmiştir. Belediyemiz bütçemiz ile de 

ilişkilendirilen bu maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo 23) 
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8-İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanması için altı ayda bir izleme, yılda bir kez de raporlanması 

gerçekleştirilecektir. Sonuçlar kurum içi ve kurum dışı ve ilgili taraflara sunulacaktır. 

Böylece plan sürecinde yönetime yardımcı olan sistemli bir izleme gerçekleşecektir.

 Değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülerek 

yapılacak ve söz konusu hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilmiş olacaktır.

İzleme ve raporlama 6 aylık dönemlerde, kamuoyuna paylaşım yıllık faaliyet 

raporlarıyla olacaktır.
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Tablo 7

Tablo 8

Tablo 9
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Tablo 11

Tablo 12

Tablo 13

Tablo 14

Tablo 15

Tablo 16

Tablo 17

Tablo 18

Tablo 19

Tablo 20

Tablo 21
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Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

Şekil 5 

Şekil 6

Şekil 7

Şekil 8

Şekil 9

Temel Performans Göstergeleri

Strateji Geliştirme Kurulu

Stratejik Plan Hazırlık Zaman Çizelgesi

Üst Politika Belgeleri Analizi

Faaliyet Alanları

Paydaş Tespiti

Paydaşların Önceliklendirilmesi

PESTLE Analizi

Müdürlükler Bazında Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel dağılımı

Belediye Şirketi Personel Dağılımı

Kurum Kültürü Analizi

Belediye Taşınmaz Çeşitleri

Demirbaş Malzeme Listesi

Makine ve Teçhizat Listesi

Bilgisayar Adet Tablosu

Çevre Birimleri ve Network Ekipmanları Listesi

Yazılım Lisans Bilgileri

İnternet ve Ağ Bağlantı Yapısı

Mali Kaynak Analizi

GZFT Analizi

Tespit ve İhtiyaçlar

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Tahmini Maliyetler

Odalar Toplantısı

Muhtarlar toplantısı

Meclis Toplantısı

STK Toplantısı

Teşkilat Yapısı

Personel Sayısal Yüzde Dağılımı

Personelin Cinsiyete Göre Sayısal Dağılımı

Personel Yaş Dağılımı

Personelin Eğitim Düzeyi

Belediye Şirketi Personelinin Yaş Dağılımı

Taşınmaz Niteliklerine Göre Dağılımı

Taşınmazların Hisse Dağılımı

Taşınmazların Alansal Büyüklükleri
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