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           Değerli Didimliler, 
 Hızla gelişen ve değişen İlçemiz Didim'de yeni koşullara uyum sağlama, değişimi 
algılama yönünde çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
  31 Mart Yerel Seçimleriyle bir kez daha halkımızın takdiriyle Didim'e hizmet 
etmeye, eksikleri gidermeye ve kaynaklarımızı verimli kullanarak  Didim halkının 
beklenti ve sorunlarına cevap vermeye yine hazırız. Yerel Yöneticilerin görevi, sadece 
İlçenin değişimize uyarak gündelik hizmetleri  sunmak değil,  geleceği bu günden 
görerek,  İlçenin gelişimine  yön verecek bir vizyon geliştirmektir. 
 Seçimlerin ardından büyüyerek gelişen, vatandaş beklentilerinin karşılanması, 
Didim İlçe mücavir alan sınırlarının genişlemesi, amaç ve hedeflerimizin devamlılığın 
sağlanması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek daha çağdaş, daha yaşanılır ve  
model  Belediye olmak adına 2. Beş Yıllık Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Stratejik 
Planımızda Belediyemize özgüyönetim ve hizmet anlayışı ile hizmet  sunumunu içeren 
6 Amaç ve 34  adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflerin 
gerçekleşmesine yönelik uygulamalar Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından ortaya 
konmuştur.
 Hazırladığımız 2. Beş Yıllık Stratejik Planlama Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Koordinasyonunda bir çalışma ekibi kurularak uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Paydaş görüşleri anketlerle ve mülakat yoluyla alınmış, kamu kurum ve kuruluşların, 
Sivil Toplum Kuruluşlarının, Personelin ve Muhtarların görüş, öneri ve istekleri plana 
yansıtılmıştır. Bu planın Belediyemizin 2. Beş Yıllık Planlı gelişimi yolunda örnek 
olacağını ve İlçemize son derece fayda sağlayacağı düşüncesindeyim.
Çağdaş bir ilçede, herkesin eşit hizmet aldığı, kimsenin yaşadığı yere yabancı  
kalmadığı, ilçedeki tüm olanakların kullanılabildiği, insan, çevre ve özgür yaşamın 
buluştuğu yer olmalıdır.
 Bu ilkeler ve vizyon doğrultusunda hazırlanan 2. Beş Yıllık Stratejik Planın 
halkımızın  ve misafirlerimizin umut ve beklentilerini karşılamasını temenni ederim.

Ahmet Deniz ATABAY
Didim Belediye Başkanı
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        1) BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Saygıdeğer Didimliler;
Göreve başladığım ilk günden beri geçen 5 yıllık süreçte, şahsım, ekibim ve 

halkımızla beraber, Didim'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini, cennetten çalıntı 
koylarını Didimlilere ve Didim'e gelen misafirlerimize en güzel ve en doğal haliyle 
sunmaya ve hizmetlerimizi layıkıyla yapmaya gayret gösterdik ve göstermeye devam 
edeceğiz.

Bu süre zarfında, geleceğe doğru emin adımlarla, u�umuzu daha da 
genişleterek, yaşanabilir, güvenilir, yaratıcı ve barışçıl bir Didim ile devam edeceğiz.

Bu minvalde, vatandaşlarımızın beklentilerinin kalite standartları dahilinde 
karşılanması, bütçe kapsamının genişletilerek, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması 
ve uygulama sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına, 2. Beş Yıllık 
Stratejik Planımız hazırlanmıştır.

Stratejik Plan kapsamında, önce mevcut durum değerlendirilmesi yapılmış, 
misyonumuz tanımlanmış, orta ve uzun vadede ulaşmak istenilen nokta olan vizyon 
tespit edilmiş, misyonumuzu yerine getirirken benimseyeceğimiz ilkeler belirlenmiştir. 
Ardından  vizyona ulaşılmayı sağlayan  Stratejik Amaç  ve hedeflerimiz oluşturulmuş; 
bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösterir stratejiler  ile bunların ölçümüne 
yönelik Performans Göstergeleri  belirlenmiştir.

Stratejik Planın hazırlığı süresince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'nda öngörülen katılımcılığın azami ölçüde sağlanmasına ve paydaşlarımızın  
önerilerine, sürecimizin her aşamasında özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda paydaşlarımız olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum 
Kuruluşları, Mahalle Muhtarları, Meslek Odaları,  Basın Temsilcileri ile  Belediyemiz 
Personellerinin görüş, öneri ve beklentileri anketler ve mülakat yoluyla elde edilmiştir.

 Tüm paydaşlarımızdan elde  ettiğimiz sonuçlar, İç ve Dış Çevre Analizleri ile elde 
edilen veriler irdelenerek Belediyemizin GZFT ( Güçlü – Zayıf - Fırsat - Tehdit )  Analizini 
ortaya koymuştur.

 Bu çalışmalar sonucunda, Belediyemizin Amaç ve Hedefleri, kurumsal 
hiyerarşinin her düzeyinde ortak akılla gerçekleştirilmiş, geniş katılımla ve kademeli bir 
süreç sonunda  belirlenmiştir. Bunun akabinde bu hedef ve faaliyetlerin hayata 
geçirilmesine olanak sağlayacak olan “ Performans Programı “ ile yıllık hedefler 
belirlenerek performansa  dayalı  bir “ İzleme Değerlendirme “  sistemi 
oluşturulacaktır.

Bu Stratejik Plan ile kurum kültürünün ve kurumsal kimliğimizin güçlenmesi 
amaçlanmış, liderlik odaklı, cesaretli, farkındalık yaratarak “ Model Bir Belediyecilik “ 
anlayışı ortaya konması hedeflenmiştir. 
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3.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

3.1.) Hazırlık Çalışmaları
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4.DURUM ANALİZİ

4.2) DEMOGRAFYA

             Didim İlçesi Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus yoğunluğuna sahip ilçe olma özelliğini 

taşımaktadır.

                2018 yılı Adrese dayalı nüfus Kayıt sistemi verilerine göre Didim ilçe nüfusu 85.055 kişi 

olmakla beraber erkek nüfusu %50,9, kadın nüfusu %49,10' dur. Didim İlçe nüfusu Aydın ili 

nüfusunun %7,75 ini oluşturmaktadır.

4.1)TEMEL GÖSTERGELER

50,9% 49,10%

49,10%
50,9%
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4.3 ) NÜFUS DAĞILIMI

Yaş Gruplarına Göre Didim Nüfusunun Dağılımı(31.12.2018 İtibari ile)

Didim ilçesinde;  

0-24 yaş arası nüfus oranı %28,93  ile 24.500 kişidir.

25-49 yaş arası nüfus oranı %33,69 ile 28.625 kişidir.

50-65+ yaş arası nüfus oranı %37,38 ile 31.762 kişidir.

Yaş incelemesi yapıldığında Didim' in yaşlı nüfusunun arttığı görülmektedir.

28,93%
0-24 YAŞ

33,69%
25-49 YAŞ

37,38%
50-65+ YAŞ
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İlçemizde, engelli vatandaşlarımız tarafından 
yapılan iş başvuruları yukarıdaki tabloda 

gösterilmektedir.
2016 yılından 2019 yılına kadar artış göstererek 

ilerleyen iş taleplerinin 2019 yılı içinde düşüş 
gösterdiği görülmekle birlikte erkek nüfusunun 

kadın nüfusa oranla daha fazla iş aradığı da tespit 
edilmiştir.
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ilçemizin göç alma hızı giderek artmaktadır. 2018 yılı 
itibariyle net göç hızı binde 52,46' tır.

20 Stratejik Plan  2020 - 202428

Didim İlçesinde İkamet Eden Vatandaşların Nüfus Kayıtlarının İllere Göre Dağılımı 
(31.12.2018 itibari ile)



Stratejik Plan  2020 - 202429



 İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri 
Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri 
dikkate alınmaktadır.Buna göre Didim' e en çok Ankara, İzmir ve İstanbul' dan göç ettiği 
görülmektedir. 
Gözlem sayısı 3'ten küçük olan hücreler "C" simgesi ile gizlenmiştir.
Yabancı uyruklu misafirlerimiz dahil değildir.

Veriler 31/12/2018 tarihi itibariyle(Adrese Dayalı Kayıt 
Sistemi Sonuçları) TUİK resmi sitesinden alınmıştır. Buna 
göre nüfusu en yoğun olan mahallemiz 20.206 kişi ile Efeler 
Mahallesi, nüfusu en az olan mahallemiz ise 155 kişi ile 
Batıköy Mahallesidir.
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Didim'in çevre illerle ulaşımı genellikle karayolları ile sağlanır. İlçemiz 
Aydın il merkezine 110 km., İzmir'e 175 km. İzmir havaalanına 140 km., 
Bodrum havaalanına 90 km,  Söke'ye 55 km, Milas'a ise 80 km. 
uzaklıktadır. 

Didim- İzmir ve Didim-Aydın arası sezon boyu otobüs aracılığıyla 
ulaşım imkanı mevcuttur. Şehir içi semtlere ve çevre beldelere de taksi, 
dolmuş ve otobüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. İzmir'den Didim'e, İzmir-
Aydın otobanından Söke yolu izlenerek 2 saatte ulaşılır; Aydın'dan 
Didim'e ise Aydın-Söke otobanından yaklaşık 1- 1,5 saatte ulaşılır.

Tarihi bir yolculuk yaparak Didim'e ulaşmak için, Söke çıkışı 
Yenidoğan kavşağından Güllübahçe tarafına dönüp 12 km sonra Priene, 19 km sonra Miletos, 5km 
sonra da Akköy istikameti izlenerek Didim'e ulaşılabilir. Bu güzergah üzerinden yapılan yolculukla 
antik kentlerden ve tarihi kalıntılardan, taş yollardan, dar sokaklardan, Rum stili beyaz küçük evlerin 
arasından geçilerek Didim'e ulaşılır.

Didim'de büyük seyahat firmalarının büroları bulunmaktadır; böylelikle Türkiye'nin bir çok iline 
ulaşım imkanı sağlanmaktadır. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden yaz aylarında, her gün 
doğrudan Didim seferi yapılmaktadır. Bu sefer sayıları Mayıs-Haziran aylarından itibaren turizm 
sezonunun hareketlenmesiyle yoğunlaşmaktadır. Ayrıca yaz aylarında Bodrum-Didim seferleri vardır.
Havayolu :

Didim'de havaalanı bulunmadığı için, Didim'e havayolu ile ulaşım sadece Bodrum, Dalaman ve 
İzmir'deki havalimanlarıyla mümkündür. Bu havalimanlarından otobüs seferleri, taksi veya tur 
işletmeciliği yapan acentelerden özel hava alanı transfer hizmeti ile Didim'e ulaşılır.
� Bodrum Havalimanı Didim'e 90km uzaklıktadır. Bodrum Havalimanı'ndan Didim'e, Akbük yolu 
üzerinden 1-1,5 saatte ulaşılabilmektedir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Didim ilçe merkezine 
140km uzaklıkta olup; havaalanından Söke-Akköy yoluyla Didim'e ulaşılır.Dalaman Havaalanı ise 
Didim'e 120km uzaklıktadır.
Denizyolu:

Didim'e denizyolu ile ulaşım 2009 yılı Mayıs ayında hizmete giren yat limanı(D-Marin) ile 
sağlanmaktadır. Ayrıca; Altınkum'da büyük gemilerin açıktan yolcularını indirebildiği, balıkçı 
gemilerinin demir atabildiği ve Yunan adaları Kos, Leros ve Samos(Sisam)'a günübirlik turların 
yapılabildiği ancak,Bakanlık tarafından gümrük kapısının protokolünün yapılmaması  sebebiyle bu 
seferler yapılamamaktadır.

       4.5) EĞİTİM
İlçemiz sınırları içerisinde  2005–2006 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan 2 yıllık bir  

Meslek Yüksekokulu vardır.
Meslek Yüksek okulunda  her biri için isteğe bağlı hazırlık sınıfının var olduğu ön lisans 

düzeyinde Aşçılık, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Programları ve bunların ikinci öğretim 
programları da bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulunda 
2018–2019 eğitim–öğretim yılında Hazırlık sınıfı hariç,1116 
öğrenci öğrenim görmektedir.

İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir özel olmak 
üzere 14 İlkokul, 1 Özel olmak üzere 13 Ortaokul, ikisi özel 
olmak üzere 9 Ortaöğretim Okulu, üçü özel olmak üzere 5 
Anaokulu, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 4 MTSK, 2 Özel 
Yabancı Dil Kursu, 3 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,1 
Özel Öğretim Kursu ve 1 Özel Erkek Öğrenci Yurdu 
bulunmaktadır.

4.4) ULAŞIM4.4) ULAŞIM
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1-OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VERİLERİ :

(2018-2019) Eğitim Öğretim yılında İlçemizde bulunan bütün İlkokullar bünyesinde 
anasınıfları açılmıştır. Ayrıca Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde de bir 
uygulama sınıfı mevcuttur. 
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2- İLKOKUL EĞİTİM VERİLERİ :



3-ORTAOKUL EĞİTİM VERİLERİ:

4-ORTAÖĞRETİM EĞİTİM VERİLERİ:
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          Sürekli göç alan ve nüfus artışı olan İlçemizde okul ve kurumlarımız fiziki mekân sıkıntısı 

çekmektedir. 
            Ayrıca İlçemizde 2 adet yeni Temel Eğitim Okulu Binasına, Meslek Lisesi Binasına, Lise ek   
binasına ve Öğretmen Evine ihtiyaç duyulmaktadır.
� İlçemizde 2 Resmi Bağımsız Anaokulu, 3 Özel Bağımsız Anaokulu dışında 14 İlkokul ve 1 Lise 
bünyesinde 19 Anasınıfı olmak üzere toplamda 41 derslik 64 şubede 1143 öğrenciye okul öncesi 
eğitimi verilmektedir.
� İlçemizde 13 tane devlet 1 tane özel olmak üzere 14 tane ilkokul bulunmakta olup toplamda 
205 derslik ve 195 şube ile 4671 öğrenci eğitim görmektedir.
� İlçemizde 12 tane devlet 1 tane özel olmak üzere 13 tane Ortaokul bulunmakta olup 
toplamda 181 derslik ve 164 şube ile 4224 öğrenci eğitim görmektedir.
�  İlçemizde 9 tane Ortaöğretim Kurumu bulunmakta olup; 3 tanesi Anadolu Lisesi, 2 tanesi 
Özel Lise,  4 tanesi de Mesleki ve Teknik Anadolu (İmam-Hatip ve Mesleki Eğitim Merkezi dahil) 
Lisesi'dir. Toplam 145 derslik 123 şubede 2861 öğrenci eğitim görmektedir. İlçemizdeki anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lise toplamı 41 olup 572 derslik 546 şubede 12.899 öğrenci eğitim görmektedir.�
İlçemizde Halk Eğitim Merkezi 4 derslik,4 şubede 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 12.739 
kursiyer hizmet almıştır.

Didim, 12 İon kentinden birisi olan Miletos'un “Kutsal Kenti” ya da “Tapınak   Alanı” olarak 
Didyma adıyla ilk kez tarihe çıkmasına rağmen; bulgulara göre ilk yerleşke izleri çok eskilere, M.Ö. 
1600 yılına kadar uzanmaktadır. Önce Eski Yunanlılardan Akalar'ın Anadolu'da oluşturduğu Miken 
kültürünün; bir dönem de Giritlilerin hakimiyetine girer. Bu toplumlardan sonra İonlar, Persler, 
Selevkoslar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Türklere ev sahipliği yapan bu coğrafya, aradan 
geçen 160 asır boyunca pek çok tarihi olaya ve kültüre tanıklık eder.

Helenistik çağlardan önce Didim'in yaşadığı evreler hakkında çok kesin ve açık bilgiler 
olmasa da; Apollon Tapınağı'nın toprak altındaki büyük bir kısmının ortaya çıkarıldığı yöredeki 
arkeolojik kazılarla daha çok Büyük İskender'den sonraki dönemlere ışık tutan ve Didim tarihini 
önemli ölçüde aydınlatan bulgulara rastlanır.Ayrıca 7.yy ve 6.yy da üzerlerine günümüzdeki 
kalıntıların 
konuşlandırıldığı 
mabetlerin de 
kalıntılarına rastlanır. 
Böylece, günümüzde 
görülen Apollon 
Tapınağı'yla birlikte, 
Didim'de farklı 
dönemlerde aynı yerin 
üzerine üç ayrı tapınağın 
inşa edildiği ortaya çıkar.

Kalıntılarda 
yapılan araştırmalara 
göre; Didymaion, 
Miletus'a bağlı, Brankhos 
adlı bir kahinin ikamet 
yeri ve onun inancına 

4.6) TURİZM



bağlı olanların ibadet ettiği bir mabet alanı 
merkeze alınarak yerleşkeye 
dönüştürülmüş küçük bir alandır. Tanrısı 
Apollon adına ilk tapınağı kuran 
Brankhos'un soyundan gelenler 
'Brankhidler' olarak bilinir ve Didim, arkaik 
dönemde bir bu rahip ailesinin yönetimi 
altında kaldığı uzun yıllarda 'Didyma' 
'Brankhidai', yani “Brankhidler Ülkesi” 
adıyla da anılır. Bilhassa bu yıllarda 
tapınağın ve Didyma kentinin ünü, antik 
Ön Asya'nın tamamına yayılır. 'Tarihin 
Babası' olarak anılan Heredot'un 
eserlerinde Didyma yöresinde M.Ö.7.yy.da 
bu şekilde kehanet merkezi haline gelen 
kutsal bir tapınağın bulunduğu ve buraya 
ünlü krallar tarafından çok değerli 
armağanlar sunulduğu bilgilerine rastlanır.

�  Tarihte varlığını ve adını Milet kenti 
ile birlikte sürdüren Didim'de yapılan 
arkeolojik incelemelerde; M.Ö.6.yy.ın 
ortalarında, İon dünyasının en parlak döneminde, İonyalılar tarafından ikinci arkaik tapınağının 
yapımına başlanıldığı belgelenir. Ancak İon Kentleri'nin Persler'e karşı başkaldırışı olan 
M.Ö.494'teki Lade Savaşı sonucu Persler Anadolu'da yaptıkları saldırılarla diğer İon şehirleri gibi 
Milet'i ve Milet'e bağlı olan arkaik tapınağı ile çevresindeki küçük yerleşimi de yakıp yıkarlar. Ayrıca 
kahinleri, birçok esiri ve mabedin içerisinde bulunan bronz Apollon heykelini beraberlerinde 
götürürler. Yöre halkından bazılarını da Ampe şehrine sürgüne gönderirler. Bu olaydan sonra Milet 
ve Didyma yöresi İon kentleri arasındaki üstün konumunu kaybeder, uzun bir süre harap ve terk 
edilmiş bir halde kalır.

Salamis Deniz savaşı ile Büyük İskender Persler'e karşı zafer elde ederek İon kentlerini 
yeniden bağımsızlığa kavuşturur ve M.Ö.3.yy'da Didyma yöresinde üçüncü tapınağın yapımına 
yardımcı olur. Büyük İskender'in ölümünün ardından Didim, parçalanan bir imparatorluğun doğu 
kanadı olan Selevkos İmparatorluğunun sınırlarına katılır. Bu dönemde, Kral I. Seleukos, tapınağın 
yapımına yardım eder. Yüzyıllar boyu farklı kültürleri ağırlayan Didim'in, Selevkos 
İmparatorluğu'nun ardından Attalid Hanedanlığının da yurdu olduğu bilinir. M.Ö.133 yılında Didim, 
Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girer ve kutsal tapınağın yapımına bu imparatorluk 
dönemlerinde de devam edilir.

� Ardından Didim, Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans'ın hakimiyetine girerek uzun yıllar 
Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olarak varlığını sürdürür. Türklerin Ege kıyılarına kadar 
dayanmaları sonucu 1086 yılında Türklerin hakimiyeti altına girer. Ancak; Selçukluların dağılmasıyla 
1098'de yeniden Bizanslıların eline geçer. Bölgenin Türklerin hakimiyetine tekrar geçmesi 
Menteşeoğulları Beyliği'ne ve Aydınoğlu Beyliği'ne bağlanmasıyla gerçekleşir. Didim'in Osmanlı 
Devleti'nin hakimiyetine girmesi ise, 1400'lü yıllarında gerçekleşir.

� 1493 yılında tüm Ege coğrafyasını etkileyen bir deprem sonucu Apollon Tapınağı ile birlikte 
Didim yerleşiminin büyük bir yıkıma uğradığı ve uzun yıllar terkedilmiş olarak kaldığı bilinmektedir. 
Daha sonra; harabeye dönen tapınak çevresindeki verimli araziyi yurt edinen yöre halkı tarafından 
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bölgede küçük bir yerleşke kurulur. Bu yerleşke sonraki senelerde “Yeronda” ya da “Yoran 
Köyü”nün temellerini oluşturur. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bu isimlerle anılan Didim, 1919-
1922 yılları arasında Balat ve çevresi ile birlikte İtalyanların ve Yunanlıların işgali altında kalır. 
Cumhuriyet öncesine değin varlığını küçük bir Rum Köyü olarak sürdüren Didim ve çevresine, 1924 
yılında mübadele kapsamında Balkan ülkelerinden gelen Türk mübadiller yerleştirilir. Dışarıdan 
gelen yörükler ve bu bölgede toprak sahibi olan civar yerleşim birimlerinden gelenlerle, Didim 
zamanla Söke ilçesine bağlı küçük bir köy kimliği kazanır.  1955 yılında yörede yeniden yaşanan 
deprem felaketi sonrasında; halk arasında "Hisar"  ya da  “Kale”(Apollon Tapınağı'na verilen isim) 
olarak da adlandırılan Yoran Köyü, 1961 yılında devlet tarafından yaptırılan afet evlerine taşınır ve 
sonra "YENiHiSAR" adını alır. Bu yüzden; kulaklarımıza yer eden “Didim” ismi yerine kayıtlarda 
“Yenihisar” adıyla da yer almaktadır.

1967 yılına kadar köy olarak kimliğini sürdüren Yenihisar, 1968 yılında Belediye teşkilatı 
kurulmasıyla kasaba olur. 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Resmi Gazetede yayınlanan 3644 sayılı 
kanunla Didim  ve çevresi, Yenihisar kasabası merkez olmak üzere Akbük, Akyeniköy beldeleri ile 
Akköy, Balat, Batıköy, Denizköy ve Yalıköy köylerinden oluşan bağımsız bir ilçe özelliğine sahip 
olur. Ancak ülkemizde çok sayıda 'Yenihisar' ismiyle anılan yerleşke olduğundan, yöre halkının da 
isteği üzerine, isim benzerliğine meyil vermemek için, yerel yönetimin aldığı karar neticesinde 1997 
yılında Resmi Gazetede yayınlanan kanunla, antik geçmişinden esinlenilerek Eski 
Yunanca'da“dünya üzerinde sadece bir yerde bulunan” anlamına da gelen 'Didymaion' 
sözcüğünün kökünden Türkçeleştirilen 'Didim' adını alır.

2012 yılında yayımlanan kanun gereği; Mart 2014 tarihi itibariyle Aydın ilinin Büyükşehir kabul 
edilmesi nedeniyle, köyleri ve belediyeleri mahalle olarak büyükşehir ilçesi kimliğini kazanır.
� Daha 1960'lı yıllarda küçük bir yerleşim merkezi olan fakat 1980'li yıllarda başlayan turizm 
hareketiyle ve zamanla büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu keşfedilen, özellikle yerli ve 
İngiliz turistler tarafından tercih edilen ilçemiz bundan sonra hızlı bir gelişme gösterir. Kuruluşu 
binlerce yıl öncesine dayanan ve bir uygarlık beşiği olan Didim, son 40 yılda hızlı bir gelişme 
göstererek bugün Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelir. İlçemizde Mayıs 
ayından başlamak üzere Ekim ayının sonuna kadar her 15 günde bir olmak üzere,  belirlenen 
noktalardan Halk Sağlığı Laboratuvar ekipleri tarafından  alınan deniz suyu numuneleri, yine İlimiz 
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Sonuçlar Mavi Bayrak Projesi kapsamında 
değerlendirilmektedir. 2019 yılı güncel verileriyle  Didim İlçemizde  10 Mavi Bayraklı Plaj,  1 Mavi 
Bayraklı Marina ve 1 Mavi Bayraklı Yat mevcuttur. İlçemizde yüzme suyu analiz sonuçları A 
SINIFIDIR ve numune sonuçları ile ilgili Altınkum' da halkımızı bilgilendirme panosu bulunmaktadır.

 Apollon Tapınağı: Milet; ticaret, kültür, sanat ve felsefede oldukça gelişmiş olan şehirlerden 
biri; günümüzdeki Didim ise Miletos kentine bağlı ibadet yeri idi. Burada kurulmuş olan Apollon 
tapınağı farklı yörelerden birçok halkın tanrılara güvenceleri için dua etme, adak sunma, festival ve 
yarış gibi etkinlikler düzenleme ve en önemlisi geleceklerini öğrenme, dertlerine çare bulma gibi 
isteklerini karşılamak için faaliyet göstermekte idi.

Tapınağına “DİDYMAİON” denirdi. Bazı kaynaklara ve araştırmalara göre bu isim “İkiz 
Tapınak, İkizler Tapınağı ya da İkizler” anlamına gelmektedir. Arkaik dönemde   Apollon Mabedi 
Lidya Kralı Croesus dahil bir çok hükümdar tarafından ziyaret edilir. Perslerin M.Ö.5.yy da 
Anadolu'da yaptıkları saldırılar sonucu Pers Kralı Darius tapınağı yerleşimiyle birlikte yıkar. Bu 
saldırıdan sonra tapınak yaklaşık 150-180 yıl harap bir halde kalır, ardından Büyük İskender'in 
Perslere karşı zafer kazanması sonucu yardımlarla bugün olduğu şekilde yeniden yapımına başlanır.

� Karşılaşılan birçok zorluğa rağmen tapınağın yapım ve onarım işi M.S.3.yy ortalarına kadar Didim İsminin Kökeni: Aslen Yunanca'da ''ikizler'' ya da ''ikiz tepeler'' anlamına gelen “Didyma” 
kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Buna neden olarak da bölgede bulunan Apollon ve Artemis 
tapınakları ve de Apollon ve Artemis'in ikiz kardeş olmaları gösterilmektedir. Ayrıca İlçe civarında bulunan 
Apollon tapınağı, Miletos, Priene, Herakleia gibi antik kentler İlçenin tarihi açıdan önemini gösteren birer 
örnektir. 
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Ayrıca Kutsal Yol güzergahı üzerinde 
doğa yürüyüşleri etkinlikleri için 
düzenlemeler yapılmış olup, bu tür 
etkinlikler için kullanılmaktadır.

sürdürülür; fakat yüzyıllar içinde nesillerle birlikte inançların da 
değişmesi ve Hristiyanlık dininin Ege halkı tarafından da 
benimsenmesi sonucu Apollon unutulur, onun adına yapılan mabet 
ise önemini kaybeder. Tapınak bitirilemeden yarım kalır ve zamanla 
kendi haline bırakılır. Yapım olarak sadece Bizans döneminde 
tapınağın kutsal alanı olarak bilinen alana küçük bir kilise inşa edilir. 
Son olarak M.S.15.yy'ın bitimine doğru meydana gelen depremler ve 
yangınlar sonucu mabed çok büyük ölçüde tahribe ve yıkıma uğrar, 
toprak altında kalarak kaderine ter edilir. Keşiflerden bilindiği üzere 
daha sonraları tapınak kalıntıları üzerine evler, değirmen ve yerleşke 
inşa edilir. 1955 yılında meydana gelen deprem sonucu ise mabed 
çevresi büyük ölçüde terk edilir. 

� Uzun yıllar harabe halinde kalan bu yapı 18.yy'dan sonra 
dikkat çekmeye başlar. Tapınak üzerinde çalışmalar 1858 yılında 
İngilizler tarafından başlatılır, ardından 1872'de Fransızlar ve İngilizler 
çalışmalara devam eder. 1904'te de Almanlar tarafından sistemli kazı 
çalışmaları başlatılır ve 1913 yılına kadar devam eder. Günümüzdeki mevcut kalıntılar ise 1924-1925 
yıllarında Almanlar tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılır ve kazı sonuçları “Didyma” adlı 
kitapta yayımlanır. Son yıllarda ise Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından farklı arkeologlar 
başkanlığında tapınakta kazı, onarım ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucu Kutsal Yol ve Artemis Kutsal Alanı kalıntıları da ortaya çıkarılır. Bu yol, 
tapınak ve bu günkü Mavişehir' in bulunduğu yerdeki Panormos limanı arasında; o dönemlerde 
halkın Milet'ten gemilerle yola çıkarak bu limanda karaya indikten sonra tapınağa ulaşmak için 
kullandıkları yoldur. 4 km'lik bu yolla çevresi aslan ve Brankhid heykelleri ile donatılmış tapınaktaki 
kutsal törenden önce hazırlık ve dinlenme için son durak yeri olarak kullanılır. Tamamı 24 km'lik 
olan bu yol Milet ile Didyma'yı Arkaik dönemden beri birbirine bağlayan, yine heykel, galeri ve 
dinlenme duraklarının bulunduğu, dua ve kutsal etkinliklerle geçilen, taş döşeli sütunlu kutsal bir 
tören yolu idi. Kutsal Yol ve tapınağın çevresinde 19.yy.'da Rum halkından oluşan bir köy 
bulunmakta ve evleri gibi günümüzde yer alan büyük kilisesi de genellikle tapınak malzemeleri 
kullanılarak yapılır. �Günümüzde Apollon Tapınağı ve çevresinde eski görkeminin korunması için 
çalışmalar yapılmakta ve bir çok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

4.7) MİTOLOJİK KARAKTERLER

Brankhos: Mitolojiye dayanan öyküde; Tanrı Apollon bir gün 
Didyma yöresinde  Brankhos isimli çobanla karşılaşır. Apollon 
çobanın saf ruhundan, nazik ve cömert davranışlarından çok 
hoşlanır ve ona biliciliğin, kehanetin sırlarını öğretir. Brankhos 
öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktarma, hizmet verme ve 
Apollon' a teşekkür sunma amacıyla bugünkü Apollon 
Tapınağı'nın bulunduğu yerdeki defne ormanı ve su kaynağının 
hemen yanına tanrısı Apollon adına dört sütunlu ilk tapınağı kurar. 
Kazı buluntularına göre bu ilk mabedin inşasına M.Ö.8.yy 
sonlarında Temenos olarak başlanmıştır. M.Ö.6.yy.da büyük bir 

mabed haline getirilmeye başlanan tapınak Arkaik dönemde yüz 
yıllar boyu Brankhos soyundan gelen kahin ailesinin yönetiminde 
kalmıştır. 

 

Günümüzde Apollon Tapınağı ve 
çevresinde eski görkeminin 
korunması için çalışmalar 
yapılmakta ve bir çok turist 
tarafından ziyaret edilmektedir.
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Artemis omzunda ok ve yay ile genç bir avcı kız 
olarak tasvir edilir, geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır.

İlçemizde Artemis, Apollon Tapınağı çevresinde 
adına inşa edilmesi planlandığı düşünülen ikinci bir tapınak 
ve Apollon'un ikiz kardeşi olarak kentin ismi üzerinde etkili 
olması ile bilinmektedir.

Apollon, Zeus ve Leto'nun da oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Yunan 
mitolojisinin efsanelerinden olan Apollon, Roma mitolojisinde Apollo 
olarak bilinmektedir.  

Apollon, mitolojide sanatın, müziğin, güneşin, ışığın, şiirin ve ateşin 
tanrısı olarak yer almaktadır. Yunan mitolojisinde uyum, düzen ve 
adalet kavramları ile birleştirilmiştir. Apollon' un güneş ve ay ile 
özdeşleşmeleri, bilhassa Romalılar döneminde gerçekleşmiştir.

Bunların yanı sıra Delphi tapınağındaki kehanetleri, engin 
bilgisinden ötürü gelecek ile ilgili bilici olma yetisine sahip olan 
Apollon, kahin veya kehanetler 
tanrısı olarak da bilinmektedir. 

Apollon kehanette bulunma ve geleceği bilme özelliğini diğer 
insanlara geçirebilme gücüne sahiptir.

Apollon, birçok resim ve heykelde, elinde altın bir lir ile 
tasvir edilmektedir. Bu tasvir, tanrıların şölen ve şenliklerinde lir 
çalarak onları eğlendirdiğini sembolize etmektedir. Etkileyici 
şekilde lir çalması özelliği ile muselerin (ilham perisi) başıdır.

Bunun yanı sıra gümüş yayı ile en uzak noktalara ok 
fırlatabilmesi özelliği ile de ünlüdür. Gizemli gümüş yayıyla attığı 
oklarla kötüleri cezalandırdığına, suç işlemiş olanları doğruluğa 
yönelttiğine ve erkeklere acısız ölüm verdiğine inanılırdı. 
Heykelleri ayrıca başında bir defne yaprağı bulunan güzel bir 
delikanlı biçiminde yapılırdı. Bu tasvir, Tanrı Apollon' un 
Daphne' ye duyduğu aşkın efsanesine dayanır. Efsanede 
Apollon'un aşık olduğu su perisi Daphne'nin kendini tanrıya ve 
bekarete adadığı, Apollon'un ona sahip olma arzusundan kurtulmak için Tanrılara yalvarışı sonucu 
defne ağacına dönüştüğü ve Apollon'un aşkının simgesi olarak defne yapraklarını baş tacı yaptığı 
anlatılır. 
 Tüm bu özellikleri ile Apollon Yunan Mitolojisi'nin en önemli tanrıları arasında yer 
almaktadır. İlçemiz için ise Apollon, adına inşa edilmiş büyük tapınak ve kahinlik yetisi bakımından 
önemli bir karakterdir.

Artemis: Eski Yunan tanrıçalarından biri, Zeus ile Leto`nun kızı, Apollon'un ikiz kız kardeşidir. 
Apollon ışık ve güneşle ilişkilendirilirken, Artemis Ay ile ilişkilendirilir. Artemis bazı kültürlerde Ay 

Tanrıçası (Selene) sembolü olarak da karşımıza çıksa; üç farklı 
versiyonundan en bilineni Avcılık ve Bakirelik sembolü olan Artemis' dir. 
Roma mitolojisinde adı Diana olarak geçer.Artemis bereketin, ormanların, 
vahşi hayvanların, avcılık, erdem ve doğum tanrıçasıdır. Aynı zamanda bir 
kadınlık tanrıçası ve iffet ile evlenmiş kızların da koruyucusu olarak bilinir. 
Artemis omzunda ok ve yay ile genç bir avcı kız olarak tasvir edilir, geyik 
ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır.

İlçemizde Artemis, Apollon Tapınağı çevresinde adına inşa edilmesi 
planlandığı düşünülen ikinci bir tapınak ve Apollon'un ikiz kardeşi olarak 
kentin ismi üzerinde etkili olması ile bilinmektedir.

 
Daphne (Defne) Ağacı: Apollon'un kutsal 
ağacı defnedir. Apollon'un ağacı olan defne, 
Peneios'un nehir ya da su perisiolan kızı 
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Apollon Tapınağı'nda bir çok 
kabartması kullanılan Medusa'nın en 
güzel şekilde işlenmiş, betimlenmiş ve  
koruna gelmiş figürü yine burada 
bulunduğundan Medusa İlçemiz için çok 
önemli bir figürdür.

Daphne'yi temsil etmektedir.Mitolojiye göre; Apollon, genç ve eşsiz güzellikte bir kız olan 
Daphne'ye aşık olur. Ancak Daphne kendisini Gaia' ya adamış, bekaretini korumak ve evlenmemek 
üzere yemin etmiştir. Bu sebeple Apollon' dan kaçmaya başlar, Apollon ise onu kovalar. Apollon' 
dan kurtulma şansı kalmadığını anlayan Daphne' nin ana tanrıçaya yalvarması üzerine Daphne bir 
defne ağacına dönüşür. Apollon, aşkının simgesi olarak o ağacın yapraklarından başına bir taç 
yapar. İşte o zamandan beri defne ağacı Apollon' un kutsal ağacı olarak kabul görür. Bu yüzden 
tapınak süslemelerinde, kutsal törenlerde defne ağacı ve motifleri kullanılır.

  Medusa: Tapınağın girişinde sergilenen Medusa ise tapınağın ve dolayısıyla Didim'in en 
önemli sembollerinden biridir. Medusa hakkında bilgiler mitolojiye dayanmaktadır. İnanışa göre; 
Medusa, O kadar güzel bir genç kızdır ki sürekli tanrıçaların kıskançlığına uğramakta ve tanrılar 
onun peşinden koşmaktadır. Kıskançlıklar ya da rivayete göre yaşanan bir olay sonucu Athena  
Medusa' yı bir gorgon yaparak cezalandırır. Medusa artık saçları yılana dönüşmüş, gözleri derin 
karanlıklara bürünmüş, keskin ve büyük dişlere sahip çok çirkinleşmiş, kendisine bakanları taşa 
çeviren korkunç bir gorgon kızıdır. Ölümlü bir yeraltı dişi canavarı 
olan Medusa, Athena' nın isteği üzerine Perseus tarafından başı 
kesilerek öldürülür. Antik dönemde Medusa figürleri tapınak gibi 
büyük yapıları ve özel yerleri kötülüklerden korumak; ve insanları 
kötülük yapmadan önce bir kez daha düşünmeye yönlendirmek 
amacıyla kullanılmıştır.

 Griffon: Yarı aslan yarı kartal vücut yapısında betimlenen 
mitolojik bir yaratıktır. Yeryüzü ve gökyüzünün en güçlü 
hayvanlarının birleşimiyle oluştukları için dayanılmaz bir güce 
sahiptirler. Doğaüstü şekilleriyle Tanrısallıklarını vurgulanır. 

Apollon Tapınağı'nda simgelenen Griffon karakterlerinin, 
tapınak kahinlerinden gelecekleri ile ilgili kehanet almak 
isteyenlerin Apollon adına sundukları kutsal altınları ve saklı 
hazineyi korumakla görevli oldukları bilinir. Apollon' un ve diğer 
tanrıların takipçileri ve onlara sunulan hediyelerin muhafızı 
olarak bilinirler.  

Milet Antik Kenti: Bir zamanlar Iyonya'nın en büyük kenti 

olan Miletos M.Ö.7.yy'da bir liman kenti ve ticaret merkezidir. 

Kuruluşu M.Ö.4 bin yılına kadar uzanan bu kentte felsefe ve bilim tarihinin büyük adamları Thales, 

Anaximanes, Anaximandros ve İsidoros bu kentte yetişirler 

ki; kent ticaretle beraber bilim, kültür ve sanat alanında 

önemli merkezlerden biri haline gelir. Fakat Perslerin kenti 

istila edip yıkıma uğratması sonucu önemini yitirir. Büyük 

İskender'in Persler'i yenip İyon kentlerini bağımsızlığa 

kavuşturmasına rağmen her ne kadar eski ihtişamlı 

günlerine dönemese de Myken topluluğu döneminde 

olduğu gibi Roma İmparatorluğu döneminde de önemli 

kentlerden biridir. Orta Çağlarda yani Bizans döneminde 

Büyük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla denizi 

dolan ve zamanla bataklığa dönüşen kentte hastalıkların da 

baş göstermesiyle yerleşim azalmaya başlar. Alüvyonların 

etkisiyle denizle bağlantısı kesilen ve denizden yaklaşık 10 

km içeri giren kent önemini tamamen kaybeder. 13.yy.da 

Stratejik Plan  2020 - 202439



Menteşeoğulları Beyliği'nde parlak bir dönem yaşayan kent daha sonraları Osmanlı Devleti'nin 

hakimiyetine girer. Böylece yerleşim günümüzde Balat köyü olarak bilinen Plataia yöresinde 18.yy.a 

kadar devam eder ve bir süre burada bulunan limandan ihraç ve ticaret faaliyetleri sürdürülür. 

 Günümüzde antik kentte tiyatro ve üzerine konuşlandırılmış kale ile birlikte kervansaray, 
Faustina hamamı, Serapis tapınağı, Agoralar, İlyas Bey Külliyesi, Liman Anıtı ve Şehir Alanı kalıntıları 
bulunur. 

 Thales: Tarihin gerçek anlamdaki ilk filozofu ve bazı matematik keşiflerinin atfedildiği ilk 
bilim adamı kabul edilen Thales,  M.Ö. 640 – 550 yılları arasında Milet'te yaşar. Eski Yunan'ı 
matematik ve astronomi ile ilgili bilimlerle tanıştıran ilk  kişinin 
Thales olduğu düşünülmektedir.

Thales felsefi sorgulamaları ve bulgularıyla pozitif 
biliminin temelini atar. Ayrıca astronomi ve geometri bilgisi ve 
bilimsel çalışmalarıyla; politik görüşleri ile batı toplumunun 
ilerlemesini sağlar. 

Matematik, bilim ve astronomi alanlarında bugünkü 
bulguların kaşifi; ilk doğa felsefesi çağının ve felsefenin 
kurucusu olarak kabul edilen Thales geçmişte ve İlçemiz 
tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Anaksimandros: Thales'in öğrencisi, Milet (İyonya) 
Okulu'nun ikinci filozofu AnaksimandrosM.Ö.610-546 yılları 
arasında yaşar. 

Anaksimandros da deneysel ve mantıksal felsefi 
düşüncesi, evrenin oluşumu hakkındaki savunmalarıyla bilim devrimine zemin hazırlaması, Evrim 
Teorisi'nin temellerini atması ve bilimsel çalışmaları açısından önemlidir. Anaksimandros devrimsel 
çalışmaların ve düşüncelerin temelini Milet Antik Kenti'nde attığı için kentimiz için önemlidir.

Anaksimenes : Anaksimandros'un öğrencisi, Milet(İyonya) Okulu'nun üçüncü ve sonfilozofu 
AnaximenesM. Ö. 550- 480 yılları arasında yaşar. Anaksimenes de varlık sorununa mantıksal felsefe 
ile yaklaşır. Varoluş sürecinde ilk defa ruh ve madde kavramları; dört temel ögeleri konu edinerek 
felsefe alanına önemli bir fikir ve yenilik kazandırır. Milet Antik Kenti'nde yaşamış, önemli bir 
düşünür olduğu bilinmektedir.

Miletos Okulu Düşünürleri: Antik dönemde İlçemiz sınırları içinde yaşamış olan üç büyük 
düşünür düşüncelerinde mitos yani mitolojik efsaneler yerine gözleme yer vererek logos temelli, 
yani mantıksal felsefe temelli düşünme biçimleriyle günümüzdeki bilimsel gerçeklerin keşfine temel 
atarlar. Miletos Okulu düşünürleri doğa felsefelerinde evrenin oluşumunu, canlıların yaşamını, 
meteorolojik olayları aklın gücünün sınırsız olduğu inancıyla özgün bir şekilde soruştururlar.

İlçemiz, bu ünlü düşünürlerin Miletos Antik Kenti'nde yaşamış olmaları ve bu görüşlerin kentte 
ortaya çıkması ile bir ayrıcalık kazanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca “Acil Eylem 
Planı''nda yer alan “Turizm Kentleri Projesi” kapsamında “Didim Turizm Kenti Projesi" 
yürütülmektedir. İlçemizde Milet Antik Kenti bitişiğinde bulunan 2011 yılında ziyarete açılan Milet 
Müzesi sergilediği eserlerle kesinlikle görülmeye değer bir yerdir. Müzede antik kent ve 
çevrelerden bulunmuş veya satın alma yoluyla ele geçmiş farklı tarihi eserler sergilenmektedir. Bu 
eserler arasında Apollon tapınağına ait yatan aslan ve Brankhidler ile Kraliyet aileleri heykelleri, 
Faustina Hamamı havuz başı Tanrı Meandros'un heykeli, süs eşyaları ve figürleri ile yakın döneme 
ait kalıntılar ile altın, sikke buluntuları yer almaktadır.

İlçemizde Akbük' te Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Akköy'de Köy Kütüphanesi, Resim Galerisi 
ve dünyanın ilk köy Dergisi olan Akköy Kültür, Sanat ve  Edebiyat dergisinin yayının yapıldığı 
küçük bir kültür evi  bulunmaktadır.
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İLÇEDEKİ EKİM YAPILAN TARIM ALANI MİKTARI VE YÜZDESİ:

iLÇENİN 2019 - 6 AYLIK   ARAZİ MEVCUDU VE DAĞILIMI

4.8) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
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DİDİM İLÇESİNDE HEKTAR BAŞINA DÜŞEN TARIM ARAÇLARI



TARLA:  İlçemizde üretimi yapılan önemli tarla 
ürünlerinin ekiliş ve verim durumu:

BAĞ-BAHÇE:İlçemizde tarımsal üretimde önemli yer tutan bağ-bahçe bitkileri 
ve  üretim miktarları aşağıda gösterilmiştir
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ÖRTÜALTI



SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ:   

      Didim' de Akköy Taşburun  Balıkçı Barınağı açıklarında 1 Nolu Potansiyel Alanda Kiralaması 
yapılmış ve Projesi Onaylanmış 11 adet Deniz Balığı Yetiştiriciliği  işletmesi bulunmaktadır. Bu 
işletmelerin  toplam kapasitesi 22.000 Ton/ Yıl' dır. Genel olarak çipura, karagöz, sivriburun ve sargos 
balıkları yetiştirilmektedir.

Kiralamasını Yapmış veya Projesi Onaylanmış Yavru Balık (Haçere) Üretim Çiftlikleri:
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� 1967  yılına kadar köy olarak kimliğini sürdüren Yenihisar'a 1968 yılında Belediye Teşkilatı 
kurulmuştur. 1991 yılında Yenihisar Belediyesi adı "Didim Belediyesi olarak" değişmiştir. 06/12/2012 
tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun "ile Aydın ili Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür.Dolayısıyla Didim Belediyesi 
sınırları iki belde ve beş köyün mahalleye dönüşmesi nedeniyle  değişmiştir.

4.A) KURUMSAL TARİHÇE
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6360 SAYILI YASA ÖNCESİ MÜCAVİR ALAN SINIRI

6360 SAYILI YASA SONRASI MÜCAVİR ALAN SINIRI
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4.B) Uygulanmakta Olan Stratejik Planının Değerlendirilmesi
    2015-2019 stratejik Planda gösterilen Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler ile projeler Faaliyet raporları ile
izleme ve değerlendirmeleri yapılmış, öngörülen hedeflerin çoğunluğuna ulaşıldığı ve devam eden
projelerin var olduğu gözlenmiş�r.
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4.C)Mevzuat Analizi
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4.D) Üst Politika Belgeleri Analizi
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Çevre kirliliğinin azaltılarak toprak,

hava, su kalitesinin artırılması ve atık

yönetim etkinliğinin geliştirilmesi
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4.E) Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
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4.F.1)İç Paydaşlar

4.F.2)Dış Paydaşlar

4.F) Paydaş Analizi
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4.F.5) Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Birim başarısının ar�rılması için ekip çalışmasına önem verilmesi, işe yönelik eği�mler verilerek birimler 

arası ile�şim ile birime yeterli  bütçe ayrılması gerek�ği görüşüne varılmış�r.

     Personelin çoğunluğunun Belediyemizde çalışmaktan  memnun olduğu, iş arayanlara tereddüt etmeden  

önerebileceği ve  yöne�min verdiği sözleri yerine ge�rdiği görüşündedir. 

4.F.5.1.Personel Anket Grafikleri
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     Personelin yap�ğı iş ile ilgili eği�mleri iş haya� için yararlı bulduğu, yeterli düzeyde  iş sağlığı ve güveliği 

eği�mleri verildi görüşündedir.
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     Personelin büyük çoğunluğunun işinden memnun olduğu görülmektedir.

     Personelin yap�kları işlerde yetenek ve becerilerini kullanma oranları değerlendirildiğinde, yapılan 
görevlendirmelerin personelin yetenek ve becerileri doğrultusunda yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
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4.F.5.2. Dış Paydaş Anket Grafikleri
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3.F.5.3 Muhtarlar Anket Grafikleri
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4.G) Kuruluş İçi Analiz
4.G.1)İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Düzeyi Analizi

Norm Kadro Standardı'na göre memur sayısı 219, işçi sayısı ise 109 olarak belirlenmiştir.

Didim Belediyesi'nde 9 Ağustos 2019tarihi itibari ile 57 memur, 308 kadrolu işçi, 2 özleşmeli 
personel, 91geçici işçi,  355 Şirket personeli, 48 şirket (geçici) olmak üzere toplam 861 personel görev 
yapmaktadır. Ayrıca memur personellerden, 17' si kadın, 43' ü erkek; kadrolu işçi personellerden, 39' u 
kadın, 274'ü erkek; sözleşmeli personelimizin, 1'i kadın, 1'i erkek;şirket personelimizin,68'i kadın, 
287'si erkek, ayrıca şirket personellerinden 18 Kadın ve 30 Erkek Geçici kadroda çalışmaktadır.

MEMUR PERSONEL

Belediyemiz bünyesinde çalışan memurun %26,31'ünün kadın olduğu görülmüştür.

Belediye Hizmet Birimleri Memur Personelin Hizmet Yılı Durumu;

Belediye Hizmet Birimleri Memur Personelin Yaş Durumu;

Belediyemiz bünyesinde çalışan 

memurlarının yaş ortalamasının 36 ila 

55 yaş arasında olduğu ve bu oranın 

%77,19 tekabül ettiği görülmüştür.

Belediyemiz bünyesinde çalışan memur personelin hizmet yılı incelemesinde 21 yıl ve üzeri 
çalışanların oranının %56,14 olduğu görülmüştür.
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     Belediyemiz 
bünyesinde çalışan 
memur personelin 
%70'inin Lisans ve 
Önlisans mezunu olduğu 
görülmüştür

İŞÇİ PERSONEL

Belediye Hizmet Birimleri İşçi Personelin Hizmet Yılı Durumu;

     Belediyemiz hizmet birimleri içerisinde çalışan işçi personelin %23  nin geçici personel ve 0-5 
arasında çalışan grup olduğu görülmektedir. %1'inin 6-10 yıl arası çalışan,%42  nün 11-15 yıl arası 
çalışan, %22,0 nin 16-20 yıl arası çalışan , %10' unun 21-25 yıl arası çalışan,%2,00' sinin 26 yıl ve üstü 
çalışan olduğu görülmektedir.

Belediye Hizmet Birimlerinde İşçi Personelin Yaş Durumu(Geçici İşçi Personel Hariç);

Belediye Hizmet Birimleri Memur Personelin Eğitim Durumu

     Belediyemizde çalışan işçi personelin yaş ortalamasının %87,66'sının 36 ile 55 yaş arası personel olduğu 
görülmüştür.
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Belediye Hizmet Birimlerinde Çalışan İşçi Personelin Eğitim Durumu (Geçici personel hariç);

Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi personelin %58,76'sının İlkokul, %27,92'sinin 
Ortaöğretim(orta-lise) , %12,34'ünün Yüksekokul ve üstü, kalan %0,98'inin İlkokul mezunu olmadığı 
görülmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Belediye Sözleşmeli Personelin Yaş Durumu

Belediyemizde çalışan sözleşmeli 
personelin  genç yaş ortalamasına sahip olduğu 
görülmektedir.

     Çalıştırılan 2 sözleşmeli personelin 
yüksekokul ve lisans eğitimi 
düzeyinde olduğu görülmektedir.

     Belediyemizde çalışan sözleşmeli personellerin hizmet sürelerinin 0-5 yılları arasında olduğu 
görülmektedir. 

Belediyede Çalışan Sözleşmeli Personelin Hizmet Yılı Durumu;

Belediye Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu;
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ŞİRKET PERSONELİ

Şirket Personeli Hizmet Yılı Durumu;

Çalışan şirket personelinin 0-5 yıl arası çalış�ğı;48 kişinin ise geçici şirket 
personeli olduğu görülmektedir.

Belediyemizde Çalışan Şirket Personelinin Yaş Durumu(Geçici Şirket Personeli Hariç)

Belediyemiz 
bünyesinde çalışan 

%40,56' sının 26-35 yaş 
arası,%30,42'sinin 36-45 

yaş arası, %16,05'inin 46-
55 yaşarası,%10,98'inin 20-

25 yaş arası kalan %1,99 
'unun ise 56 yaş ve üzeri 

olduğu görülmüştür.

Belediyemizde Çalışan Şirket Personelinin Eğitim Durumu(Geçici Şirket Personeli hariç)
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Stratejik Plan  2020 - 2024

            Belediyemiz bünyesinde şirkete bağlı olarak çalışan personelin %23,05'inin İlkokul 
mezunu, %39,49 'unun Ortaöğretim mezunu, %22,68 'inin Lise, Lisans ve Önlisans mezunu olduğu, 
İlkokul mezunu olmayan personelin ise %4,78 de kaldığı görülmüştür.

            Norm kadro standartlarına göre 219 olan mevcut kadronun 57'si dolu durumdadır. 
Belediyemiz birimlerinde çalışan memur personelin sayısının düşük olduğu,halihazırda ve 5 yıl 
içerisinde emekliliğini dolduracak olan memur personel sayısının da (30)  fazla oluşundan dolayı, 
düşük olan memur sayısının daha da  düşeceği öngörülmektedir.  Ancak memur personelin eğitim 
durumunun ve yaş ortalamasının yüksek olduğu, buna binaen kıdemli ve tecrübeli memur personele 
sahip olduğumuz anlaşılmaktadır.
� 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesindeki hususlar sebebiyle yeni personel istihdam 
edilememektedir.
� Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli personelin ve şirket personelinin yaş ortalamasının genç 
olduğu, kadrolu işçi personelde  ise bu oranın yüksek olduğu, halihazırda ve 5 yıl içerisinde 
emekliliğini dolduracak olan işçi personel sayısının da (80) yüksek olacağı, aynı zamanda ulusal 
gündemde yoğun olarak kendine yer bulan emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin olarak  
beklenilen yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile bu rakamın daha da artma yönünde 
olacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla belediye hizmetlerini layıkıyla yapabilen kıdemli ve 
tecrübeli personel ile genç ve dinamik personellerin varlığı ile, işgücünde denge sağlanarak, hızlı ve 
çözüm odaklı  belediye hizmetleri sunulmaktadır. 
� Ancak Didim'in yaz ve kış nüfusunun farklı olması, yaz aylarında bazı hizmet kollarında 
belediye personelinin sayıca yetersiz kalması sebebiyle bu dönemde geçici personel istihdam 
edilmektedir.��Her ne kadar personelimiz tecrübeli olsa da, değişen mevzuatların takip edilebilmesi 
ve genç personelin faaliyet alanları ile ilgili olarak tüm personelin eğitim alması, hizmet kalitesinin 
sürdürülebilir olması  açısından önem taşımaktadır.
� Belediyemizin personel yetkinlik analizi, süreç analizinin olmaması nedeniyle, personelin 
faaliyetleri, eğitim durumu, hizmet yılı göz önünde bulundurularak, geleneksel yöntemlerle 
yapılmaktadır. 
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4.G.2)Kurum Kültürü Analizi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 17. Maddesine göre Belediye Meclisi, belediyenin karar 

organıdır ve ilgili kanunda belirtilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
 Didim Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken; vizyonuna 
uygun olarak �çağdaş bir belediye olmak ve halkına hizmet etmektedir.

 Kurum kültürümüz; Kurumsal değişim ve gelişime açık,  şeffaf ve çağdaş yönetimi ilke edinmiş 
katılımcı, paylaşımcı, yaşam hakkına saygılı bir kurum olmaktır.

4.G.1.1) Teşkilat Şeması
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 Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğinin 
arttırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır.Belediye 
birimlerinin bilgi işlem,WEB arayüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve yeni teknolojiler 
konusunda birimlere destek vermek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapmaktadır.
 Belediye ağ alt yapısının kurulumu sağlanmakta, düzenlemesi ve bakımı yapılmaktadır.Ağda 
kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem 
alt yapısının tasarlanması ve entegrasyonusağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.
 Merkezi NETWORK yönetiminin düzgün uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım 
altyapısı oluşturulmakta;mevcut aktif cihazlar belirlenmekte ve güncellemeleri yapılmaktadır.
 Belediye içinde var olan,yeni kurulan ve merkez bina dışında yeni çılan şubelere internet ve 
ağ bağlantıları kurulmakta ve oluşan arızalara zamanında müdahale edilmektedir.
 Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta;sanal ağlar 
oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir.Bu işler için merkezde 
OLGU,NETCADotomasyon programları kullanılmaktadır.Kurumumuzda bulunan bilgisayarlar 
100/1000 KB/S hızındaki NETWORK ağı ile bağlıdır.İnternet çıkışlarını kontrol altına almak,virüs 
içeren sayfalara erişimi engellemek ve virüslü postaların personele ulaşmasını engellemek 
amacıyla SECURE GATEWAY kullanılmaktadır.IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği 
sağlanmakta ve birimlerin ağ topolojisi çıkartılmaktadır.
 Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı 
yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir.
 Yeni alınan bilgisayar,notebook yazıcı ve faksların kurulumu yapılmakta, garanti kapsamı 
süresince arızalar takip edilmekte ve ağ yapısı içinde iç IP dağıtımı yapılıp düzenlenmektedir.
 Müdürlüklerin yaptıkları işlere göre kullandığı programlar çeşitli hizmetler aracılığı ile 
(Sicil,tahakkuk,tahsilat,mernis,maaş, fatura,dijital evrak, taşınır mal ve hizmet vb.)kullanılıp takibi 
sağlanmaktadır.
 Belediyemizin teknoloji ve bilişim altyapısı incelendiğinde yeterli düzeyde olduğu 
görülmektedir. Ancak belediyemizde Coğrafi bilgi sisteminde imar planlarındaki güncellemelerden 
dolayı %60 seviyelerinde veri girişi mevcuttur.Ayrıca ana hizmet binasının jeneratör sisteminin 
olmaması bilişimin zaman zaman aksamasına neden olmaktadır.

4.G.3)Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
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D)DİĞER TEKNOLOJİK EKİPMANLAR

CCRV monitör : 1 adet

DVR cihazı :2adet

Kamera CCTV :65 adet

Kurum içerisinde kullanılan makineler ve internet altyapısını sağlayan malzemeler 

C)DONANIM TÜRÜ

Bilgisayar : 202 adet

Faks : 3 adet

Yazıcı : 110 adet

Fotokopi makinesi : 9 adet

Tarayıcı :25adet

Projeksiyon : 2 adet

A)DONANIM ALTYAPISI

Yedekleme Cihazı : 1 adet

Kesintisiz Güç Kaynağı : 4 adet

Yangın Söndürme Sistemi : 2 adet

Kablosuz Erişim Noktası : 2 adet

B)AĞ ALTYAPISI

Sunucu (Aktif) : 10

Diğer (Güvenlik cihazı vb.) : 2

Ana Makineler Uygulama :
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4.G.4)FİZİKİ  KAYNAK ANALİZİ
BİNALAR
� Belediyemizin ana hizmet binasının yetersiz, kültür merkezi ve tiyatro binası ise İlçemizde 
mevcut değildir.Ancak ek hizmet binalarının mahalle bazında yeterli olduğu kademe,depolar ve araç 
park yerlerinin nüfusa nazaran yetersiz kaldığı görülmektedir.
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 Belediyemize ait 26 adet Kamyon, 4 adet 
Forklift, 14 adet İş makinası, 19 adet Transit ve 
Minibüs, 9 adet Motosiklet, 27 adet Binek Taşıt, 18 
adet Traktör olmak üzere toplam 117 adet araç ve iş 
makinası vardır. 6 ayda bir  araçların periyodik 
bakımları yapılmaktadır.Araç filomuzdaki 6 adet 
aracın eski model olması nedeniyle maliyetimiz 
yüksek orandadır .Birimlerimizden gelen yoğun araç 
talebine cevap veremediğimizden araç ihtiyacımız 
bulunmaktadır.Belediyemiz Temizlik İşleri 
Müdürlüğünde45  adet araç ve iş makinesi kiralık 
olarak çalışmaktadır. 

TAŞITLAR
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4.G.5)Mali Kaynak Analizi
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EKONOMİK

Turizm Sektöründe 

Hizmet Kalitesinin düşük 

olması 

1-TURİZM GİRDİLERİNİN AZALMASI

Bölgesel Gelişme Ulusal 

Stratejisi /  2014-2013 Raporu  

612. Madde-Turizm sektöründe 

sunulan hizmetlerde nitelik 

bakımından standartlaşmanın 

sağlanması, sektörde marka 

bilincinin geliştirilmesi, 

bölgelerin turistik 

potansiyelinin ve varlıklarının 

(tarihi kişilikler, kültürel 

mekânlar) koordineli bir 

şekilde tanıtılması ve 

pazarlanması sağlanacaktır.

Örenyerlerindeki Otopark azlığı

İlgili birimler ile tanıtım 

levhaları eksikliğinin ve 

toplu taşıma sorununun 

çözülmesi

Örenyerlerindeki ışıklandırma ve 

güvenlik kameralarının azlığı

Örenyerlerinde kamulaştırmaların 

yapılmaması ve buna bağlı olarak 

çevresinin kapatılamaması 

nedeniylegiriş  çıkışların kontrol 

edilememesi

Türkiye Turizm Stratejisi 

2023 3.10-Zengin kültürel 

ve doğal değerlere sahip 

kentlerimizin

markalaştırılarak, turistler 

için bir çekim noktası 

haline getirilmesi

EKONOMİK

Türkiye Turizm Stratejisi 

2023 3.11-Alternatif turizm 

türlerinden öncelikli 

olarak sağlık turizmi, 

termal turizm,kış turizmi, 

İlçemizin Golf, 

Sağlık, Deniz 

Turizmine elverişli 

olması

Turizmin dört mevsime 

yayılması

Tahsilat oranlarının düşük olmasına 

neden olmaktadır.

Mükelleflerin borcunu ödemesini 

engellemektedir.

Bütçe açığının artmasına neden 

olmaktadır.

EKONOMİK

Merkezi idare vergi 

gelirlerinden alınan payın 

arttırılması gerekliliği

Didim’ in kış ve yaz nüfusu arasındaki 

farkın çok olması, ancak payın aynı 

olması

EKONOMİK

Büyükşehir Statüsüne 

geçildikten sonra 

gelirimizde yaşanan 

düşüş

Bütçe sıkıntısından dolayı kaliteli ve 

yeterli hizmet verilememesi.

İlçe belediyelerinden 

toplanan gelirlerden pay 

alıyor olması

EKONOMİK Enflasyonun yüksek oluşu
Belediye bütçe açığının artmasına 

neden olmaktadır.

EKONOMİK

İlçemizdeki turizm 

faaliyetlerinin 6 ay ile 

sınırlı olması

Dört mevsim turizmin 

desteklenmesi

POLİTİK

Tarım politikalarından 

dolayı tarımsal üretimin 

azalması

1-Temel Gıda fiyatlarının yükselmesi
Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi

EKONOMİK

Örenyerlerinin tanıtım 

levhalarının yetersiz 

olması ve toplu taşıma 

araçlarının yetersiz olması

ilçemizin 

Örenyerleri 

açısından zengin 

bir bölge olması 

ve  turizmile 

ekonomiye  katkı 

sağlaması

1-Sağlık ve Spor 

Turizmine elverişli 

bir bölge olması

EKONOMİK
Vergi Afları ile ilgili çıkan 

yasalar

EKONOMİK
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4.İ.)GZFT Analizi
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2.14.Pazar Yeri Denetimi Faaliyeti
2.13 İş Yeri Denetim Faaliyeti
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Fen İşleri
Müdürlüğü

Mevzuat
Analizi
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Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü

Mevzuat
Analizi

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Temizlik 
Hizmetleri
Müdürlüğü

Emlak İstimlak 
Müdürlüğü



Stratejik Plan  2020 - 2024125

Park ve 
Bahçeler

Müdürlüğü

Yapı Kontrol 
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Zabıta 
Hizmetleri

Mevzuat
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Üst Politika 
Belgeler 
Analizi
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş



PAYDAŞ ANALİZİ DIŞ PAYDAŞ
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş



PAYDAŞ ANALİZİ
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş

Dış 
Paydaş
Analizi

Muhtarlar
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş
Analizi

Muhtarlar
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Paydaş 
Analizi

Dış 
Paydaş
Analizi

Muhtarlar

Personel 
Anket 
Analizi



Stratejik Plan  2020 - 2024



Stratejik Plan  2020 - 2024

CESARET

HAKKANİYET

FARKINDALIK

LİDERLİK

YARATICILIK

BARIŞÇIL

VATANDAŞ ODAKLI
ve GÜLER YÜZLÜ

HİZMET



6.A.Amaçlar ve Hedef Kartları

AMAÇ1:ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE DİDİM İLÇESİNDE PLANLI, 
DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININ GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK
Didim'in en güzel turizm beldelerinden birisi olması dolayısıyla, vatandaşlarımızın sağlıklı, 
düzenli, planlı, kent estetiğini tamamlama yolunda ilerleyen bir ilçede yaşabilmesi en büyük 
temennimizdir.
İmar planlarına uyan, ruhsatlı, depreme dayanıklı, ve estetik bir görünüm sağlamak adına 
inşaat çalışmalarında takibi sağlamak,  teknolojinin olanaklarından azmi düzeyde faydalanmak, 
yatırımlarımızı gerçekleştirmek, bu amacımızı daha da etkin hale getirecektir.
Belediyemizin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek için Büyükşehir Belediyesiyle, , 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla ve halkımızla birlikte organizeli çalışmalar yapılması ve takip 
edilmesi gerekmektedir. 

6.STRATEJİ GELİŞTİRME:AMAÇ,HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ
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AMAÇ2:TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARLA  

MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

İlçemizde, halkımızın çevreye duyarlılığını artırarak doğanın dengesini bozan etkenleri, 
çağdaş ve uygar yöntemlerle ortadan kaldırarak, yaşanabilir bir çevre oluşturmak bizim için önem arz 
etmektedir.

Bu amaca yönelik,  katı atıkların teknolojik yöntemlerle kontrol altına alınmasının,  sokak, 
cadde, pazar yerleri ve parkların temiz tutulmasının,  estetik olmayan dış cepheye sahip olan binaların 
etkin politikalar ile düzeltilmesinin, sokak hayvanlarının sağlıklı ve etik yöntemlerle kontrol altına 
alınmasının,  kentin sağlıklı, bilinçli ve estetik görünümüne katkı sağlayacağı aşikardır.

Bu aşamada Halk sağlığının korunması, önlemler alınarak denetlenmesi ve ilerlemenin 
gerçekleşmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
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AMAÇ3; DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK

Belediyemiz sınırları içinde yaşayan dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gidermek, sosyal 

yaşama katılımlarını sağlamak için etkinlikler, faaliyetler düzenlemek, fırsatlar sunabilen bir işgücü 

piyasası oluşturabilmek için hassasiyetle çalışan Belediyemiz; her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi 

görev bilmiştir.

Dezavantajlı bireylere yönelik önyargıların ortadan kaldırılması, hayata daha aktif katılım 

sağlamaları için  çalışmalar yapılması, yoksullukla mücadele edilerek,toplumun çoğunun ulaşabildiği 

olanaklara dezavantajlı bireylerin de  ulaşmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak 

hedeflerimiz arasındadır.   
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AMAÇ 4;DİDİM'İ EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE TURİZMDE ODAK NOKTASI HALİNE GETİRMEK

Didim' de yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak kültür, sanat etkinliklerini 
artırmayı,  sosyo - kültürel ve sanatsal konularda etkileşim yoluyla kültürlere hitap edebilmeyi, turizm 
kenti olan ilçemizde, deniz, kum, güneş, hava dörtlüsünden en iyi şekilde  yararlanmayı ilke edindik. 
Maddi imkanlar çerçevesinde eğitime, sanata, kültüre ve turizme verdiğimiz destekler her geçen 
gün artarak devam edecektir.

Ulusal ve uluslar arası ölçekte, her daim Didim adını duyurmaya, okuma kültürünün 
artmasına, sanatın daha çok talep görüp her kesime yayılmasına, kültürel etkinliklerimize hız 
kesmeden ve kaliteden ödün vermeden devam edebilmemiz gayelerimizdendir. 
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AMAÇ 5;KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

 Stratejik Plan, bir kurumun gelecekle ilgili ne planladığına ve bu planın nasıl uygulanacağına 
dair yol gösterici bir rehberdir. Kurum olarak geliştirdiğimiz vizyonile,   öncelikle Belediyemizin 
gerek duyacağı planlara, politikalara ve stratejilere karar verdik. Belediyemizin başta görev, yetki 
ve sorumlulukları olmak üzere, kurumsal kapasitemizi bütüncül olarak analiz etmek, insan 
kaynaklarını iyi yöneterek çalışanların memnuniyetini artırmak, halkımızın sorun ve taleplerini en 
hızlı şekilde çözüme kavuşturarak işleyişe katkıda bulunmak, etkili bir kaynak yönetim sisteminin 
kurulabilmesi için ilke ve standartlar belirlemek, belediye birimlerinde mevzuata uygun ve dünya 
gerçeklerinden uzak kalmadan ilerleyebilmek Kurumsal kapasitenin gelişimi ve devamı açısından 
oldukça önemli başlıklardır.

Didim Belediyesi olarak biz, katılımcı belediyecilik anlayışını, Mali yapının etkin 
yönetilmesini, güçlenen mali yapı ile stratejik yönetim sisteminin oturtulmasını, planımızdaki tüm 
amaç, hedef ve faaliyetlerimizin yerine getirilmesini Kurumsal Kapasitemizin güçlenmesine 
basamak olarak görmekteyiz.

E-Belediyecilik hizmetleri ile halkımızın her işleme kolay ulaşımını sağlamak, merkezi ve 
sağlam bir altyapıya kavuşmak, sunum ve hizmet anlayışında teknolojinin nimetlerinden fayda 
sağlamak ve yerelde İç Kontrol mekanizmasının daha iyi işlemesi için eğitimler, seminerler 
düzenlemek temel hedefimiz olacaktır.  
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Tablo 13
6.B.2)Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler
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C)Maliyetlendirme
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7)İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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8) KAYNAKÇA






