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SUNUŞ 

 

Başkan resmi 

Sevgili ÇİVRİLliler; 

ÇİVRİL halkı için oldukça önemli 

birçok kamu hizmetini karşılama 

görevi ve sorumluluğu, Çivril 

Belediyesini, kaynaklarını daha 

etkili, ekonomik ve verimli 

kullanmasını, faaliyetlerini daha 

planlı yürütmesini gerektirmektedir.  

Bu gereklilik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlayan yeni 

kamu yönetimi anlayışı ile de desteklenmektedir. 6360 sayılı kanun ile nüfusumuz 

stratejik plan yapmamızı zorunlu hale getirmiştir.İlçe sınırlarının tamamı 

sorumluluk sahasına girmesi ve tüm köy ve kasabaların mahallemiz haline 

gelmesiyle de stratejik planlama yapmadan hizmetin yeterli götürebilmesi imkansız 

hale gelmiştir.  Stratejik yönetim biçimi olarak da adlandırılan bu yeni yönetim 

biçiminde, ileriye yönelik amaç ve hedef belirleme önemsenmekte, eldeki kaynaklar 

bu yönde rasyonel kullanılmakta, katılımcı ve bilgiye dayalı karar verme belirleyici 

olmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle stratejik yönetim süreci, stratejik planlama faaliyetleri ile 

başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve 

hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin 

stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını da içeren döngüsel bir yapıya 

sahiptir. 

Çivril Belediyesinde de stratejik yönetimini yerleştirmek ve geliştirmek için sürekli 

çalışmak durumundayız. Mevcut durum analizinin kapsamlı ve teknik yapıldığı, 

bütçeye yol gösterecek ve performans izleme ve değerlendirme çalışmalarını da bazı 

standartlara bağlayacak  Plan yapılmıştır. 

Değerli ÇİVRİL Halkına daha etkin ve kaliteli hizmet vermemizi sağlayacağını 

düşünerek, çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve 

danışmanlarımıza teşekkür ederim. 



2 

 

 

 

 

 

MİSYON BİLDİRİMİ 

 

 

 

Misyonumuz; milli ve ahlaki değerlerimizi 

koruyarak, Sosyal-kültürel ihtiyaçları 

karşılayarak yenilikçi bir yerel yönetim kurumu 

olmaktır. 
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VİZYON BİLDİRİMİ 

 

 

Vizyonumuz;  ulaşılabilir, güvenli ve yaşam kalitesi 

yüksek  ÇİVRİL’i oluşturmaktır. 
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TEMEL DEĞERLER 

 

 

 

  

Temel 
Değerler

Değişimcilik

Vatandaş 
ve insan 
odaklı 
olmak 

Çözüm odaklı 
olmak

Vatandaş 
memnuniyetini 

esas almak

Planlı ve 
programlı 
çalışmak

Şeffaflık

Adaletli olmak

Kurumsallaşmak

Sorunları 
oluşmadan 

önlemek
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Tablo 1 Çivril İlçesi Temel Göstergeleri 

ÇİVRİL İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ  

Yüzölçümü  

İlçe Nüfusu (2012) 60.004 

Okulöncesi Okullaşma Oranı   

Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye % 69,3)  

İlköğretimde Derslik Başına Öğrenci Sayısı      

Kaba Ölüm Hızı (binde)  

Bebek Ölüm Hızı (Türkiye % 00 10,1)  

DPT Gelişmişlik Endeksi  

Fiziki Altyapı Endeksi (EDAM)  

Sosyal sermaye Endeksi (EDAM)  

Kişi Başına Katma Değer (TR 32, ABD Doları)  

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı  

Organize Sanayi Bölgesi  

Toplam İhracat (2014 Yılı, ABD Doları)  

Toplam İthalat (2014 Yılı, ABD Doları)  

İşlenen Tarım Alanı   

Çivril’e Gelen Turist Sayısı (2014)  

Turizm İşletme Belgeli Yatak Sayısı  
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I. ÇİVRİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 I.1 COĞRAFYA VE İKLİM 

Coğrafya 
İl merkezinin kuzey doğusunda bulunan Çivril’ in kuzeyinde Sivaslı, Kuzey batısında 
Karahallı, Kuzeydoğusunda Sandıklı. Güney doğusunda Dinar, Güneyinde Dazkırı ve 
Evciler ilçeleri bulunmaktadır. Güney batısında ise Bekilli , Çal ve Baklan ilçeleri yer 
alır. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 900 metre, ilçe merkezinin ise 832 
metredir.  

Çivril, etrafı dağlarla çevrili alüviyal bir çöküntü olması üzerinde bulunmaktadır. 
Arazinin % 30 u dağlık, % 16 dalgalı, % 54 ü de düz ovadan oluşmaktadır. Bu ovanın 
kuzeyinde Bulkaz dağları ( 1990 metre ) Kuzey batısında Kocayaka dağları ( 1259 
metre ), güney doğusunda ise Bozdağı ( 1350 metre ) vardır. Kuzey doğusunda yer 
alan Akdağ ise ( 2449 metre ) ilçenin en yüksek Ege Bölgesinin ise ikinci yüksek dağı 
özelliğindedir.  

Çivril Ege Bölgesinde görülen Akdeniz iklimi ile İç Anadoluda görülen karasal iklim 
arasında geçiş tipi bir iklime sahiptir buna göre yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve 
yağışlı geçmektedir. Yapılan rasatlara göre en düşük sıcaklık 1974 yılı Ocak ayında 
14,5 santigrat derece, en yüksek sıcaklık ise 1973 Temmuzda 38 santigrat derece 
tespit edilmiştir. Yıllık yağış miktarı ise 1m2 ye 470 kg. dır. İlçede hakim rüzgar yönü 
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güney batısıdır. Poyraz ise bundan daha az esmekle birlikte daha çok 
göstermektedir. Yaz aylarında bile kış havası yaratan bu rüzgar zaman zaman 
oluşan kirli havanın dağılmasına yardımcı olmaktadır.  

Çivril’ in en önemli akarsuyunu ilçe merkezinin 10 km. doğusundaki Işıklı 
kasabasından çıkan Büyük Menderes nehri oluşmaktadır. Bu nehir Dinar ve Akdağ 
dan çıkan pek çok kaynağın suları ile birleşerek 72 km. lik bir alana sahip olan Işıklı 
gölünü meydana getirir. Bu göle Sandıklı ovasının sularını toplayan Küfi Çayıda 
katılır. Nilüferlerin açtığı tatlı su balıklarının yaşadığı ışıklı gölü aynı zamanda pek çok 
su kuşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Bilinçsiz avlanma nedeni ile yok olmaya yüz 
tutan bu canlı yaşamının koruma altına alınması gerekmektedir. Son yıllarda dile 
getirilen milli park olma durumu gerçekleşirse umarım bu sorun çözümlenecektir.  

İklim Durumu 

         Çivril, Ege bölgesinde görülen Akdeniz iklimi ile iç Anadolu bölgesinde karasal 
iklim arasındaki “Geçiş tipi “ bir iklime sahiptir. Buna göre yazlar sıcak ve kurak 
kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Rakımı 840 metredir. 
            1-Sıcaklık: 
         Coğrafi konum itibariyle Çivril geçiş sahasında bulunmaktadır. Denizden uzak 
olan bu sahada karasallığın etkisi artmakta, bu nedenle gece ve gündüz ile 
mevsimler arasındaki sıcaklık farkı da artmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık değeri 
ise 13.2 C° dir. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise temmuz ayıdır. Rasat süresince 
kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri ise 1987 yılı temmuz ayı içerisinde 38.5 C° en 
düşük sıcaklık ise 2000  yılı Ocak ayı içerisinde –24.3 C° dir.  
            2-Yağış : 
        Çivril en az yağışın sıcak mevsimde en çok yağışında soğuk mevsimde düştüğü 
“Akdeniz yağış rejimine sahiptir.” Yıllık ortalama yağış miktarı 1 metrekare ye 452 
milimetredir. Yağışın %41.3 ü kış mevsiminde %29 u ilkbahar %8,4 ü yaz, %21,3 ü   
sonbahardadüşmektedir.  
        Yıllık ortalama karlı gün sayısı ise 3,8 olup yapılan rasatlara göre en yüksek 
kar örtüsü kalınlığı 28 cm ile ocak ayında görülmüştür.  
        3-Rüzgarlar ve Değerleri: 
        Çivril de batı sektörlü rüzgarlar hakimdir. Birinci derecede esen rüzgar “gün 
batısı” dır. Bu rüzgar yıl boyunca 234 kez esmiştir. 2. derecede esen rüzgar ise 
kuzeydoğudan ise poyraz olup, yıl içinde ortalama 179 kez esmiştir. Estiğinde yaz 
aylarında bile kış havası hissettiren poyraz, ilçede zaman, zaman kirli havanın 
dağılmasına yardımcı olmaktadır.  
        Çivril de yıllık ortalama nispi nem oranı %52'dir, ortalama bulutlu gün sayısı 
5.6, sisli gün sayısı ise 3.4 dür 

I.2 TARİH 

Çivril adına tarihte ilk kez Myriokephalon savaşını anlatan Bizans Belgelerinde 
rastlıyoruz. 12. yüzyıldan kalma bu belgelerde Çivril adı Rum yazımı ile " Tribritzi " ve 
Latin yazılımı ile " Cyybrilcimani " diye geçiyor.Tarihçi Niketas " Tarih " adlı yapıtında 
savaşın yapıldığı geçitin adını " Tribritzi " biçiminde yazmıştır. Gerek eski gerek yeni 
Hellen dilinde C harfinin ve bizdeki okunuşuyla C harfinin karşılığı yoktur. C sesini 
vermek için tz, Ç sesinin vermek için ts kullanılır. Diğer yandan yeni Hellen ağzından 
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b harfi bizdeki v' nin değerindedir. Demekki geçidin adı " Tribritzi " diye yazılmakla 
birlikte bu yazım bizim okuyuşumuzdaki Civrici ya da Çivrici' nin değerindedir.Bu adın 
içindeki Çivr-Luwi dilinde " Bol su, Gür su " anlamında, adın sonundaki -il ise " Geçit, 
boğaz " anlamındadır. Bunların tümü içinden suyun aktığı bir doğal geçit' e işaret 
eder. Çivril adının işaret ettiği bu tür bir geçit ise doğu yanı başındaki " Küfü Çayı 
Vadisi' dir " 

Ülkemizde Çivril adını taşıyan bundan başka yedi tane daha yerleşme birimi 
bulunmaktadır. Sultan Höyüğündeki yerleşme ile başlamıştır.1954 - 1959 yılları 
arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına burada yapılan kazılarda M.Ö. 4000 
yıllarına tarihlenen buluntular elde edilmiştir. Bu durumda Çivril' in 6000 yıllık bir tarihi 
vardır. Höyüğün bilinen ilk sakinleri Arzawa' lardır. M.Ö. 2000 - 1680 yılları arasında 
hüküm süren Arzawa' lardan sonra sırayla Hititler'in, Frigler'in, Kimmerler'in, Lidya, 
Pers, Makodenya Krallığı, Seleskos Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, 
Bizans İmparatorluğu, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerini yaşamıştır. 
Daha sonra ise SahibAtaoğulları ve Germiyanoğulları Beyliği dönemlerini yaşayan 
Çivril, Moğol işgalinden sonra Osmanlı egemenliğine girer. 

Kurtuluş Savaşında Çivril’i anlatacak olursak;15 Mayıs 1919 ' da İzmir' i işgal eden 
Yunan Kuvvetleri bu işgallerini Aydın - İzmir yönünde genişletmeyi istiyorlardı. Bu 
amaçla kısa sürede Aydın, Nazilli ve Buldan işgal edilmiştir. Ocak 1921 başlarında 
ise saldırılarını sürdüren Yunan kuvvetleri Uşak istikametinden gelerek 8 Ocak 1921' 
de Çivril ve çevresini işgal ederler. Bu İşgal Çivril' in ilk işgali olup 9 gün sürmüştür. 
Takip eden aylarda Yunan Kuvvetleri Çivril'e yeniden taarruza geçtiler. Çeşitli 
çatışmalardan sonra 1 Nisan 1921' de ikinci Yunan işgali başlar.Yunanlılar bu işgaller 
sırasında halka çeşitli eziyetler yapmışlar, kendi işlerindezorla çalıştırmışlardır.Halkın 
büyük ve küçük başlı hayvanlarını almışlar, gerektiğinde erzak ikmali için 
yiyeceklerini dahi toplamışlardır. O kadar ileri gitmişlerdir ki, kümesteki bir tek tavuğa 
bile göz koymuşlardır. O günlerde Yunan askerleri tarafından söylenen "iki yumurta 
bir tavuk, haydi çabuk çabuk" sözleri bu durumu açıkça anlatmaktadır.Yine o 
günlerde Işıklı Akgöz Pınarı yakınlarında karakol kurmuş olan Yunanlılara bir grup 
Türk Genci baskın yaparak 13 Yunan askerini öldürür. Bunun üzerine Yunan 
askerleri Sarıbaba Dağı üzerindeki Bengi Tepesine toplarını çıkarıp Yeniköy, 
Yuvaköy ve Akdağ köylerini top ateşine tutup bu köylerimizi yakmışlardır.Benzer 
olaylar Cabar köyümüzde de yaşanmış, 90 ile 100 arasında insanımız katledilmiştir. 
Bu ve benzer olayları yaşayan Çivril halkı Anadolu’nun işgaline sessiz kalmamıştır. 
Düşmana daha derli toplu karşı koyabilmek amacı ile 1919 yılında Çivril Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’ni kurmuştur. Bu Cemiyetin kurulmasında Çorbacıoğlu Mehmet Ali 
Ağa’nın büyük gayretleri vardır. Cemiyetin faaliyete geçmesiyle birlikte Çivril halkı 
gönüllü erinden 200 kişilik bir süvari ve piyade birliği oluşturur. Bu birlikle yola 
çıktıktan 3 gün sonra 100 süvariden oluşan 2. birliği de cepheye sevk eder.(7 Eylül 
1920)Çivril' de oluşan bu Kuva-i Milliye hareketine İstanbul’dan Teğmen 
Fehmi(Karabağlı) isminde bir gönüllü vatanseverde katılmıştır.Cemiyet, askerin 
dışından ayni yardımlarada başlanmıştır. Bu amaçla ilk anda arpa, buğday ve saman 
gibi yardımlar yapılıyordu. Daha sonra para yardımları başladı. 14 Ağustos 1919’da 
Aydın savunmasına yardım için 200 lira gönderilmiştir. Yardımlar konusunda ilçeler 
arasında adeta bir yarış başlamıştır. Çivril Askerlik Şubesi Başkanı 4 Şubat 1920 
tarihinde Burdur Askerlik Şubesi Bankası’na yazdığı yazıda "Çivril Heyeti 
Milliyesi’nin" bu ana kadar cepheye gönderdiği asker ve zahire ile fakirliğe rağmen 
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birinciliği kazandığını ifade ediyordu. Görüldüğü gibi ilçe halkı,Kuva-i Milliye’nin ikmali 
için elinden geleni yapmış bu konuda çevre ilçeler içinde en çok yardım eden ilçe 
unvanını elde etmiştir. 26 Ağustos 1920’ye gelindiğinde Yüce Önder Atatürk'ün 
başlattığı Büyük Taarruz da kısa sürede üstünlüğü ele geçiren Türk birlikleri, Yunanı 
İzmir' e doğru kovalamaya başlamıştır. Bunu haber alan Çivril' deki işgalci Yunan 
birlikleri 30 Ağustos 1922’de Çivril'i terk ederek uşak istikametine doğru kaçmaya 
başlamışlardır. Kaçarkende Tren istasyonundaki kendi erzaklarını koydukları ambar 
ile Askerlik Şubesi binasını yakmışlardır.Böylece 80 Asker ve pekçok Sivil insanımızı 
şehit verdiğimiz, çektiğimiz acılara Türküler yaktığımız 523 gün süren kabus bitmiştir. 
Özgürlüğümüze kavuştuğumuz 30 Ağustos 1922 tarihli bu gün heryıl Ülkemiz' in 
Zafer Bayramı ve İlçemiz' inde Kurtuluş Günü olarak heryıl büyük bir coşkuyla 
kutlanmaktadır. 

I.3 DEMOGRAFİ 

2012 yılı TUİK verilerine göre Çivril İlçe nüfusu 60.004 kişidir. 950.557 olan 

Denizli  nüfusunun % 6,41’i  Çivril’de yaşamaktadır. 

TOPLAM İLÇE 

MERKEZİ 

DIŞ 

MAHALLELER 

İLÇE 

MERKEZİNİN 

ORANI 

DIŞ 

MAHALLELERİN 

ORANI 

60.004 18.134 42.870 29,7 70,3 

Kaynak :TUİK Denizli 2012 raporu. 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 

 İlçe Merkz Dış Mahal TOPLAM 

ÇİVRİL 3,00 3,22 3,15 

Medeni durum ve cinsiyete göre ilçe nüfusu -2012.(Kaynak :TUİK 

Denizli 2012 raporu.)   

  Kadın Erkek Toplam 

Hiç evlenmedi   3604 5353 8957 

Evli   16931 16825 33756 

Boşandı   736 662 1398 

Eşi Öldü   3484 588 4072 

Toplam   24755 23428 48183 
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Yaş grubu ve cinsiyete göre ilçe nüfusu.( Kaynak :TUİK Denizli 2012 raporu.) 

 

 Yaş grubu  Toplam Erkek Kadın  

 0-4  3867 1948 1914  

 5-9  4283 2235 2048  

 10-14  4648 2405 2243  

 15-19  4720 2363 2357  

 20-24  3819 1807 2012  

 25-29  4115 2158 1957  

 30-34  4277 2237 2040  

 35-39  4199 2176 2023  

 40-44  4050 2030 2020  

 45-49  4103 2031 2072  

 50-54  3998 1992 2006  

 55-59  3672 1721 1951  

 60-64  3241 1546 1695  

 65-69  2485 1096 1389  

 70-74  2083 905 1178  

 75-79  1741 759 982  

 80-84  1181 426 755  

 85-89  417 158 259  

 90+  110 31 79  

 Toplam  61.004 30.024 30.980  
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II. EKONOMİK VE SOSYAL YAPI 

II.1 EKONOMİ 

II.1.1. Genel Yapı 

Ekonomisi tarıma dayalı ilçemizde nüfusun %80 tarımsal faaliyetlerde, kırsal kesimdeki 
nüfusun bir kısmı yurtdışında işçi olarak çalışmakta ve bir kısmı da ticaretle iştigal 
etmektedir. Ekonomisi 1960 yılı öncesi tahıl, üzüm, haşhaş ve az miktarda şekerpancarına 
dayanan İlçemiz, 1960 yılından sonra DSİ ve Toprak Su Hizmetlerinin gelmesiyle hareketli ve 
güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Her türlü tarım ürünleri ve hayvancılık yanında pancar, 
elmacılık, bağcılık, sebzecilik ve su ürünleri önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. İlçede 54 
270 ton kapasiteli özel teşebbüs ve Belediyelere ait 38 adet soğuk hava deposu mevcuttur. 
Toplam 356 522 dekar tarım alanı sulanabilmektedir. İlçemizde 4 adet Sulama Birliği hizmet 
vermektedir. Hayvancılığında büyük önem taşıdığı İlçemizde 2013 yılında 120.000 ton süt 
üretimi yapılmıştır. 
Son yıllarda Ayçiçeği tarımı ile de ilçemiz Ülkemizde büyük bir paya sahip olmaya başlamış ve 
buna bağlı olarak alım merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 

 

II.1.2. Tarım, Orman ve Hayvancılık 

Tarımsal Yapı 
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Kaynak :Gıda Tarım Ve Hayvancılık Çivril İlçe Müdürlüğü İnternet verileri 
 

 
TRAKTÖR 

GÜBRE 
DAĞITMA 
MAKİNASI 

SEYYAR SÜT 
SAĞIM 

MAKİNASI 
PULLUK 

EKİM 
MAKİNASI 

ÇİVRİL 5.053 1.294 750 6.415 809 

Kaynak :TUİK Denizli 2012 raporu.  
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II.1.3. Sanayi ve Ticaret 

Çivril ilçesinde organize sanayi bölgesi bulunmamaktadır.Tarıma dayalı sanayi olarak 2 adet 
meyve suyu fabrikası mevcut olup,ilçemizde yetiştirilen meyvelerin değerlendirilmesinde 
büyük katkıya sahiptir.Ayrıca ilçemizde meyve tarımının fazlalığına bağlı olarak yaklaşık 40 
civarında soğuk hava deposu vardır.Son yıllarda ayçiçeği tarımında önemli bir yer edinen 
ilçemizde çerezlik ayçiçeği alım tesislerinin sayısı giderek artmaktadır.İlçemiz ticareti ağırlıklı 
olarak tarım ürünlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

 İlçede 4 adet Su Ürünleri Kooperatifi, 12 adet Sulama Kooperatifi, 28 adet Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, 1 adet Mandıra, 4 adet küçük çapta un fabrikası faaliyet göstermektedir. 2 adet 
küçük sanayi sitesinde 286 adet dükkan mevcuttur. 
İlçemizde yetişen ürünlerin değerlendirilmesine esas olmak üzere özel sektörce 2 adet 
meyve konsantre fabrikası vardır. 

İlçemizde sanayi yatırımı meyve suyu fabrikalarından başka yoktur. 

 

II.1.4. Turizm 

İlçemiz Akdağ kanyonu bütün olarak 20 km'lik alana uzanıyor. 1 600 m rakımlı kanyon 
Çivril'in Gümüşsu (Homa) beldesinin 900 m rakımlı yerleşiminde sona gelmektedir. Kanyonun 
1 200 metre uzunluğundaki kısmı bıçakla kesilmiş gibi, yüksekliği yer yer 200 m'yi bulan kaya 
kütlelerinden oluşuyor. En geniş yeri 4 metre, en dar yeri ise 1,5 metre aralıktaki bu kayaların 
arasından akan derenin oluşturduğu Akdağ kanyonu ancak 7-8 saatte geçilebiliyor. 

İlçemiz Işıklı gölü av turizmi açısından iyi bir potansiyele sahip olup, halen çevre illerden kış 
aylarında avlanmaya gelip göl kenarında konaklayan çok sayıda avcı vardır.Akdağ tabiat alanı 
geliştirme sahasında Anadolu Kızıl Geyiği bulunmakta ve her yıl Milli Parklar tarafından geyik 
avı düzenlenmekte olup, her yıl yerli ve yabancı avcılar avlanmaya gelmektedir.İlçemiz Akdağ 
ve Işıklı gölü doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.Bu potansiyelin 
değerlendirilmesi için ve doğanın korunması için Sulak Alan Yönetim Planı düzenlenmiş olup, 
bu planda doğa turizmi için bir takım planlamalar yapılmıştır.Tarihi yöndende ilçemiz henüz 
tam anlamı ile ortaya çıkarılamamış Eumenia Antik Kenti(Işıklı) ile kazı çalışmaları yapılan 
Beycesultan Höyüğü ile iyi bir turizm potansiyeline sahiptir. 
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II.2. İSTİHDAM VE YOKSULLUK 

İlçe halkının %80 i tarımsal üretim yada bu üretime bağlı işgücü olarak istihdam edilmektedir. 

İlçe genelinde işyeri sayısı ve istihdam durumları şu şekildedir: 

(İstihdam ve İşyeri Verileri, 2010) 

Ekonomik Faaliyet İşyeri Sayısı İstihdam 

İNŞAAT 80 428 

İMALAT 76 407 

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 127 371 

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU KARA TAŞITLARINI 
,MOTOSİKLETLERİN ONARIMI 124 288 

EĞİTİM 9 269 

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 10 179 

Kaynak: GEKA 2010 yılı Çivril Raporu 

II.3. EĞİTİM 

 

II.4. SAĞLİK 

 

 

 

 

III. ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK 

PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 

III.1. ONAY VE GÖREVLENDİRME 
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Belediyemiz Stratejik Planı, 2015 - 2019 dönemini kapsamakta olup, Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine dayanılarak, 07.07.2014 tarihli 

Başkanlık Makamı onayı ile Stratejik Planın hazırlıkları için gerekli 

çalışmalar başlatılmıştır. 

III.2 YASAL MEVZUAT, ÇALIŞMA SÜRECİ VE EKİBİ 

Belediyeler için stratejik plan hazırlama zorunluluğu, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 41.maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede “Belediye 

başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik 
plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 

tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.  

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu 
değildir.  

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil 
eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” 

denilmektedir. 

Yukarıda yer verilen hükümlerden, stratejik planların, bütçenin 
hazırlanmasına esas teşkil edeceği belirtilmiş, dolayısıyla, bütçenin ortaya 

çıkabilmesi için belediyede bir stratejik planın bulunması gerektiği ifade 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kamu 
idarelerinin stratejik plan hazırlaması zorunlu kılmaktadır. Söz konusu 

Kanun’un Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 
9.maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek 

ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 
tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 



20 

 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik 
planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma 

planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların 
belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.” denilerek, 
kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu ifade edilmiştir. 

Stratejik planların hazırlanması için uyulacak esaslar, Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik ve yine aynı Müsteşarlık tarafından hazırlanan Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm) çerçevesinde 
belirlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, stratejik planlama 

çalışmalarının süreci aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 2 Stratejik Planlama Süreci 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Plan ve Programlar 

Durum Analizi 

NEREDEYİZ 

GZFT Analizi 

Piyasa Analizi 

Hedef Kitle/İlgili Tarafların 

Belirlenmesi 

Kuruluşun varoluş gerekçesi 
Misyon ve 

İlkeler 
Temel İlkeler 

Arzu edilen gelecek Vizyon 

NEREYE ULAŞMAK 

İSTİYORUZ? 

Orta vadede ulaşılacak 

amaçlar Stratejik 

Amaçlar ve 

Hedefler Spesifik, somut ve ölçülebilir 

hedefler 

Amaç ve hedeflere ulaşma 

yöntemleri 
Faaliyetler ve 

Projeler 

GİTMEK 

İSTEDİĞİMİZ YERE 

NASIL 

ULAŞABİLİRİZ? 

Detaylı iş planları 

Maliyetlendirme 
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Ölçme yöntemlerinin 

belirlenmesi Performans 

Ölçümü 
BAŞARILARIMIZI 

NASIL TAKİP EDER 

VE 

DEĞERLENDİRİRİZ? 

Performans göstergeleri 

Raporlama 

İzleme ve 

Değerlendirme 
Karşılaştırma 

Geri Besleme 

Kaynak: Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, S:5 

Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlı 

yürütülmesini, başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin 

belirlenerek, kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır. 

Bunların yanında stratejik planlama: 

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde 

edilecek sonuçlara odaklıdır. 

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini 

sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği 

yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre 

uyarlanması gerekir. 

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. 

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun 

kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını 

değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve 

eylemleri üretmesidir. 

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne 

ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve 

denetlenmesine temel oluşturur. 

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst 

düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla 

beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki 

personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama 

başarıya ulaşamaz. 

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır. 

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen 

esnek bir araçtır. 
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Stratejik Planın güncellenmesi için alınan Başkanlık Makamı oluru ile 

stratejik plan ekibi de oluşturulmuştur. Söz konusu onayda aşağıdaki 

görevliler, stratejik planlama ekibinde yer almıştır. 
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Tablo 3 ÇİVRİL Belediyesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 

İSİM BİRİM 

Hasan YAZICI Belediye Başkan Yardımcısı 

Ergun MİLLETSEVER Mali Hizmetler Müdür V. 

Hasan GÜMÜŞ Yazı İşleri Müdür V. 

Ahmet KORKUSUZ Fen İşleri Müdür V. 

Cengiz ALTUNTAŞOĞLU İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü 

Ahmet ALABAŞ Fen İşleri 

Mehmet ERGUT Fen İşleri 

Yüksel AKTÜRK Veteriner İşleri 

Şerif Ali NİKBAY Bilgi İşlem Müdür V. 

Salih ERTEN Zabıta Müdür V. 

 



24 

 

 

IV. DURUM ANALİZİ 

IV.1. ÇİVRİL BELEDİYESİ’NİN KURUMSAL TARİHİ 

 

IV.2. KURUMSAL YAPILANMA, YETKİ, GÖREV VE 

SORUMLULUKLAR 

IV.2.1. Organizasyon Yapısı 

Belediyemizin kurumsal yönetim yapısını gösteren organizasyon şeması 

aşağıya çıkarılmıştır. 
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Şekil 1 ÇİVRİL Belediye Başkanlığının Organizasyon Şeması 

IV.2.2. Yasal Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı Belediye 

Kanunu olmak üzere, birçok Kanun hükmü ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, 

mevzuat analizi 3 başlık altında incelenmiştir. 

Birinci bölümde, çeşitli mevzuatlarla belediye tüzel kişiliğine verilen görevler 

incelenmiştir. İkinci bölümde belediye karar organlarına verilen görevler 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde de, sorumluluk alanlarını düzenleyen 

mevzuat hükümleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamlı değerlendirme Ek 3’de 

yer almaktadır. 

IV.2.3. İnsan Kaynakları Analizi 

Çiril Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre 

norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen 

madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda yapılmaktadır. 

Sözü edilen Yönetmelikte 12/09/2010 tarihinde yapılan değişiklikle 

Belediye, C-7 Grubuna dahil edilmiştir. Yönetmelik gereği C-7 grubunda yer 

alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 4 ÇİVRİL Belediye Başkanlığının Norm Kadro Yönetmeliğine Göre İstihdam Edebileceği 

Personel Sayısı 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Buna göre mevcut personel sayısı ……… olup, memur kadroları Belediye için 

belirlenen norm kadro sayısının altında, sürekli işçi kadrolarınınsa üstünde 

olduğu görülmektedir. 

Çivril Belediyesi’nin yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 5 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı 

 

Yıl Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

     

     

     

     

     

     

 

Çivril Belediyesi’nin mevcut kadro dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 6 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı 

 

Unvanlar Dolu Boş Toplam Unvanlar Dolu Boş Toplam 

Başkan Yardımcısı    Zabıta Amiri    

Yazı İşleri Müdürü    Zabıta Komiseri    

İns.Kayn.ve Eğt.Müd.    Zabıta Memuru    

  

Memur Kadro Toplamı 166 

Sürekli İşçi Kadro Toplamı 83 

TOPLAM 249 
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Mali Hiz.Müd.    İtfaiye Amiri    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ÇİVRİL Belediyesinin Temmuz 2014 tarihi itibariyle, insan kaynakları analizi 

aşağıda yapılmıştır. Buna göre, Belediyenin içinde yer aldığı C-7 grubu için 

Yönetmelik ile memur kadrolarının sınıf olarak dağılımı için aşağıda 

gösterilmiştir: 

Tablo 7 Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı 

  

İdari Personel 

 

Teknik Personel 

 

Sağlık Personeli 

 

Yardımcı Hizmet Personeli 

 

Belediye personelinin eğitim durumunu da analiz edilerek mevcut durum 

analizinde yer almıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, memur 

personelin % ……….’i lise ve üstü eğitim almıştır. İşçi personelin ise % …….’i 

lise ve altı eğitim almıştır. 
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Tablo 8 Çivril Belediyesi Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Sınıflandırılması 

  MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 

  Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 

İlkokul          

Ortaokul         

Lise         

2 Yıllık Y.O.         

4 Yıllık Fakülte         

Lisans Üstü         

Toplam          

 

Memur personelin yaklaşık % ……….’i 31-50 yaş arasındadır. 50 yaş üstü 

personelin toplam personel içindeki oranı % ………’ler düzeyindedir. 

 

Tablo 9 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Memur Personelin Yaş Dağılımı 

 

Yaş 

Aralığı 

Memur 

Personelin Yaş 

Aralığı 

21-30  

31-40  

41-50  

50 +  

Toplam  
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IV.2.4. ÇİVRİL Belediyesi’nin Mali Yapısı  

ÇİVRİL Belediyesinin mali yapısına 2011-2013 yılları için bakılmış ve 

gelişmeler geleceğe ilişkin beklentilerde dikkate alınmak suretiyle 

değerlendirilmiştir. 

2013 sonunda harcama toplamı …………. milyon TL, gelir toplamı ………. 

milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş ve bütçe açığı ……… milyon TL olmuştur. 

…………………… bütçe dengesideğerlendirilecek.  

Bütçe açığı olup olmadığına bakılarak değerlendirilecektir. 

Tablo 10 Çivril Belediye Başkanlığı Bütçe Tablosu 

  2011 2012 2013 
2014  Haziran 

Sonu 

Bütçe Geliri 
    

Bütçe Gideri 
    

Bütçe Dengesi -26.094.010 -16.855.612 -11.639.086 -3.536.735 

ÇİVRİL Belediyesi gelirlerinin ………… merkezi yönetim vergi paylarından 

oluşan diğer gelirler kaleminden oluşmaktadır. Bunu % …..’lerin biraz 

üzerinde pay ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri izlemektedir. Vergilerin payı 

ise % ……’ler civarında çıkmıştır. 

 

Grafik 1 2013 Yılı Gelir Kesin Hesabı 
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....%
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....%
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.......%
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2013 yılında bu oranlar sırasıyla % …., % ….. ve %.... düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 11 Çivril Belediye Başkanlığı Bütçe Tablosu 

Kesin Hesap Bilgileri (Net Tahsilat) 

GELİR TÜRÜ 2011 2012 2013 

1. Vergi Gelirleri    

3.Teşeb. ve Mülk. Gel.    

4. Alınan Bağış ve Yrd.    

5. Diğer Gelirler    

6. Sermaye Gelirleri    

TOPLAM    

 

Belediye harcamalarının 2011-2013 döneminde yaklaşık % ……’ı mal ve 

hizmet alımı giderlerine ayrılırken personel giderlerinin payı % …….’ler 

düzeyinde çıkmıştır. Sermaye giderlerinin payı ise bu dönem aralığında % 

……..’ler düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 12 Çivril Belediye Başkanlığı Gider Tablosu 

Kesin Hesap Bilgileri 

GİDER TÜRÜ 2011 2012 2013 

1. Personel Giderleri    

2. SGK Devlet Prim 

Giderleri 

   

3. Mal Ve Hizmet Alım 

Giderleri 

   

4. Faiz Giderleri    

5. Cari Transferler    

6. Sermaye Giderleri    
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7. Borç Verme    

TOPLAM    

 

2013 yılında bu oranlar sırasıyla % …, % ….. ve % …… düzeyinde olmuştur. 

 

Grafik 2 2013 Yılı Gider Kesin Hesabı  
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IV.3. PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik Planın temel unsurlarından olan katılımcılığın arttırılması, 

Belediyenin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasına bağlı 

olduğu için paydaşların belirlenmesi ve paydaş görüşlerinin stratejik plan 

çalışmalarında değerlendirilmesi oldukça önemsenmiştir. 

Paydaşlarla yürütülecek bu çalışmalar, stratejik planın sahiplenilmesini 

sağlayacak ve uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, verdiğimiz kamu 

hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için 

yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi 

kapsamında paydaş analizinin yapılması çok önemlidir. 

Stratejik Planlamaya İlişkin Kılavuzda paydaşlar, kuruluşun ürün ve 

hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da 

olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlar 

şeklinde tanımlanmıştır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar 

olarak sınıflandırılmaktadır. 

İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki 

kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, 

yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak 

verilebilir.  

ÇİVRİL Belediye Başkanlığının iç paydaşları aşağıda gösterilmiştir: 

Tablo 13 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı İç Paydaş Listesi 

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İç Paydaş Listesi 

1.  Üst Yönetim İç Paydaş 

2.  Belediye Meclisi İç Paydaş 

3.  Belediye Encümeni İç Paydaş 

4.  Diğer Belediye Yöneticileri İç Paydaş 

5.  Belediye Personeli İç Paydaş 
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Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş 

dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan 

diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, 

sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. 

Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, 

kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler 

dış paydaşların alt kümesidir. 

ÇİVRİL Belediye Başkanlığı’nın dış paydaşları, Planın ekinde ayrıntılı bir 

şekilde verilmekle birlikte aşağıdaki tabloda sayı olarak belirtilmiştir. 

Tablo 14 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Dış Paydaşlarını Dağılımı 

ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Dış Paydaşlarının 

Dağılımı 

  Sayı Oran 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 

  

Odalar ve Meslek 

Kuruluşları 

  

Diğer Kamu 

Kuruluşları 

  

Siyasi Partiler   

Bankalar   

Basın Kuruluşları   

Toplam   

 

Belediyemizce paydaşlar belirlendikten sonra aşağıdaki tabloda gösterildiği 

gibi önceliklendirilmiştir. 
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Tablo 15 ÇİVRİL Belediye Başkanlığı Önceliklendirilmiş Paydaş Tablosu 

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Önceliklendirilmiş Paydaş Tablosu 

Öncelik 

Sırası 

Paydaş Adı İç Paydaş / Dış 

Paydaş / Müşteri 

Neden Paydaş 

1 Çivril Halkı  Yararlanıcı 

Hizmeti alanlar olması 

nedeniyle 

yararlanıcılardır 

2 
Sivil Toplum 

Kuruluşları 
Dış Paydaş 

Hizmetin üretilmesini 

dolaylı 

etkiledikleri nedeniyle 

dış paydaştır 

3 

Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları 

Dış Paydaş 

4 
Resmi Kurum ve 

Kuruluşlar 
Dış Paydaş 

Hizmetin üretilmesine 

doğrudan ya da 

dolaylı katkı 

sağladıkları için dış 

paydaştır 

5 Muhtarlar Dış Paydaş Hizmetin üretilmesini 

dolaylı etkiledikleri 

için dış paydaştır 
6 

Esnaf ve 

Ticarethaneler 
Dış Paydaş 

7 Belediye Personeli İç Paydaş 

Hizmeti üretmekle 

görevli olduklarından 

iç paydaştır 

8 Belediye Meclisi İç Paydaş 

Hizmeti planlama, 

organize etme, kontrol 

etme, örgütleme ve 

koordinasyon 

görevlerini yerine 

getirmesi nedeniyle İç 
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Paydaştır. 

9 
Özel Kurum ve 

Kuruluşlar 
Dış Paydaş 

Hizmetin üretilmesini 

dolaylı 

etkiledikleri nedeniyle 

dış paydaştır 

10 Üst Yönetim İç Paydaş Hizmeti planlama, 

organize etme, kontrol 

etme, örgütleme ve 

koordinasyon 

görevlerini yerine 

getirmesi nedeniyle İç 

Paydaştır. 

11 
Diğer Belediye 

Yöneticileri 
İç Paydaş 

12 Belediye Encümeni İç Paydaş 

 

Stratejik planlama ekibi tarafından dış paydaş olarak belirlenen …….. birime 

gönderilen anket sonuçlarına………. birimden cevap gelmiştir. Anket 

çalışmasında aşağıdaki konularda görüşler istenmiştir: 

 Kurumumuz Çalışmaları 

 Beklenti ve ihtiyaçlar 

 Diğer kurumlarla işbirliği 

 Belediye imajı 

 Güçlü ve zayıf yönler 

 Çalışmalarda öncelik sırası 

 Kentsel dönüşüm 

 Basın-Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri 

 Teknolojik Çalışmalar 

 Bilimsel Çalışmalar ve Uluslararası Etkinlikler 

 Yönetsel Faaliyetler 

Anket sonuçları titizlikle incelenmiş ve oransal olarak verilen cevaplar 

değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ÇİVRİL Belediyesinin hazırlamış olduğu 

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu inceleyenlerin 

oranı % ………. olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, dış paydaşlara bu tür 

raporların ulaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Aşağıdaki sorulara verilen cevaplar, “hiç katılmıyorum” veya “az katılıyorum” 

şeklinde işaretlenmiştir: 

zffbbdfhzdfhfghsfgnhsfh



38 

 

IV.4 GÜÇLÜ YÖNLER – ZAYIF YÖNLER – FIRSATLAR – TEHDİTLER 

ANALİZİ (GZFT) 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri için 

Stratejik Planlama Kılavuzu’nda, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 

Tehditler Analizi (GZFT) kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen 

koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olarak tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında 

oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmekte, bu analiz stratejik planlama 

sürecinin diğer aşamalarına da temel teşkil etmektedir. 

GZFT Analizi, mevcut durum analizi kapsamında yapılmakta olup, kuruluş 

içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisidir. 

Bu analizde kullanılan tanımlar aşağıdadır: 

Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği 

olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil 

edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz 

hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler 

ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. 

Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj 

sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, 

kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi 

veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 

Stratejik Planın önemli bir unsuru olan GZFT Analizi, paydaş anket 

sonuçlarından, kurum çalışanlarının görüşlerinden, Çivril ile ilgili yapılan 

birçok araştırma ve raporun incelenerek değerlendirilmesi sonrasında ortaya 

çıkmıştır. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT verileri 

aşağıdadır. Bu veriler, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ya da 

faaliyetlerin şekillenmesinde önemli ölçüde kullanılmıştır. Bu yöntemle 

hazırlanan Plan, katılımcı bir yapıya kavuşmuş, sorunların tespitinde ve 

çözümlerin üretilmesinde kalıcı bir çalışma olarak ortaya konulmuştur. 
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Şekil 2 GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 
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V. AMAÇ VE HEDEFLER 

Belediyemizin 2015-2019 stratejik plan hazırlıklarında …….adet amaç 

belirlenmiştir.. Bu amaçlar gelecek dönemde belediyemizin vatandaşa yerel 

hizmet sunumunda öncelikli hizmet sunacağı alanları ortaya koymakta ve 

tanımlamaktadır. ……… amaç  altında ……… hedef bulunmaktadır. 

Hedefler, nihai amacı sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilecek öncelikli 

alt alanları belirlemekte, stratejiler ise faaliyetlerin çerçevesini çizmektedir. 

Stratejilerden sonra gelen faaliyetler ise stratejik planın uygulanma 

sürecinde gerçekleştirilecek temel faaliyet alanlarını göstermektedir. 

Tablo 16 Stratejik Planda Yer Alan Ana Alan ve Nihai Amaçlar 

Kısa Tema Nihai Amaç 

1. Kentsel Altyapı 
Amaç 1: ÇİVRİL’nin Kentsel Altyapısının Güçlendirilmesi, 

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması 

2. Afet, Risk ve Kent Güvenliği 
Amaç 2: Daha Güvenli Bir Kent Yaşam Alanı Oluşturulması 

ve Sürdürülmesi 

3. Sosyal Hizmetler 
Amaç 3: Sosyal Refahı Geliştirilmesi ve Sosyal 

Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

4. Kültür ve Sosyal Yaşam 
Amaç 4: Kültür, Sanat ve Sosyal Faaliyetleri Yoluyla Sosyal 

Yaşamının Geliştirilmesi 

5. Çevre ve Sağlık 
Amaç 5: Doğaya Saygılı, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin 

Oluşturulması ve Sürdürülmesi 

6. Kurumsal Kapasite 

Amaç 6: Çivril Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine 

Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan 

Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek 

Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek 
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Tablo 17 Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler 

AMAÇLAR HEDEFLER 

1. Çivril’in Kentsel Altyapısının 
Güçlendirilmesi, Sağlıklı ve 
Sürdürülebilir Kentleşmenin 
Sağlanması 

HEDEF 1.1: Çivril Kentinin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak 

HEDEF 1.2: Kent Bilgi Sisteminin Yerleştirilmesi ve Belediyenin Tüm Birimlerince Kullanılır Hale Getirilmesi 

HEDEF 1.3: Mahalleler İle İlçe Merkezi Arası Ulaşım Altyapısını ve Kent İçi Trafiği Sağlıklı Hale Getirmek 

HEDEF 1.4: Mahalleler ve İlçe Merkezi Yollarının İyileştirilmesi 

2. Daha Güvenli Bir Kent Yaşam 
Alanı Oluşturulması ve Sürdürülmesi 

HEDEF 2.1: İlçe Merkezinde Olduğu Gibi Mahallelerde Mobesa Sistemini Kurmak 

HEDEF 2.2: Kent Güvenliğini Artırmaya Yönelik Olarak Zabıta Hizmetlerini Sunmak 

3. Sosyal Refahı Geliştirilmesi ve 
Sosyal Dayanışmanın 
Güçlendirilmesi 

HEDEF 3.1: Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak  

HEDEF 3.2: Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak 

HEDEF 3.3: 
Meslek Edindirme Faaliyetleri İle İşsizlerin Kent Ekonomisine Katılımını Artırmak ve ÇİVRİL’nin Rekabet Gücünü 
Yükseltmek 

4: Kültür, Sanat ve Sosyal 
Faaliyetleri Yoluyla Sosyal Yaşamının 
Geliştirilmesi 

HEDEF 4.1: Kültürel Zenginliğe, Kültürel Değerlere ve Turizm Potansiyeline İlişkin Farkındalığı Artırmak 

HEDEF 4.2: İlçe  Halkının Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Ekonomik Faaliyetlere Katılımını Sağlamak 

 

5: Doğaya Saygılı, Sağlıklı ve 
Yaşanabilir Bir Çevrenin 
Oluşturulması ve Sürdürülmesi 

HEDEF 5.1: 
İlçe İçi Yeşil Alan Miktarının Artırılması ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Yolu İle “Yaşam Kalitesi Yüksek” 

Vizyonuna Ulaşmak 

HEDEF 5.2: Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak, Geri Dönüşüme İmkân Veren Biçimde Katı Atık Yönetimini 
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Sağlamak 

HEDEF 5.3: 
Daha Sağlıklı Bir Kentte Yaşama Anlayışı Çerçevesinde Halk Sağlığının Korunmasını ve İyileştirilmesini 

Desteklemek 

6: ÇİVRİL Belediyesinde Belirlenen 
Misyonu Yerine Getirebilmek ve 
Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan 
Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi 
Sistemlerini, Destek Hizmetlerini ve 
Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek 

HEDEF 6.1: Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak  

HEDEF 6.2: 

Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansal yönetimin yapılanması ve planlama – 

programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini 

sağlamak 

HEDEF 6.3: 

Çalışanların İş Süreçlerine Katılımını ve İşlerin İyileştirilmesini Temel Alarak Daha İyi Hizmet Üretmek İçin Karar 

Verme ve İş Süreçlerini Geliştirmek, Hizmet Kalite Ve Performansını Ölçmek, Gerekli İyileştirmeleri Yaparak 

Hizmetten Yararlananları Memnun Etmek 

HEDEF 6.4: 
Çalışanların Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini 

Misyonu Gerçekleştirmeye ve Vizyona Ulaşmaya Yönelik Geliştirmek  

HEDEF 6.5: Uluslar Arası Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması 

Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak  HEDEF 6.6: Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Sunmak 

HEDEF 6.7: Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Ve Kararlara Erişimi Sağlamak 

HEDEF 6.8: Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak 

HEDEF 6.9: Destek Hizmetlerini ve Sosyal İmkânları Geliştirmek 
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Kentsel Altyapı 

AMAÇ 1: ÇİVRİL’İN KENTSEL ALTYAPISININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ, SAĞLIKLI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN 

SAĞLANMASI 

 

Kentsel altyapının güçlendirilmesi suretiyle ÇİVRİL halkının yaşam 

kalitesinin artırılması temel amacımızdır. Belediyemizin stratejik plan 

döneminde halkımızın ihtiyaçlarına göre hazırlayacağı ve uygulayacağı 

plan, program ve faaliyetler ilçenin daha yaşanabilir bir altyapıya sahip 

olmasını sağlayacaktır. 

Çivril Belediyesi olarak kentsel gelişimin imar planına uygun olarak 

sürdürülmesi, ulaşımda güvenlik, kalite ve erişebilirliğin sağlanması.  

Kentsel altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kentleşmenin 

hayata geçirilmesine yönelik plan dönemindeki hedefler dört ana eksen 

üzerine oturtulmuştur: 

- Çivril merkez ve mahallelerinin imar planına uygun gelişimini 

sağlamak 

- Kent bilgi sistemini belediyenin tüm birimlerinde kullanılır hale 

getirmek 

- Kent içi ulaşım altyapısını ve kent içi trafiği sağlıklı hale getirmek 
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Hedef 1.1: ÇİVRİL Kentinin İmar Planına Uygun Gelişimini 
Sağlamak 

 

Çivril Belediyesinin yetki sahasında bulunan ……. hektarlık alanın ……… 

hektarlık bölümü planlanmış olmakla birlikte imar planını daha işlevsel 

hale getirmek için tespit edilen sorunlar lokal olarak çözülmektedir. Planlı 

olan bu sahalarda kentin plana uygun gelişimini sağlamak için 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında imar uygulamaları devam 

etmekte olup bu çalışma için ekipler oluşturulmaktadır. Yine imar 

planının uygulanması açısından, 5 yıllık imar programı ve imar planı 

doğrultusunda, kamulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde her türlü ruhsat, iskân, yapı 

denetimi ve kaçak yapılaşmayla etkin mücadele edilmektedir. 

Kamu yönetiminin, afet olgusunu bütünsel ele alarak denetim yapmak 

suretiyle, imar planına aykırı uygulamalarla etkin bir biçimde mücadele 

etmesi yasal bir zorunluluktur. Bu doğrultuda belediyemiz bünyesinde 

uzmanlık dallarına göre birimler oluşturulmuş olup, çalışmalar etkin bir 

biçimde sürdürülmektedir.  

Bu çalışmalar sonunda, ruhsatlı inşaatların imar planına uygun olarak 

yapılması sağlanmaktadır. Ruhsatsız inşaatlara karşı yasal mücadele 

yapılmaktadır. Ayrıca yapı denetim şirketleriyle birlikte inşaatların 

ruhsata uygun hale getirilmesi suretiyle insanların daha güvenli ortamda 

ve yaşanabilir bir çevrede yaşamaları için gerekli denetim ve 

ruhsatlandırma faaliyetleri sürdürülecektir. 

6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde imar planı 

olmayan yerlerin öncelik sırsına göre planlaması yapılacaktır. 
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Hedef 1.1: Çivril’in İmar Planına Uygun Gelişimini 
Sağlamak 

Stratejiler 

 Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması 

yapılacaktır. 

 5 yıllık imar programı 2015 - 2019 yılları için yeniden 

hazırlanacaktır. 

 Merkez revizyon planlarının yapılması ile planlı gelişimin sürekliliği 

sağlanacaktır. 

 Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

 Planlı alanlarda Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 

18. Madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun 

şekilde tamamlanacaktır. 

Faaliyetler 

1.1.1 Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması, 

merkez revizyon planlarının yapılması 

 1/5000 nazım imar planlarının yapılması 

 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması 

1.1.2 Işıklı Mahallesinde bulunan sit alanı koruma amaçlı imar 

planının hazırlanması  

1.1.3 Yapı denetimleri ve ruhsatlandırma işlemlerine devam 

edilmesi  

 Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele edilmesi 

 Yapı denetimi ve ruhsatlandırma işlemlerine devam 

edilmesi 

 Ruhsatı uygun olarak biten inşaatlara yapı kullanma izin 

belgesi verilmesi 

1.1.4 18. Madde Uygulaması Yapılması (İmar planına uygun yol ve 

parklar vs. hizmet sunmak üzere belediyeye kazandırılması) 

1.1.5 18. Madde Uygulaması yapılan yerlerde hisse devri 

işlemlerinin tamamlanması. 
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Performans Göstergesi 
201… 

Mevcut 

2019 

Hedef 

İmar planı yapılmış alanların 

oranı (%) 
  

İmar Programının hazırlanması    

Koruma Amaçlı İmar Planları 

Hazırlanması (%) 
  

Planlanan alanların imar 

uygulamalarının yapılması (%) 
  

Vatandaşın imar hizmetlerinden 

memnuniyet oranı (%) 
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Hedef 1.2: Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin Tüm 
Birimlerince Kullanılır Hale Getirilmesi 

 

Kent bilgi sistemi, Belediyenin tüm müdürlüklerince gerekli teknik alt yapı 

oluşturulduktan sonra tüm belediye birimleri tarafından aktif hale 

getirilecektir. 

Hedef 1.2: Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin Tüm 
Birimlerince Kullanılır Hale Getirilmesi 

 

Stratejiler 

 Kent Bilgi Sistemi, yazılım programı edinerek, İmar planları ile 

kadastral veriler kent bilgi sistemine aktarılacak ve sistem sürekli 

hale getirilecektir. 

 

Faaliyetler 

1.2.1 İmar planlarının ve kadastral bilgilerin Kent Bilgi Sistemine 

aktarılması 

1.2.2 Harita faaliyetlerinin geliştirilmesi 

 

 

Performans Göstergesi 
2015 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Kent bilgi sistemini kullanan 

birim sayısı 
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Hedef 1.3: Kent İçi Ulaşım Altyapısını ve Kent İçi Trafiği 
Sağlıklı Hale Getirmek 

Mevcut yollar değişen kent ihtiyaçları doğrultusunda ele alınacak, yeni 

açılan yolların da belirlenen standartlarda olması sağlanacaktır.  

Kırsal kesim ile ilçe merkezi arasında halkın ulaşımının rahat bir şekilde 

sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yapılacak, yeni hatlar 

oluşturulacak. 

Hedef 1.3: Kent İçi Ulaşım Altyapısını ve Kent İçi Trafiği 
Sağlıklı Hale Getirmek 

Stratejiler 

 Kent ihtiyaçlarına ve gelişimine uygun ulaşım alt yapısı 

güçlendirilecektir. 

 Diğer idarelerle bütünleşmiş sürdürülebilir, geniş kapsamlı bir kent 

ulaşım stratejisi geliştirilecektir. 

Faaliyetler 

1.3.1 Yeni yol yapımı  

 

1.3.2 Yaya alanı yapımı  

  

1.3.3 Yönlendirme levhalarının, trafik ve sokak tabelalarının yapımı 

ve yerleştirilmesi  

1.3.4 Yol çizim faaliyetleri 

1.3.5 Kavşak projelendirilmesi, sinyalizasyonu, merkezi idare ve 

Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu ve kullanıma hazır 

hale getirilmesi  

1.3.6 Toplu taşımanın düzenlenmesi  

 Toplu taşımanın Büyükşehir ile koordine edilerek 

denetlenmesi 

 Durakların Büyükşehir ile ortaklaşa yapımı ve montajı 
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Performans Göstergesi 
201.. 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Kent içi kaza sayısı (yıllık)   

Kent içi trafik kazalarında 

yaralanma sayısı (yıllık) 
  

Kent içi trafik kazalarında ölüm 

sayısı (yıllık) 
  

Yapılan asfalt yol (m/yıl)   

Toplam yaya yolu uzunluğu (m)   

Tablo 18 Amaç 1 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu 

Amaç/Hedef 2015 2016 2017 

Amaç 2    

Hedef 1.1    

Hedef 1.2    

Hedef 1.3    
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Afet, Risk ve Kent Güvenliği 

AMAÇ 2: DAHA GÜVENLİ BİR KENT YAŞAM ALANI 

OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ 

Afetlerin öncesinde, afetlerin oluşumunda ve sonrasında alınacak önlemler 

ile korunma yolları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaparak afetlere 

karşı hazırlıklı bir kent oluşturulması güvenli bir kent yaşamının ön 

koşuludur.  

Çivril Belediyesi sınırlar içerisinde belde halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya 

ulaşımını sağlamak, beldenin düzen ve huzuru için nitelikli bir zabıta 

hizmeti vermek plan döneminde temel amaçlarımızdan birisi olacaktır. 

Çivril Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha güvenli bir kent yaşam alanı 

oluşturulması ve bunun sürdürülmesi temel amaçlarımızdandır. Bu temel 

amacı gerçekleştirmeye yönelik plan dönemindeki hedefler iki ana eksen 

üzerine oturtulmuştur: 

 Doğal afetten korunmak için bilinçlendirme çalışmaları 

 Kent güvenliğini artırmaya yönelik olarak zabıta hizmetlerini sunmak 
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Hedef 2.1: Doğal Afette Karşı Bilinçlendirme   

 

Afetlerin öncesinde, afetlerin oluşumunda ve sonrasında alınacak önlemler 

ile korunma yolları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yaparak afetlere 

karşı hazırlıklı bir kent oluşturulması güvenli bir kent oluşturmak. 
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Hedef 2.1: Doğal Afet 

Stratejiler 

 Çivril halkının afetlerin yol açtığı kayıpların giderilmesi konusunda 

bilinç düzeyi artırılacaktır.  

 Afet ve acil durumlarda kentin bütün kurumlarının bir arada 

çalışmasını sağlayacak koordinasyon çalışmalarına ve tatbikatlara 

aktif katılım sağlanacaktır.  

Faaliyetler 

2.1.1 Kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri  yapılması  

 Kamuoyunun bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetleri 

 Çocuklara yönelik yarışmalar ve eğitici programlar 

düzenlemek  

2.1.2 Personelin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi 

 

Performans Göstergesi 
201.. 

Mevcut 

2014 

Hedef 

Eğitim alan personelin toplam 

personele oranı (%) 
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Hedef 2.2: Kent Güvenliğini Artırmaya Yönelik Olarak 
Zabıta Hizmetlerini Sunmak 

 

Çivril Belediyesi sınırları içerisinde belde halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya 

ulaşımını sağlamak, beldenin düzen ve huzuru için nitelikli bir zabıta 

hizmeti vermek plan dönemindeki önemli hedeflerimizdendir. Zabıtanın 

görevi Belediyemiz sınırları içerisinde, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, 

Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren tüm konularda sorunların giderilmesi, 

düzenin ve esenliğin sağlanmasıdır. 

Bu dönemde kurumsal yapılanmadaki kapasite artışı ile birlikte denetim 

hizmetlerinde etkinlik ve kalite artırılacaktır. Bu kapsamda, işyerlerinin 

sürekli olarak denetlenmesi yapılacak , ruhsatsız faaliyetin önüne geçilecek. 

Gıda üreten ve satan işyerlerinin ise düzenli olarak üç ayda bir denetimleri 

yapılmak suretiyle halkın gıda güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Vatandaşlardan gelen şikâyetler en kısa sürede değerlendirilecek ve 

sonuçlandırılacaktır. 

Personelin eğitimlerle ve hizmet üretme kapasitesi artırılmak suretiyle daha 

hızlı ve etkin bir şekilde sorunlara müdahale edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Hedef 2.2: Kent Güvenliğini Artırmaya Yönelik Olarak 
Zabıta Hizmetlerini Sunmak 

Stratejiler 

 Zabıta hizmetlerine yönelik kurumsal kapasite yeniden yapılandırma 

süreci çerçevesinde güçlendirilecektir. 

 Çivril halkının belediyeden beklediği zabıtaya yönelik hizmetler 

etkinleştirilecek ve bu çerçevede hizmet odaklı denetime geçilecektir. 

Faaliyetler 

2.2.1 Ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 İşyerlerinin sürekli olarak denetlenmesi ve ruhsatlandırılması 

 Gıda üreten ve satan işyerlerinin üç ayda bir denetimlerinin 

yapılarak yıl içinde tamamının denetlenmesi 

 Belediyemiz tüketiciye ulaştırılan yaş sebze ve meyvelerin 

kaliteli, sağlıklı olmaları için pazar yerlerinin denetimi  

2.2.2 Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve 

sonuçlandırılması 

2.2.3 Zabıta Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitimlerin 

yaygınlaştırılması 

Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Yapılan denetim sayısı   

Denetlenen işyerlerinin toplam 

işyerlerine oranı (%) 
  

Ruhsatlandırma oranı (%)   

Şikâyetleri karşılama oranı (%)   

Zabıta hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyet oranı (%) 
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Tablo 19 Amaç 2 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu 

Amaç/Hedef 2015 2016 2019 

Amaç 2    

Hedef 2.1    

Hedef 2.2    
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Sosyal Hizmetler 

AMAÇ 3: SOSYAL REFAHI GELİŞTİRİLMESİ VE 

SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

 

Sosyal destek ve yardımların sosyal refahın geliştirilmesi ve sosyal 

dayanışmanın güçlendirilmesi açısından öncelikli alanların başında 

gelmektedir. İhtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak çok 

çeşitli başlıklar altında sosyal destek ve yardım faaliyetler yürütülmektedir. 

Engellilerin yaşlılar başta olmak üzere bu kesimlerin toplumla 

bütünleşmesine yönelik stratejiler geliştirilecek ve etkin bir şekilde 

uygulamaya konacaktır. 

Sosyal yardımların etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine zamanında 

ulaşmasını sağlamaya yönelik bir Çivril Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal 

Hizmet modeli yerel yönetim mevzuatlarının sınırları çerçevesinde 

geliştirilecek ve bu şekilde yoksullukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 

Mesleki eğitim sosyal refahın ve kendine daha güven duyan bireylerin 

yetiştirilmesi açısından önemlidir. Eğitime yatırım yaparak bireyi üretken 

kılmak, eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek eğitimli ve 

bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak plan döneminin temel 

hedefleri arasında yer almaktadır. 
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Hedef 3.1: Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların 
Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak  

 

Kentte yaşayan dezavantajlı gruplara sosyal etkinlikler plan döneminde 

arttırılarak sürdürülecektir. 

Dezavantajlı grupların yaşam koşulları, ihtiyaçları ve sayılarına ilişkin veri 

altyapısı oluşturulacaktır. 

Engellilerin ve yaşlıların toplumla bütünleşmesine yönelik stratejiler 

uygulamaya konacak ve toplumsal dayanışma güçlendirilecektir. 

Yaşam alanları ve alt yapı engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını 

aksatmayacak şekilde planlanacak ve mevcut altyapı bu doğrultuda 

geliştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef 3.1: Kentte yaşayan dezavantajlı grupların toplumsal 
yaşamla bütünleşmesine katkıda bulunmak  

Stratejiler 

 Çivril’de yaşayan dezavantajlı grupların yaşam koşulları, ihtiyaçları ve 

sayılarına ilişkin veri altyapısı oluşturularak hizmetin daha etkin ve 

daha düşük maliyetle sunulması sağlanacaktır. 

 Engellilerin ve yaşlıların toplumla bütünleşmesine yönelik stratejiler 

uygulamaya konacak ve toplumsal dayanışma güçlendirilecektir. 
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 Yaşam alanları ve alt yapı engelli vatandaşlarımızın günlük 

yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacak ve mevcut altyapı bu 

doğrultuda geliştirilecektir. 

Faaliyetler 

3.1.1 Dezavantajlı grupların, yaşam koşullarını ve yerel hizmet 

taleplerini içerecek şekilde envanterinin çıkarılması 

3.1.2 Yaşlılara ve engellilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri 

verilmesi 

 Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi 

 Engellilere yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanması 

Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019  

Hedefi 

Dezavantajlı vatandaşların 

belediye hizmetlerinden 

memnuniyet oranı (%) 

  

Eğitim, bakım ve rehabilitasyon 

hizmetinden faydalanan engelli, 

çocuk, kadın ve yaşlı sayısı 

  

Dezavantajlı gruplara yönelik 

uygulanan proje ve etkinlik 

sayısı 

  

Dezavantajlı gruplara yönelik 

uygulanan proje ve 

etkinliklerden yararlanan kişi 

sayısı 
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Hedef 3.2: Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun 
Etkilerini Azaltmak 

Plan döneminde ülkemizde en etkin sosyal yardım modellerinden birisi 

oluşturularak, yerel yönetim mevzuatlarının sınırları çerçevesinde, haneyi 

esas alan, yoksulluk eşiğine uzaklığı da kapsayan ayni ve nakdi yardımlarla 

desteklenerek, sivil toplumu programlara dahil eden Çivril Belediyesi Sosyal 

Yardım ve Sosyal Hizmet modeli oluşturulacak ve yoksullukla etkin bir 

şekilde mücadele edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef 3.2: Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun 
Etkilerini Azaltmak 
 

Stratejiler 

 Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulacak ve diğer 

kuruluşlarla işbirliği ile sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine daha 

etkin ulaştırılması için yoksulluk haritası çıkarılacaktır. 

 Sosyal yardımların ve desteklerin etkin bir şekilde sunulması ve sosyal 

yardımlara ilişkin farkındalığın artırılması suretiyle Çivril’de sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma kültürü güçlendirilecektir.  

 

Faaliyetler 

3.2.1 Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve 

diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması 
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3.2.2 Sosyal yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 Halk Günleri ve Mahalle Toplantıları Düzenlenmesi 

3.2.3 Çivril’de sosyal yardımların ihtiyaç sahibi kişi/ailelere ulaşımını 

sağlayacak koordinasyon faaliyetlerinin çeşitli organizasyonlarla 

yürütülmesi 

3.2.4 Sosyal yardımlara erişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik 

faaliyetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergesi 
2014 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Yoksulluk haritasının 

çıkarılması (%) 
  

Yoksul vatandaşların sosyal 

korumaya yönelik belediye 

hizmetlerinden memnuniyet 

oranı (%) 

  

Ayni ve nakdi yardım yapılan 

kişi ve aile sayısı 
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Hedef 3.3: Meslek Edindirme Faaliyetleri İle İşsizlerin Kent 
Ekonomisine Katılımını Artırmak ve Çivril’in Rekabet 
Gücünü Yükseltmek 

ÇİVRİL sınırları içerisinde yaşayan herkesin kolayca ulaşabileceği kurs ve 

program çeşitliliği ile herkese hitap edebilecek düzeyde zengin içeriğe sahip 

kurslar devam edecektir. 

Eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak, eğitimin yaşam boyu devam 

ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak toplumda eğitimli ve bilinçli 

bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bu hedefler doğrultusunda 

emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Beceri kazandırmaya yönelik mesleki eğitim kursları ile gelişen Çivril 

ekonomisine eğitimli insan gücü desteğinde bulunulması da plan döneminin 

hedefleri arasında yer almaktadır. 

Hedef 3.3: Meslek Edindirme Faaliyetleri İle İşsizlerin Kent 
Ekonomisine Katılımını Artırmak ve Çivril’in Rekabet 
Gücünü Yükseltmek 

Stratejiler 

 Bölgenin iş gücü piyasasına uygun meslek ve beceri kazandırma 

programları hazırlanmak ve uygulanmak suretiyle işgücünün niteliği 

ve Çivril’in rekabet gücü artırılacaktır. 

 Çivril ilçesinin insan sermayesini güçlendirmek amacıyla yaygın 

eğitimdeki başarısı tamamlayıcı nitelikteki eğitim programları ile 

artırılacaktır. 

Faaliyetler 

3.3.1 Meslek ve beceri kazandırma eğitim programları hazırlanması ve 

uygulanması 

 Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim 

programları hazırlanması  

 Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek kursları 

düzenlenmesi 

3.3.2 Yaygın eğitimi desteklemeye yönelik olarak eğitim düzeyleri 

itibarıyla tamamlayıcı eğitim programları düzenlenmesi 

3.3.3 Bilgi ve beceri düzeyini artırmaya yönelik olarak ilçe düzeyinde 

merkezi idareye bağlı kurumlar ve STK’lar ile mesleki eğitime 
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yönelik ortak programlar hazırlanması ve uygulanmasına yönelik 

ortak faaliyetlerde bulunulması. 

Performans Göstergesi 
2014 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Mesleki Beceri Kurslarına 

katılan kişi sayısı 
  

Kurslardan memnuniyet oranı 

(%) 
  

 

 

 

Tablo 20 Amaç 3 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu  

Amaç/Hedef 2015 2016 2019 

Amaç 3    

Hedef 3.1    

Hedef 3.2    

Hedef 3.3    
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KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM 

AMAÇ 4: KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL 

FAALİYETLERİ YOLUYLA SOSYAL YAŞAMININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

Çivril Belediyesi olarak yerel hizmetin ön plana çıkan unsurlarından birisi 

olan kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri etkin bir şekilde yürüterek sosyal 

yaşamın geliştirilmesini temel bir amaç olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede, 

elma festivali düzenlemekteyiz.  

Yaz spor okulu faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

Çivril Belediyesi olarak kültürel ve sosyal hayata katkıda bulunmak 

amacıyla sosyal yaşamın geliştirilmesi beklentimizdir. Bunu 

gerçekleştirmeye yönelik plan dönemindeki hedefler iki ana eksen üzerine 

oturtulmuştur: 

- Kültürel zenginliğe, kültürel değerlere ve turizm potansiyeline ilişkin 

farkındalığı artırmak  

- Kent halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere 

katılımını sağlamak 

 

 

 

 

Hedef 4.1: Kültürel Zenginliğe, Kültürel Değerlere ve Turizm 
Potansiyeline İlişkin Farkındalığı Artırmak 

 

Çivril Belediyesi, sosyal yaşamın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemektedir. Ülkemizde Belediyecilik ile 

kültür ve sosyal yaşamın desteklenmesi birlik de anılmaktadır. Çivril 

Belediyesi bu bilinçle kültürel faaliyetlerini arttıracaktır. 
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2015-2019 döneminde, ulusal ve uluslararası kurumlar ile uyum süreci 

içinde belediyecilik ve yerel yönetimler ile ilgili beklenen reformları 

gerçekleştirerek model bir belediye olmak, kültürel ve sosyal ve ekonomik 

alanlarda faaliyette bulunmak amaçlarıyla, yeni bir kültür merkezi açarak, 

temalı kongre, panel, konferans, seminer düzenleyerek başka kentlere geziler 

tertipleyerek, festival düzenlemeye devam ederek bu çeşitlilik ve bütünsellik 

sürdürülecektir. 

Hedef 4.1: Kültürel Zenginliğe, Kültürel Değerlere ve Turizm 
Potansiyeline İlişkin Farkındalığı Artırmak 

Stratejiler 

 Kentin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin farkındalık artırılacaktır. 

 Kültürel projeler ile sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin 

geliştirilmesine devam edilecektir. 

 Çivril’in turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 

destek verilecek ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. 

 Uluslararası nitelikte kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik alanlarda 

ortak işbirlikleri geliştirilecektir. 

Faaliyetler 

4.1.1 Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 

sürdürülmesi  

 Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 

sürdürülmesi 

 Önemli gün ve gecelerde etkinlikleri düzenlenmesi 

 Halk konserleri düzenlenmesi 

 Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak 

sürdürülmesi 

4.1.2 Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli 

programların hazırlanması 

4.1.3 Uluslararası kurumlarla kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda 

ortak işbirlikleri yapılması  

 Yerel ve uluslararası kurumlarla kurumsal düzeyde kültür, 

sanat, turizm ve ekonomik konularda ilişkilerin yürütülmesi 

ve toplantı işbirliği ve proje hazırlama çalışmaları yapılması 

 Ulusal ve uluslararası nitelikte kültür sosyal, turizm, sanat 

ve ekonomik faaliyetle düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası 

toplantılara katılınması. 
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 Kardeş şehir görüşmeleri yürütülmesi ve yeni kardeş şehirler 

belirlenerek ortak projeler yapılması 

 Çivril ve Çivril Belediyesinin Tanıtımına İlişkin Faaliyetler 

4.1.4 Kültür merkezi yapımı 

 

 

Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Düzenlenen kültürel etkinlik 

sayısı (yıllık) 
  

Kültürel etkinliklere katılan kişi 

sayısı (yıllık) 
  

Kültürel etkinliklerden 

memnuniyet oranı (%) 
  

Kültür merkezinin açılması   
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Hedef 4.2: Kent Halkının Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve 
Ekonomik Faaliyetlere Katılımını Sağlamak 

 

Çivril Belediyesi olarak kültür ve sanat alanlarında tiyatro, spor, halk 

oyunları, yaz okulları gibi kültürel aktivitelerle Çivril halkının kişisel 

gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sporun bir yaşam biçimi algısının sağlanması amacıyla Şehrimizin istek ve 

ihtiyaçlarına göre spor kursları ve müsabakalar düzenlenmekte. Bölgedeki 

spor kulüpleri ile koordinasyon sağlayarak başarılı sporcular 

desteklenmektedir. Yaz Kültür ve Spor Okulları yoluyla gençlere ve 

çocuklara yönelik eğitim programları verilmektedir. 

Çivril Belediyesi olarak sanat, kültür, spor ve sporcuya olan ilgi ve 

desteğimiz plan döneminde artırılarak devam ettirilecektir. 

Hedef 4.2: Kent Halkının Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve 
Ekonomik Faaliyetlere Katılımını Sağlamak 

Stratejiler 

 Tiyatro gösterimi faaliyetleri yapılacaktır. 

 Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek özel bilgi ve beceri 

kurslarına belediyemizce her türlü destek sağlanacaktır. 

 Halk oyunları ve spor etkinlikleri düzenlenecek, sporculara yönelik 

destekler verilecektir. 

 Amatör spor kulüplerine bütçeden kanunen ayrılması gereken pay 

ayrılarak desteklenecek. 

Faaliyetler 

4.2.1 Tiyatro gösterimi faaliyetlerinin düzenlenmesi 

4.2.2 Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kuslar 

düzenlenecek. 

4.2.3 Spor faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik desteklerin 

sürdürülmesi 

 Şehir stadyumunun bakım faaliyetlerinin desteklenmesi. 

 Belediye spor faaliyetleri 

 Yaz spor okulu faaliyeti 

 Amatör spor kulüplerine destek verilmesi 

4.2.4 Sosyal alanların yapımı ve donatım ve aydınlatması  

 Kapalı Pazar yeri 

 Sosyal alanların aydınlatılması  
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Tiyatro gösterimi sayısı   

Düzenlenen meslek edindirme 

kurs sayısı 
  

Amatör spor kulüplerine yapılan 

yardım miktarı  
  

Yaz spor okulu branş sayısı   

Pazar yeri durumu   

 

Tablo 21 Amaç 4 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu  

Amaç/Hedef 2015 2016 2019 

Amaç 4    

Hedef 4.1    

Hedef 4.2    
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Çevre ve Sağlık 

AMAÇ 5: DOĞAYA SAYGILI, SAĞLIKLI VE 

YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI 

VE SÜRDÜRÜLMESİ 

 

Çivril ülkemizde yeşilliği ve doğal güzelliği ile tanınan bir beldemizdir. Plan 

döneminde kent içi kentin sosyal ihtiyaçlarını ve kent estetiğini de dikkate 

alan bir biçimde yeşil alan miktarı artırılacaktır. Bu çalışmalardan en önem 

verdiğimiz Işıklı Gölü ve çevresinin düzenlenmesi. 

Özel atıkların ve katı atıkların toplanmasında hizmetin gerektirdiği şekilde 

sunulmasına yönelik olarak vatandaşın katkısı alınacak ve işin en uygun 

şekilde hizmet alımı yoluyla temini sağlanmış olacaktır. Çivril halkının temiz, 

sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara 

uygun olarak bertaraf edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılacak katı atık işleme tesisine nakli sağlanacak. 

Çevre konusunda halkın duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak ve 

belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için bilinçlendirme çalışmalarına 

plan döneminde öncelik verilecektir. 

Özellikle halk sağlığını tehdit eden riskleri azaltmaya yönelik düzenli 

denetimler yapılacak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığı 

artırılacaktır. Kent sağlığını olumsuz etkileyen haşere ve başıboş sokak 

hayvanlarının yarattığı riskler en aza indirilecektir. 
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Hedef 5.1: Kent İçi Yeşil Alan Miktarının Artırılması ve Çevre 
Bilincinin Geliştirilmesi Yolu İle “Yeşil Çivril” Vizyonunu 
Korumak 

 

Yeşil Çivril kimliği ile tanınan ilçemizin park ve yeşil alan miktarının 

artırılması amaçlanmaktadır. İlçemizin kişi başına düşen mevcut yeşil alan 

miktarı kent içinde ……… m2 iken hedefimiz Avrupa birliği üye ülkeleri üst 

sınırı olan kişi başı 15 m2’lik yeşil alan miktarını yakalamaktır. 

Avrupa Birliği üye ülkelerin üst sınırı olan 15 m2 lik yeşil alana ulaşmak için 

park, yeşil alan ve meydan düzenlemeleri yapılacaktır. 

Öncelikle Mevcut park Alanlarının Revizyonu ve ilçemiz mahallelerinde park, 

yeşil alan ve meydan düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan 

miktarının artırılması hedeflenmektedir. 
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Hedef 5.1: Kent İçi Yeşil Alan Miktarının Artırılması ve Çevre 
Bilincinin Geliştirilmesi Yolu İle “Yaşam Kalitesi Yüksek 
Çivril” Vizyonuna Ulaşmak 

Stratejiler 

 Mevcut parkların kalitesi ve fiziksek dokusu geliştirilerek halkın 

kullanım imkânları artırılacaktır. 

 Belediyenin sosyal etkinliklerinin mümkün olduğunca yeşil alanlarda 

halka sunulması sağlanacaktır. 

 Yeni parklar ve oyun alanları yapılacaktır. 

Faaliyetler 

5.1.1 Park ve oyun alanları yapımı ve donatımı  

 Mahalle park ve oyun alanları projelendirmesi 

 Mahalle park ve oyun alanları yapımı 

 Mevcut parkların bakım, onarım ve yeni donanımı 

 Parklar ve oturma yerlerinin imalat-bakım ve onarım 

5.1.2 Ağaçlandırma faaliyetleri 

Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Kişi başına düşen yeşil alan (m2)   

Toplam Park ve oyun alanı sayısı   

Hedef 5.2: Çevrenin Ve Halk Sağlığının Korunmasını 
Sağlayacak, Geri Dönüşüme İmkân Veren Biçimde Katı Atık 
Yönetimini Sağlamak 

 

Katı atık toplama ve kentsel temizlik hizmeti işlemlerinin daha verimli ve 

etkin bir şekilde yürütülmesi ve 2019 yılı sonuna kadar Belediyemiz sınırları 

içerisinde oluşan katı atıkların toplanması ve katı atık işleme tesisine 

nakledilmesi ve bu sayede atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanacak. 

Kentlinin kullandığı ortak alanların düzenli olarak temizlenmesi ve temiz 

tutulması konusunda gereken hassasiyet plan döneminde artarak 

sürdürülecektir.Bu bağlamda işletmecisi bulunmayan umumi tuvaletlerin 

eksikleri giderilecek, bir ekip kurularak haftanın belli günlerinde 

temizlenecek.  
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Evsel atıkların geçici olarak depolanacağı konteynırlar düzenli  olarak 

kontrol edilerek bakımları yapılacak. 

2016 yılı sonuna kadar geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı 

toplanması için gerekli çalışmalar yapılacak. 

Çevre konusunda halkın duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak ve 

belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için bilinçlendirme çalışmaları 

başlatılacaktır. 

 

Hedef 5.2: Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını 
Sağlayacak, Geri Dönüşüme İmkân Veren Biçimde Katı Atık 
Yönetimini Sağlamak 

Stratejiler 

 Katı atıkların geri dönüşümü sağlanarak çevre üzerinde yaratacağı 

olumsuzluklar giderilecektir.  

 Evsel atıkların geçici olarak depolanacağı konteynırlar düzenli  olarak 

kontrol edilerek bakımları yapılacak. 

 Özel atıkların (pil, yağ, lastikler, tıbbi atıklar vb.) çevre üzerinde 

olumsuz etki yaratması önlenecektir. 

 Çivril’in “yeşil” olduğu kadar temiz bir kent olması da sağlanacaktır.  

Faaliyetler 

5.2.1 Katı atık toplama hizmetleri ve kent temizliği 

 Katı atık toplama hizmetleri ve kent temizliği 

 Yeni konteynır yerleştirme 

 Kalıcı konutlarda katı atık toplama konteynırlerinin temizlik 

ve bakımının yapılması. 

5.2.2 Özel atıkların (pil, yağ, tıbbi atıklar vb.) bertarafı 

 Evlerden, lokanta ve işyerlerinden bitkisel atık yağ toplama 

 Toplama noktalarının artırılması 

 Hafriyat toplama alanı ve süreci oluşturulması 

5.2.3 Çevre konusunda halkın duyarlılığını yükseltmek, katılımını 

sağlamak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 

bilinçlendirme çalışmaları yapılması. 
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Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2013) 

2019 

Hedefi 

Kişi başına düşen evsel atık 

miktarı (kg/yıl) 
  

Yıllık geri dönüştürülen çöp 

miktarı  
Veri yok * 

Katı atık toplama ve bertaraf 

hizmetlerine ilişkin şikâyet sayısı 
Veri yok * 

Toplam konteynır sayısı   

Toplanan tıbbi atık miktarı 

(ton/yıl) 
  

Katı atık ve temizlik 

hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyet oranı (%) 

  

*2014 yılında yapılacak çalışma sonrasında belirlenecektir. 
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Hedef 5.3: Daha Sağlıklı Bir Kentte Yaşama Anlayışı 
Çerçevesinde Halk Sağlığının Korunmasını ve 
İyileştirilmesini Desteklemek 

 

Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için taleplere karşılık verecek vektör 

mücadelesi, sokak hayvanları rehabilite hizmeti ile vatandaşlarımızın 

güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. Plan döneminde bu faaliyetlerin geliştirilen kurumsal kapasite 

ile daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Kent sağlığı için vektör mücadelesine ve başıboş sokak hayvanlarına yönelik 

rehabilite hizmetlerine daha fazla ağırlık verilecek, kaçak hayvan 

kesimlerinin önlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
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Hedef 5.3: Daha Sağlıklı Bir Kentte Yaşama Anlayışı 
Çerçevesinde Halk Sağlığını Korunmasını ve İyileştirilmesini 
Desteklemek 

Stratejiler 

 Halk sağlının korunması için düzenli denetimler yapılacaktır.  

 Mezbahanın sağlıklı biçimde işletilmesi sağlanacaktır. 

 Vektör kontrol mücadelesi etkin bir şekilde yürütülecektir. 

 Başıboş sokak hayvanlarının kent sağlığını olumsuz etkilemesi 

önlenecektir.  

Faaliyetler 

5.3.1 Denetim ve ruhsatlandırma hizmetleri ile kamuoyuna 

bilinçlendirme faaliyetleri  

 Gıda üreten işyerlerinin tespit edilmesi 

 İşyeri açılış ruhsatı denetimleri 

 Vatandaşların ve işyeri sahiplerinin bilgilendirilmesine 

yönelik broşürlerin hazırlanması 

5.3.2 Mezbahanın sağlıklı biçimde işletilmesi 

 Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini 

sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım faaliyetleri 

 Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini 

sağlamaya yönelik alım satım işlemleri 

5.3.3 Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi 

5.3.4 Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite 

edilmesi  

  



76 

 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2013) 

2019 

Hedefi 

İşyeri Açılış Ruhsatı verilmesi için 

denetlenen işletme sayısı 

  

Belediye sağlık hizmetlerini 

kullananların memnuniyet oranı 

(%) 

  

Yıllık tedavisi yapılan sokak 

hayvanı sayısı 

  

Yıllık haşereyle mücadelede 

kullanılan ilaç miktarı (lt.) 

  

   

 

Tablo 22 Amaç 5 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu  

Amaç/Hedef 2015 2016 2019 

Amaç 5    

Hedef 5.1    

Hedef 5.2    

Hedef 5.3    
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KURUMSAL KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

AMAÇ 6: ÇİVRİL BELEDİYESİNDE BELİRLENEN 

MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA 

ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, 

SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK 

HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ 

GELİŞTİRMEK 

 

Yerel yönetimlerde Kurumsal Kapasitenin Artırılması planlardaki temel 

amaçlardan birisidir. Bunun temel nedeni son on yılda yerel yönetimlerin 

Türkiye’nin sosyoekonomik sistemi içerisindeki yerinin belirgin bir şekilde 

alması ile dünyada ve Avrupa Birliğine yakınsama sürecinde yaşanan 

değişimlerdir. Bu gelişmeler belediyelerde kurumsal kapasite gelişimini çok 

daha önemli bir hale gelmiştir. 

Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için uygun bilgi 

sistemleri aracılığıyla, Belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine 

uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, mali yönetim 

sistemlerini, iş süreçlerini geliştirmek ve böylelikle çalışanların, kapasitesini, 

verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde 

vatandaş memnuniyetini sağlamak temel amaçlarımızdan birisidir. 

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik plan dönemindeki hedefler 

sekiz ana eksen üzerine oturtulmuştur: 

 Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak 

 Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, 

finansman yönetiminin yapılanması, planlama – programlama ve 

bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin 

güçlendirilmesini sağlamak 
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 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için karar verme ve iş süreçlerini 

geliştirmek 

 Çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek 

suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, misyonu gerçekleştirmeye ve 

vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek 

 Uluslar arası fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için 

proje hazırlanması ve uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını 

sağlamak  

 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak 

 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi 

sağlamak 

 Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkânları geliştirmek 
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Hedef 6.1: Bilgi Sistemlerini Geliştirmek ve Bilgiyi Etkin 
Kullanan Bir Yapıya Kavuşmak 

 

Bir çok belediye bilgiyi etkin kullanmaya, belirli sistem ve platformlar 

oluşturmaya, vizyon web sayfaları oluşturmaya gayret göstermektedir. 

Belediyelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi planlı ve organizasyonel bir 

değişimdir ve yeni sistem genellikle yeni çalışma şekillerini de beraberinde 

getirmektedir. 

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesindeki temel amaç, belediye bünyesinde karar 

vermede gerekli olan bilgi akışını etkin bir şekilde sağlamaktır. 

Plan döneminde bilgi sistemlerinin geliştirilmesine özel bir önem verilecek, 

yeni teknolojiler izlenecek ve belediyeye kazandırılacak ve bilgi sistemleri ile 

karar destek sistemleri bütünleştirilecektir. 
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Hedef 6.1: Bilgi Sistemlerini Geliştirmek ve Bilgiyi Etkin 
Kullanan Bir Yapıya Kavuşmak 

Stratejiler 

 Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecektir. 

 Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve etkin işletilmesi 

sağlanacaktır. 

 Çalışanların bilişim yetkinliklerini artırılacaktır. 

 Altyapı ve sunulan hizmetler paydaş beklentileri yönünde 

geliştirilecektir. 

 Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum 

personelinin ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilecektir. 

 Veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemleri 

hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapılandırılacaktır.  

 Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan 

çıktıların raporlanması sağlanacaktır. 

 Veri ve bilgi girişi yazılım programlarının gerekli olan bilgi ve raporları 

üretecek bir analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanacaktır. 

Faaliyetler 

6.1.1 Belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı 

bir bilgisayar ağı ile donatımı 

6.1.2 Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda 

Kurumun bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaların 

gelişimi 

6.1.3 İnteraktif çözümler sunan bir web sayfasının hazırlanması 

6.1.4 Belediye web sayfasının Iphone ve Android uygulaması olarak 

geliştirilmesi 

6.1.5 İnternet ve cep telefonu ile SMS üzerinden borç sorma, vergi 

borcu ödeme işlemlerinin yapımı 

6.1.6 Kent bilgi sisteminin kurulmasına destek verilmesi 

6.1.7 Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması 

amacıyla oluşturulmuş içselleştirilmiş bir mevzuat portalı 

6.1.8 Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge 

haline dönüştürülmesi 

6.1.9 Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda 

yararlanılması 

6.1.10 İnternet belediyeciliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

6.1.11 Bilişim sistemleri ve yazılımla ilgili eğitim alınması 

6.1.12 Dijital imzaya geçilmesi 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Kullanıcı taleplerinin alınmasında 

bilgi sistemlerinin (Birimler arası 

istek programı) kullanım oranı (%) 

  

Sistem donanım sürekliliği oranı 

(%) 
  

Kullanıcı yazılım arıza taleplerine 

yönelik çözüm süresi (Saat) 
  

Kullanıcı donanım arıza 

taleplerine yönelik çözüm süresi 

(Saat) 

  

e.belediye çözümlerini kullanma 

oranındaki artış* (%) 
  

İnternet üzerinden tahsil edilen 

verginin toplanan vergiye oranı 

(%) 

 50 

Bilgi sistemlerinin etkinliğindeki 

artış oranı** (%) 
- 10 

*İlk yıl (2014) e.belediye çözümlerini kullanma oranı belirlenen kriterler uyarınca 

hesap edilecektir. 

**Yapılacak bir denetimle bilgi sistemlerinin etkinliği puanlanacak ve bu etkinlik aynı 

yöntemlerle denetlendiğinde her yıl % 10 oranında artış sağlanacaktır. 
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Hedef 6.2: Vizyona Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kaynak 
İhtiyacının Karşılanması, Finansal Yönetimin Yapılanması 
Ve Planlama – Programlama ve Bütçeleme İle Raporlama 
Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Mali Yönetimin 
Güçlendirilmesini Sağlamak 

 

Yerel yönetimler 5393 sayılı Belediye Kanunundan sonra birçok hizmet 

alanında faaliyet göstermeye, yeni ve çok önemli yetkilerle hareket etmeye ve 

geleneksel hizmet alanlarının yanı sıra birçok merkezi idare görevini de 

üstlenmeye başlamıştır. 

Yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve öneminin artmasına paralel olarak 

kaynak ihtiyacı artmakta, bu kaynakların akılcı ve verimli kullanımına 

yönelik arayışlar belirginleşmekte, hesap verebilir bir bütçe sisteminin 

uygulaması gereksinimi doğmaktadır. Tüm bu yaklaşımların genel bir 

stratejik yönetim çerçevesi ile ilişkilendirilmesi de yaşamsal önem 

taşımaktadır. 

Bu hedefle belediyemizin kaynak üretme, kullanma ve kullanılan 

kaynakların muhasebesi, raporlaması bütçeleştirilmesi gibi temel süreçlerin 

kurumsallaşması amaçlanmaktadır. 

Plan döneminde mali yönetimin kurumsallaşması, gelir artırıcı çalışmaların 

yoğunlaştırılması, iç kontrol sisteminin kurulması ve mali yönetimde 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. 
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Hedef 6.2: Vizyona Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kaynak 
İhtiyacının Karşılanması, Finansal Yönetimin Yapılanması 
Ve Planlama – Programlama ve Bütçeleme İle Raporlama 
Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Mali Yönetimin 
Güçlendirilmesini Sağlamak 

Stratejiler 

 Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecektir. 

 Bütçe hazırlık sürecinin etkinliğini artırılacaktır.  

 Gelirleri artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

 İç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve 

yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır.  

 Uygulayacağımız politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat 

maliyetini göz önüne alınarak, bütçenin, uygulanacak politikaların 

maliyetini ve performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulacaktır. 

 Kaynakların performans programına uygun olarak tahsisini 

sağlanacaktır. 

Faaliyetler 

6.2.1 Mali raporlama sisteminin analizi 

6.2.2 Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere 

ve kamuoyuna açıklanması 

6.2.3 Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip 

tarafından denetimi 

6.2.4 Bütçenin etkin yönetilmesi 

6.2.5 Mevcut gelir kaynakları ve tahsilât sistemi İle ilgili gelişim 

ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporların hazırlanması 

6.2.6 Borç yapısının etkin yönetilmesi 

6.2.7 Mali hizmetler biriminde iç kontrol alt biriminin oluşturulması 

ve etkin yönetimi 

6.2.8 Gelir artırıcı çalışmaların yapılması 

6.2.9 Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı 

(%) 
 92 

Gider bütçesi gerçekleşme oranı 

(%) 
 88 

Taşınmazların değerleme 

çalışmasının tamamlanma oranı 

(%) 

 100 

Bir defalık gelirler dışındaki 

bütçe gelirlerinde önceki yıla 

oranla artış oranı (%) 

Enflasyon + 

Büyüme 

Enflasyon + 

Büyüme + % 5 
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Hedef 6.3: Çalışanların İş Süreçlerine Katılımını ve İşlerin 
İyileştirilmesini Temel Alarak Daha İyi Hizmet Üretmek İçin 
Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirmek, Hizmet Kalite ve 
Performansını Ölçmek, Gerekli İyileştirmeleri Yaparak 
Hizmetten Yararlananları Memnun Etmek 

 

Belediye hizmetlerinde kusursuzluğa ulaşmak için, halkın memnuniyetini ön 

planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli tedbirli, stratejik ve 

bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteyi sürdürülebilir bir 

yapıda geliştirmek daha kaliteli yerel hizmet sunumu açısından önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda iç kontrol çalışmaları ile toplam kalite 

çalışmaları belediye açısından gelecek dönemde öncelikli çalışma konuları 

olma özelliğini sürdürecektir. 

Karar alma süreçlerinin tanımlanması ve bu süreçlere ilişkin risklerin 

belirlenmesi iç kontrol sisteminin temelini oluşturmaktadır. Etkin, önleyici, 

tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altına 

alınabilecek, kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi 

sağlanabilecektir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar alma süreçlerinin etkinliği için 

yöneticilerin ve çalışanlarının olumlu bakışlarının sağlanması, yöneticilerin 

iş yapma tarzı, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde 

belirlendiği organizasyon yapısına kavuşturulması, amaç ve hedeflere 

ulaşılmasını engelleyebilecek içerden ve dışarıdan kaynaklanan risklerin 

tanımlanması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici 

ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenip uygulanması ile bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin etkin kullanımı için iç kontrol sistemi kurulmalı, standartlar 

belirlenmeli, izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Esnek ve yatay organizasyona sahip; proje bazında ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda matris örgütlenme ve esnek çalışma grupları yoluyla çalışan 

ve öğrenen belediye olma yolunda çaba sarf edilecektir. 
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HEDEF 6.3: Çalışanların İş Süreçlerine Katılımını ve İşlerin 
İyileştirilmesini Temel Alarak Daha İyi Hizmet Üretmek İçin 
Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirmek, Hizmet Kalite ve 
Performansını Ölçmek, Gerekli İyileştirmeleri Yaparak 
Hizmetten Yararlananları Memnun Etmek 

Stratejiler 

 Yerel hizmetin daha etkin sunulmasına yönelik çalışmalar belirlenen 

normlarda sistemlere uygun planlı ve programlı yürütülecektir.  

 Belediye organizasyon şeması misyonu gerçekleştirmeye yönelik olarak 

yeniden değerlendirilecektir.  

 Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde 

ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. 

 Mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik 

yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecektir. 

 Ortaya çıkacak kurumsal yapılanma ihtiyaçları giderilecektir. 

Faaliyetler 

6.3.1 İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı 

yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması 

 Belli araç, yöntem ve teknikler (iş akış şemaları, etken-etki 

diyagramı, denetim listesi, kontrol diyagramı vb.) kullanarak 

performansın belli aralıklarla düzenli olarak ölçülmesi, 

birimlerden gelen performans raporlarının değerlendirilmesi, 

güncellenmesi, birimlere geri bildirimin yapılması ve daha 

verimli ve kaliteli olması için gerekli iyileştirmelerin yapılması  

 Eylem planı kapsamında öngörülecek model çerçevesinde 

birimler arası iletişimin güçlendirilmesi  

 Kurum genelinde süreç izlemenin yazılım üzerinden etkin bir 

şekilde yapılması  

6.3.2 İç kontrolde mevcut durum analizini yaparak yeni bir eylem 

planının oluşturulması 

6.3.3 İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme 

değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve 

danışmanlık hizmeti alınması 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

İç kontrol eylem planı 

gerçekleştirme oranı (%) 
45 100 
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Hedef 6.4: Çalışanların Kapasitesini, Verimliliğini ve 
Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları 
Yönetimini Misyonu Gerçekleştirmeye ve Vizyona Ulaşmaya 
Yönelik Geliştirmek 

 

İnsan kaynakları kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada belediyenin 

kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı 

ifade eder. Bu kavram, belediyenin en üst yöneticisinden en alt düzeydeki 

işgörenlere kadar tüm çalışanları kapsadığı gibi, belediyenim dışında 

bulunan ve potansiyel olarak yararlanılabilecek işgücünü de içermektedir. 

İnsan kaynaklarının değişen boyutları, işgören motivasyonunu da derinden 

etkilemektedir. Kamu idarelerinin gelişen işgören gereksinimlerini tatmin 

etme yolları farklılaşmakta, gerek somut güdüleyicilerin gerekse soyut 

güdüleyicilerin önemi giderek artmaktadır. Soyut belediye kültürünü 

içselleştirmiş ve somut belediye vizyonunu benimsemiş olan işgörenler, 

belediye stratejilerinin başarıyla uygulanması sürecinde çok önemli bir role 

sahiptirler. 

Bu bağlamda, çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu 

yükseltmek suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini misyonu gerçekleştirmeye 

ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek şeklinde kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi amacının altında bir hedef belirlenmiştir. 

Plan dönemi içinde insan kaynağımızı vizyonu gerçekleştirmeye yönelik 

motive etmek ve hizmet içi eğitimlerle kapasite artırımını gerçekleştirmek 

önceliklerimizden olacaktır. 
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HEDEF 6.4: Çalışanların Kapasitesini, Verimliliğini ve 
Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları 
Yönetimini Misyonu Gerçekleştirmeye ve Vizyona Ulaşmaya 
Yönelik Geliştirmek 

Stratejiler 

 Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacaktır. 

 Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara 

uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması 

yapılacaktır. 

 Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, 

öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir 

şekilde yürüterek tüm çalışanlar gerekli bilgi ve beceriye 

kavuşturulacaktır. 

 Personelin ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli dağılımı 

sağlanacaktır. 

 Birimlerin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönergeler revize 

edilecektir.  

Faaliyetler 

6.4.1 Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi 

yapılması 

6.4.2 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması 

gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin 

alınmasının sağlanması 

6.4.3 Çivril Belediyesi çalışanı ortak vizyonunu oluşturarak 

çalışanların kaynaşması, motivasyonu ve birbirini 

geliştirmesinin sağlanması 

6.4.4 Personelin yurt içinde gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay 

vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması 

6.4.5 Personelin dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla 

optimum kadro çalışmasının yapılması 

6.4.6 Süreç kontrol modelinin oluşumu 

6.4.7 Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Yıllık personel başına ortalama 

alınan hizmet içi eğitim (Saat) 
- 60 

Hizmet içi eğitimlerden personel 

memnuniyet oranı 
- 90 

Süreçleri belirlenen birim sayısı - Tüm birimler 
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Hedef 6.5: Uluslararası Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan 
Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması 
Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak 

 

Proje Yönetimi içinde bulunduğumuz bilgi çağında önemini gittikçe artırmış 

bulunmaktadır. Son yıllarda, maliyet, kontrol, programlama, kaynak 

yönetimi, zaman yönetimi ve risk yönetimi tekniklerinin birlikte 

uygulanabildiği “Modern Proje Yönetimi” kavramı ortaya çıkmıştır. 

-Birden çok kurum/kuruluş ve kişinin işbirliği yapmasını gerektiren işlerde, 

-Değişik ve birbiriyle ilişkili/etkileşim içinde olan işlerin paylaşımında, 

-İlk kez karşılaşılan işlerin planlama ve uygulanmasında, 

-Belirlenen sürede bitirilmesi zorunlu işlerde, 

proje yönetimi ve tekniklerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda “Proje Yönetimi”, kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde proje yönetimi, artık uzmanlık ve bu alanda ilmî birikim 

gerektiren bir disiplin olmuştur. Bu bakımdan projenin tanımı, içeriği, 

özellikleri, üretilmesi, hazırlanması, maliyetlendirilmesi, kaynağının temini, 

yönetilmesi ve raporlanması gibi konularda bilimsel tekniklerin öğrenilmesi 

ve öğretilmesi önem arz etmektedir. 

Yerel ve uluslar arası kurumlarla Çivril Belediyesi arasında entegrasyon 

güçlendirilerek hizmetlere etkinlik kazandırılması sağlanacaktır. Ayrıca etkin 

bir proje yönetim sistemi kurulacaktır. 
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Hedef 6.5: Uluslararası Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan 
Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması 
Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak 

Stratejiler 

 Oluşturulan değerlendirme yöntem ve kriterler, tüm harcama birimleri 

ile paylaşılacaktır. 

 Proje hazırlama ve izleme-değerlendirme konularında rehber 

dokümanlar geliştirilecektir. 

 Harcama birimlerine proje hazırlama ve izleme-değerlendirme 

konularında belirli bir iş planı dahilinde eğitim desteği sağlanacaktır. 

 Genel ve sektörel bazda uygulanabilir proje değerlendirme sistemleri, 

katılımcı bir yaklaşımla geliştirilecektir. 

Faaliyetler 

6.5.1 Belediyemizce yararlanılabilecek fonlara ilişkin bir envanter 

oluşturulması 

6.5.2 Uluslararası ilişkiler alanında kurum içi kapasitenin arttırılması 

ve bilgilendirmenin yapılması 

6.5.3 Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıklar 

geliştirilmesi 

6.5.4 AB Projeleri Hazırlanması ve Projelerin Yürütülmesi 

 AB Projesi geliştirilmesi 

 AB Projesi gerçekleştirilmesi 

6.5.5 Proje hazırlanması ve yönetimi konulu eğitim alımı 

6.5.6 Belediyenin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve 

belediyenin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve 

uluslararası kaynaklar krediler bağışlar ve sponsorluk ve diğer 

alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Geliştirilen rehber doküman 

sayısı 

- 1 

Hazırlanan AB Projesi sayısı - 5 

Kurumdaki birimlerle 

uluslararası ilişkiler konusunda 

bir yılda yapılan toplantı sayısı 

- 25 

Çivril’in kardeş şehirleri sayısı - 2 

Uluslararası kuruluşlarla yapılan 

etkinlik, ortak proje, çalışma vb. 

sayısı  

- 5 
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Hedef 6.6: Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 
ve Kararlara Erişimi Sağlamak 

 

Karar verme süreci, belirli bir problem için geliştirilmiş çeşitli çözüm 

yollarından birisini seçerek uygulamaktan oluşur. Bir karar verilebilmesi 

için açıkça tanımlanabilen, birden fazla çözüm yolunun geliştirilmiş, 

değerlendirilmiş olması gereklidir. 

Belediyelerde geleneksel karar verme süreçlerinden yönetim bilgi 

sistemlerince destekli, sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin çok sayıda veri 

üretilen bilgi sistemleriyle karar verilme süreçlerine geçilmesi gerekmektedir. 

Bu hedefle karar verme süreçlerini güçlendiren ve verilen kararlara erişimi 

sağlayan faaliyetler belirlenmektedir. 
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Hedef 6.6: Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 
ve Kararlara Erişimi Sağlamak 

Stratejiler 

 Belediye Arşiv Yönergesi düzenlenecek ve kayıt ve dosyalama 

sisteminin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilecektir. 

 Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve 

belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak 

mekanizmalar geliştirilecektir. 

Faaliyetler 

6.6.1 Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun 

olarak yapılması 

6.6.2 Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kurulması 

6.6.3 Evrak biriminde çalışan personele, evrakın kaydedilmesi, 

standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine 

uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri 

ve eğitimin verilmesi 

6.6.4 Karar alma süreçlerinin analizinin yapımı 

6.6.5 Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi 
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Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Karar alma süreçlerinin analizi ve 

tamamlanma oranı (%) 

 100 

Meclis kararlarının elektronik 

ortama aktarım hızı (Gün) 

 3 

Bilgi edinme taleplerinin 

zamanında karşılanma oranı (%) 

 100 

Elektronik arşive aktarılan dosya 

oranı (%) 

Henüz Hazırlanmadı 100 

Standart dosya planı ile 

uyumlaştırılan dosya oranı (%) 

Henüz Hazırlanmadı  100 

Evrakların ilk defada ilgili birime 

havale edilme oranı (%) 

 98 

Evrakların ilgili nihai birime ulaşma 

süresi (Gün) 

 1 
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Hedef 6.7: Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve 
Farkındalığını Artırmak 

 

Türkiye, gerek kendi sosyal ve siyasi hayatı gerek içinde bulunduğu siyasi 

coğrafya nedeniyle, Kamu Hukuku bağlamında yer alan tüm disiplinler 

bakımından ilgi uyandıran gelişmelerle bağları olan veya bunların aktörü 

olabilen bir ülkedir. Küreselleşme ve bunun iç kamu hukuku düzeninin 

dönüşmesi veya bu olguya karşı direnmesi bağlamındaki rolü; anayasal 

düzenin yeniden tasarlanmasına dair çabalar ve çalışmalar; bölgesel 

güvenlik sorunları; bölgesel ölçekte demokratikleşme çabaları ve hukuk ve 

düzen kavramlarının hem bireysel haklar hem de demokratik bir rejim 

açısından yarattığı tartışmalar Kamu Hukuku bağlamında ele alınması 

gereken pek çok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. 

Belediyelerde de kamu hukukundan kaynaklı işlemler ile sözleşme 

hukukundan kaynaklı hukuki sorunlar, kamulaştırma mevzuatı, tapu ve 

emlak mevzuatı, imar mevzuatı gibi gerek mevzuat karmaşası gerekse görev 

çeşitliliği nedeniyle kuvvetli bir hukuk altyapısı gerekmektedir. 

Hukuki konularda kurumsal kapasite geliştiren belediyelerin tüm iş ve 

işlemlerde ciddi rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş oldukları söylenebilir. 
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Hedef 6.7: Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve 
Farkındalığını Artırmak 

Stratejiler 

 Hizmet birimlerinde hukuksal düzenlemelerle ve sonuçlarıyla ilgili 

farkındalık artırılacaktır. 

Faaliyetler 

6.7.1 Hukuk süreçlerinin analizi 

6.7.2 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi 

6.7.3 Dava takip sürecinin geliştirilmesi 

6.7.4 Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi 

 

Performans Göstergesi 
2013 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Birimlerin ihtiyaç duydukları 

hukuki bilgilendirmelerin 

gerçekleşme oranı (%) 

 100 

Hukuki süreç analizlerinin 

tamamlanma oranı (%) 
 100 

Hukuki taleplerin karşılanma 

süresi (Gün) 
 15 

Kurum lehine sonuçlanan dava 

oranı (%) 
 85 

Dava ve icra dosyalarının 

cevaplanma süresine uyum oranı 

(%) 

 100 
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Hedef 6.8: Destek Hizmetlerini ve Sosyal İmkanları 
Geliştirmek 

Belediyenin misyonunu yerine getirebilmesi büyük ölçüde personelinin 

verimli çalışmasına bağlıdır. Personelin verimliliği ise sunulan destek 

hizmetleri ve sosyal imkânlarla yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, destek 

hizmetleri fiziki ortam ve teknik altyapı bakımından güçlendirilecektir. 

Bu kapsamda, ofis hizmetleri, bilgiye erişim imkânları, evrak ve arşiv 

hizmetleri ile ulaşım hizmetlerinin daha etkin olabilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sosyal imkânlar çalışan 

beklentileri doğrultusunda geliştirilerek çeşitlendirilecektir. 

Hedef 6.9: Yönetim ve Destek Hizmetleri İle Sosyal 
İmkanları Geliştirmek 

Stratejiler 

 Sosyal imkânlardan yararlandırılmada şeffaflık sağlanacaktır. 

 Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçları zamanında, 

istenilen miktar ve kalitede temin edilmesi sağlanacaktır. 

 Destek hizmetlerinin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

azami ölçüde yararlanılacaktır. 

 Çalışanlar arasındaki ilişkileri pekiştirmek üzere, personele yönelik 

sosyal aktiviteler desteklenecektir. 

Faaliyetler 

6.8.1 Destek hizmetleri sürecinin analiz edilmesi ve süreç 

verimliliğinin artırılması 

6.8.2 Personel gecesinin yapılması 

6.8.3 Yılın personeli uygulamasının başlatılması 

6.8.4 Çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması 

6.8.5 Destek hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

6.8.6 Belediye hizmet binalarının, cihazlarının ve teknik personelinin 

daha nitelikli hale getirilerek harcama birimlerine destek 

verilmesi 

Performans Göstergesi 
2014 

Mevcut 

2019 

Hedef 

Çalışanların genel memnuniyet 

oranı (%) 
- 85 



100 
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Tablo 23 Amaç 6 ve Hedeflerine İlişkin Maliyet Tablosu 

Amaç/Hedef 2015 2016 2017 

Amaç 6    

Hedef 6.1    

Hedef 6.2    

Hedef 6.3    

Hedef 6.4    

Hedef 6.5    

Hedef 6.6    

Hedef 6.7    

Hedef 6.8    

Hedef 6.9    
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VI. STRATEJİK PLANIN MALİYET YAPISI 

Stratejik planın yıllık toplam bütçe maliyeti 2015 yılında …… milyon TL olan toplam bütçe 

gideri tahmini, 2016 yılında ……..milyon TL’ye, 2017 yılında ise …….. milyon TL’ye çıkmaktadır.  

Tablo 24 Stratejik Planın Maliyet Tablosu  

Amaçlar 2015 2016 2017 

Toplam Bütçe    

Amaç 1    

Amaç 2    

Amaç 2    

Amaç 4    

Amaç 5    

Amaç 6    

 

Bütçede öngörülen faaliyetlerin yaklaşık % …….’i “Çivril’in Kentsel Altyapısının 

Güçlendirilmesi, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması” amacına ayrılırken bu 

amacı % …. ile “Doğaya Saygılı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve 

Sürdürülmesi” ve % …… ile “Çivril Belediyesi’nde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek Ve 

Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini 

Ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek” amacı izlemektedir. 
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VII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek 

faaliyetler aşağıdadır. 

1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme 

Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: SP’da ortaya konulan 

hedefler ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve 

gerçekleşme arasında fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri 

değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin öneriler sunulacaktır. 

Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans 

Programında (PP) yıllık olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi 

gerçekleşme kıyaslanacaktır. Oluşabilecek farkın nedenleri 

değerlendirilecektir. 

SP uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: SP 

uygulama ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum 

içi/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, 

elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika belgeleri ile uyumu, 

vb.) değerlendirilecektir. 

Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve 

tehditler, paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni 

yapılanma ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenerek SP’nın 

güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılacak, SP’da yer almakla birlikte 

önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni 

amaç ve hedefler belirlenecektir. 

Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” 

yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin 

potansiyel etkisi, risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. 

2. İzleme ve Değerlendirme El Kitabı 

Stratejik planın izlenmesine yönelik bir el kitabı hazırlanacak ve izleme 

değerlendirme bu el kitabında ilan edildiği üzere ve buradaki kriterlere 

uygun bir şekilde yürütülecektir. 
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3. İzleme ve Değerlendirme Birimi 

Çivril Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün alt birimi olarak “İzleme 

ve Değerlendirme” birimi kurulacaktır. 

4. Raporlama  

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama 

yapılacaktır. Bu raporlar, ilgili dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” 

başlığı altında verilen ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere 

ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve 

sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır. 

1. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme 

raporları, takip eden dönem için hazırlanacak PP’nin oluşturulmasına ve 

faaliyet raporunun hazırlanmasına temel teşkil edecektir. 

2. Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimi bazında ve 

belediye bazında hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. 

3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla SP uygulama sürecinde 

kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. 

4. Tamamlanma Raporu: SP’nın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip 

eden yıl içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, 

çıkarılan dersler ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin 

değerlendirmeleri içerecektir. 

5. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da 

SP’nın diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları 

hazırlanacaktır. 

5. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu 

İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve 

sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birimlerin 

hedeflere katkısı ekte belirlenmiştir. Hedeflerle ilgili birimler, uygulama 

sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin 

sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

koordinasyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

6. Veri Toplama Stratejisi 

SP hazırlık sürecinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, doğru ve 

uygun verilerin elde edilememesi olmuştur. Bu durum SP’nın izlenmesinde 
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de önemli bir problem oluşturacaktır. Bu nedenle, SP çerçevesinde yapılması 

gereken en öncelikli faaliyet verilerin elde edilmesidir
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Ek 1 Yasal Mevzuat 

BELEDİYENİN MEVZUAT ANALİZİ 

1. BÖLÜM 

1.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

14.maddesi’nin 

“a” fıkrası 

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 

coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve 

sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

14.maddesi’nin 

“b” fıkrası 

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile 

bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü 

araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla 

ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör 

spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, 

her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 

yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
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Görev ve 

sorumluluklarla 

ilgili önemli 

hususlar (5393 

sayılı Kanun 

14.madde) 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 

alınarak belirlenir. 

 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde 

ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 

özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 

belediye sınırlarını kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da 

belediye hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

hükümleri saklıdır. 

 Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu 

havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu 

Kanunun kapsamı dışındadır. 

5199 sayılı 

Hayvanları 

Koruma 

Kanunu 

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve 

hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, 

hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi 

şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin 

önlenmesini sağlamaktır. 

Madde-4: “Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu 

yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve 

köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla 

birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, 

doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak 

bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.” 

Madde-6: “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak 

kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve 

güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen 

ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel 

kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti 

idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve 

demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin 

üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin 

izni ile yapılır.” 

Madde-15: İl Hayvanları Koruma Kurulunun üyesi 



108 

 

Belediye Başkanıdır. Diğer taraftan, belediye veteriner 

işleri müdürü de bu kurulun üyesidir. 

Madde-22: “İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat 

bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde 

tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.” 

 

1593 sayılı 

Umumi 

Hıfzıssıhha 

Kanunu 

Kanunun amacı 1.maddede belirtilmiştir: “Memleketin 

sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren 

bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele 

etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini 

temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek 

umumi Devlet hizmetlerindendir.” 

Madde-4: “Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler 

hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete müteallik 

işlerin ifası belediyelere ve idaresi hususiyelere ve sair 

mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu 

idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde numune 

tesisatı vücuda getirir.” 

Madde-20: Belediyelerin görevleri; 

1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 

2 - Lağım ve mecralar tesisatı.  

3 - Mezbaha inşaatı.  

4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 

5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 

6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.  

7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.  

8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 

27/5/2004-5179/37 md.) 

9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren 

amiller izale. 

10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet.  

11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı.  
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12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 

13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi 

evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 

14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.  

 

Madde-23: Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha 

meclisi toplanır. Belediye başkanı ve belediye tabibi bu 

meclisin üyesidir. 

3194 sayılı 

İmar Kanunu 

Belediyelere, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki 

yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 

teşekkülünü sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev 

verilmiştir. Örneğin; 

“Madde 7 – Hâlihazır harita ve imar planlarının 

yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.  

a) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin 

halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır 

veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve 

valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir 

nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan 

yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. 

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan 

yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup 

olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar 

planları yürürlüktedir.  

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması 

durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen 

kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya 

valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar 

planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak 

yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar 

Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre 

düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye 

sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar 



110 

 

planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye 

meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay 

tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen 

ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan 

süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye 

başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve 

planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek 

kesin karara bağlar” 

2872 sayılı 

Çevre Kanunu 

Belediyelere, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, 

sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla, bu 

Kanunla birçok görev verilmiştir. Örneğin; 

Madde-11: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel 

katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek 

veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten 

yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu 

yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve 

ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu 

hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince 

belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve 

bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen 

ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” 

775 sayılı 

Gecekondu 

Kanunu 

Belediyelere, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, 

yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla 

alınması gereken tedbirler, bu Kanunla verilmiştir. 

Örneğin; 

“Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve 

bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan 

arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu 

kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır.” 

3621 sayılı Kıyı 

Kanunu 

Kanunun amacı, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları 

ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde 

bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini 

gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu 

yararına kullanma esaslarını tespit etmektir. Örneğin; 

“Madde 13 – Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki 
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uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde belediye, dışında ise valilikçe yürütülür.” 

2863 sayılı 

Kültür ve 

Tabiat 

Varlıklarını 

Koruma 

Kanunu 

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları 

belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu 

konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 

teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Örneğin; 

Madde-15: “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, 

otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; 

sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım ile 

görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür 

varlıklarının korunma olanlarının ise, bu kurum ve 

kuruluşlarca, kamulaştırılması esastır.” 

4077 sayılı 

Tüketicinin 

Korunması 

Hakkında 

Kanun 

Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak 

tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 

koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin 

edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı 

önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 

oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye 

ilişkin hususları düzenlemektir. Örneğin; 

Madde-22: “Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya 

görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici 

sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun 

uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir 

üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir 

üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar 

odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin 

seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden 

oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu 

yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının 

görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını 

oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup 

olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.” 

4982 sayılı 

Bilgi Edinme 

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 

olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak 
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Kanunu kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas 

ve usulleri düzenlemektir.  

3572 sayılı 

İşyeri Açma Ve 

Çalışma 

Ruhsatlarına 

Dair Kanun 

Hükmünde 

Kararnamenin 

Değiştirilerek 

Kabulüne Dair 

Kanun 

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her 

türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının 

verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. 

5378 Sayılı 

Özürlüler ve 

Bazı Kanun ve 

Kanun 

Hükmünde 

Kararnamelerde 

Değişiklik 

Yapılması 

Hakkında 

Kanun 

Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin 

sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal 

güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan 

gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı 

sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını 

sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli 

düzenlemeleri yapmaktır. 

Madde-13: “Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri 

belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu 

hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, 

halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. 

Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması 

halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili 

belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı 

hizmetin satın alındığı merkeze öder.” 

Geçici Madde 3- “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, 

şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde 

olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin 

erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.” 

5395 sayılı 

Çocuk Koruma 

Kanunu 

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça 

sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve 

esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve 

esasları düzenlemektir. 

Bu Kanun’a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler 
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ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, aşağıdaki 

görevleri yerine getirir: 

“a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu 

olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da 

eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol 

göstermeye, 

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu 

kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara 

uygun barınma yeri sağlamaya,” 

2863 sayılı 

Kültür ve 

Tabiat 

Varlıklarını 

Koruma 

Kanunu 

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları 

belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu 

konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 

teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. 

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel 

idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür 

varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği 

fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. 

2918 sayılı 

Karayolları 

Trafik Kanunu 

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği 

yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini 

ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri 

belirlemektir. 

Madde 10: “Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet 

kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca 

tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye 

trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.” 
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