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Belediye Başkanının Sunuşu

 Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümlerde belediyeler için stratejik 

planlar yapma ve bu planlarla uyumlu olarak performans esaslı bütçeler hazırlama zorunluluğu 

getirilmiştir.
 

 Belediyeler hizmetlerin sunumunda belirlenen politikaları somut iş programlarına ve 

gerçekçi bütçelere dayandırmak zorundadırlar. Ürettiğimiz hizmetlerin daima kaliteli olması adına; 

önem öncelikli yatırımlarımızı, takip edeceğimiz değerleri, ilkeleri ve politikaları sizlere aktarmak 

için bu planı yapıyoruz.

 Biliyoruz ki demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal katılımı ve denetimidir. Bu çalışmada 

önümüzdeki beş yıllık dönemde halkımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçları 

öncelik sırasına ve mali yapımıza bağlı olarak sıraladık. Böylelikle beş yıllık süre içerisinde de 

hedeerimizi ve bu hedeeri nasıl yerine getireceğimizi ayrıntılı olarak planladık.

 Karesi Belediyesi olarak hazırladığımız 2020-2024 stratejik planımız; imardan ulaşıma, 

sosyal ve kültürel belediyecilikten, kaynakların verimli kullanımına kadar çok geniş bir yelpazede 

şehrimizin geleceğine ışık tutan yol haritamız olacaktır. 

 Şeffaığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcı ve hoşgörülü çağdaş yönetimin temel ilkesi 

olarak kabul ederek yola çıktık. Kentimizin vizyonuna uygun, halkımızın beklentilerini karşılayacak 

amaçlar belirledik.

 Sonuç olarak Karesi Belediyesi olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde 

kullanabilecek, halkımızın beklentilerini karşılayacak ve hizmeti temel amaç kabul ederek 

önümüzdeki beş yıllık dönemde yapacaklarımızın yer aldığı stratejik planı hazırladık. 

 Karesi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Karesi'nin geleceğinin şekillenmesi anlamına 

gelmektedir. Stratejik plan Karesi'de farkındalık yaratan hizmetleri ortaya koyacağına ve ülkemizde 

de pek çok kurum ve kuruluşa örnek olacağına inanıyorum. Kişilikli ve kimlikli şehir oluşturma 

adına stratejik planımızın hazırlanma sürecine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve 

değerli Meclis üyelerimize çok teşekkür ederken, saygıdeğer Karesi halkına da, bizlere duyduğu 

güven ve destek için şükranlarımı sunarım. 

 Yeni dönemin tüm halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını dilerim. 

Dinçer ORKAN
Karesi Belediye Başkanı
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MİSYON

 Tarihi değerlerine sahip çıkan, kaynaklarını tüm paydaşlarının katılımıyla adil ve şeffaf 

dağıtan, hizmette adalet ve eşitliği ilke edinerek kaliteli ve çözüm odaklı uygulamalar 

gerçekleştiren, güler yüzlü personeliyle halkın gündelik yaşamını kolaylaştıran, huzur ve 

mutluluk içinde yaşanılan bir kent oluşturmak.

VİZYON

 Tarihi ve kültürel değerlerini yaşatarak geleceğe uzanan, yaşam standartları yüksek, 

yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş, yaşayanların beklentilerini en üst düzeyde karşılayan kişilikli 

ve kimlikli bir “Karesi” oluşturmak.

TEMEL DEĞERLER

 Şeffaık, Etkinlik ve Verimlilik, Adalet ve Eşitlik, Katılımcılık, Güvenilirlik, Hesap verebilirlik, 

Hoşgörü, Çevreye Duyarlılık, Yenilikçilik, Sosyal Belediyecilik

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
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AMAÇLAR ve HEDEFLER

AMAÇ 1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

A1.H1. Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimini geliştirerek 

çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.

A1.H2. Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik 

altyapısını güçlendirerek bilgiye ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak

A1.H3. Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Karesi' de etkin hale getirmek ve tüm 

paydaşların yönetime katılmasını sağlamak.

A1. H4. Hukuk Süreçlerini Etkili ve Verimli Yönetmek

A1.H5. Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimini sağlamak

A1.H6. Medya ile ilişkileri koordine etmek ve Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler    

hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek

AMAÇ 2: Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak

A2.H1. Karesinin planlı gelişen bir kent olmasını sağlamak ve İlçe sınırları içinde imar planlarına 

uygun olarak yapı ruhsatları, yapı izin belgeleri vermek

A2. H2. Çevre ve halk sağlığını gözeten etkin bir çevre politikası uygulamak ve katı atık yönetimini 

sağlamak

A2.H3. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını istenilen seviyeye getirilerek kentsel gelişimin sağlanması ve 

vizyon projelerin hayata geçirilerek yaşam kalitesini yükseltmek.

A2.H4.  İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı 

sağlamak.

AMAÇ 3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak

A3.H1. İlçenin kültürel zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla kültürel, sosyal ve sanatsal 

etkinlikler gerçekleştirmek

A3.H2. Dezavantajlı grupları destekleyerek toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak ve toplum 

sağlığına zarar verebilecek unsurlarla mücadele etmek

A3.H3.  İlçemizde yaşayan hemşehrilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye 

bağlı işletmelerin koordinasyonunu sağlamak

A3.H4. Karesinin geleceğine ilişkin kararlara tüm muhtarların katılımını sağlayacak mekanizmalar 

oluşturmak ve faal tutmak
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AMAÇLAR ve HEDEFLER

AMAÇ 4: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak

A4.H1. Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak ve 

belediyenin mali yapısını güçlendirmek

A4.H2. Proje yönetimi ve uygulama kapasitenin artırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası fon ve 

kaynakları araştırmak ve bu kapsamda proje üretmek

A4.H3. İdarenin geleceğine yönelik planlama çalışmalarına öncülük ederek, yerelde ve ulusalda 

işbirliği imkânlarını geliştirecek ortak projeler yapmak

A4.H4. Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet binalarının 

ziksel altyapısını oluşturarak sürdürülebilirliğini sağlamak

AMAÇ 5: Kentin Esenliği ve Güvenliğini Sağlamak

 

A5.H1. Belediyemizin yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak kamu düzeni ve 

huzuru sağlamak

15
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Plan Dönemi
 

Başlangıç
 

Değeri (2019)
 

Performans Göstergeleri
 

Plan Dönemi
 

Sonu Hedeflenen
 

Değeri (2024)
 

6.800
 

Ulusal ve Yerel Gazetelerde yer alan haber sayısı
 

10.000
 

50.000
 

Sosyal Medya Takipçi Sayısı
 

75.000
 

80
 

Tanıtıcı
 

Faaliyetlerden Duyulan Memnuniyet Oranı
 

96
 

3
 

Basını Bilgilendirmek için düzenlenen toplantı sayısı
 

3
 

100
 

Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı (%)
 

100
 

85
 

E-
 

belediye hizmetinden duyulan memnuniyet oranı (%)
 

95
 

100
 Bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak veri 

tabanı ve sunucu bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi (%)
 100

 

100
 

Bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yazılımların bakımlarının 
gerçekleştirilmesi (%)

 
100

 

100
 

Belediye binalarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılarak bina 
ihtiyaçlarının giderilmesi (%)

 
100

 

5
 

Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl 
%5 tasarruf edilmesi (%)

 
5

 

100

 

Hizmet araçlarına yönelik ihtiyaçların karşılanma oranı (%)

 

100

 

8.000

 

Asfalt ve sathi kaplama yol uzunluğu (ton)

 

20.000

 

20.000

 

Mahallelerde döşenen kilitli parke taşı (m
2
)

 

280.000

 

100

 
Pazar yeri, muhtarlıklar ve zabıta noktaları açılış ve bakım onarım 

çalışmalarının yapılması (%)

 
100

 

0

 

Belirlenen bölgeler için hazırlanan projelerin tamamlanma oranı (%)

 

20

 

37

 

Belediye Aleyhine sonuçlanan davaların oranı (%)

 

43

 

100

 

Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı (%)

 

100

 

100

 

1/5000 ve 1/1000 plan uyumsuzluklarının giderilmesi

 

(%)

 

100

 

100

 

Talebe istinaden numarataj işlemlerinin

 

kontrollerinin yapılması (%)

 

100

 

100

 

Ruhsatsız ve imara aykırı binalara yönelik tespit ve yıkım işlemlerinin 
yapılması (%)

 

100

 

100

 

Uygun bulunan inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri 
taleplerinin karşılanma oranı (%)

 

100

 

100

 

Başvurulara istinaden imar planlarının ve planlara ait plan 
değişikliklerinin gerçekleştirme oranı (%)

 

100

 

12

 

Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)

 

20

 

%80

 

Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)

 

%92

 

3

 

Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik 
sayısı (adet)

 

6

 



3  
Çalışanların motiva syonunu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik 

sayısı (adet) 
6 

100  
Her yıl aylık bilançoların, mizanların gelir gider dengesinin izlenmesinin 

gerçekleşme oranı (%) 100 

4  Yaz Okulu Spor Branş Sayısı (Adet) 9 

70  Sosyal Hizmetlerden Memnuniyet Oranı (%) 100 

90  Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi (%) 90 

50  Vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal kültürel festivallerin 
gerçekleşme oranı (%) 100 

90  İlçemizde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden vatandaşın 
memnuniyet düzeyi (%) 90 

30  Toplum yararına yönelik yürütülen sosyal, kültürel Faaliyet/Etkinlik 
sayısı 

48 

67  Belediyenin toplam borcunun yıllık gelire oranı (%) 50 

72  Tahsilatın tahakkuka oranı (%)
 81 

43
 

Bütçe gerçekleşme oranın her yıl %80 oranında tutulması (%)
 

80
 

5
 

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı
 

5
 

75
 

Belediye hizmetlerden memnuniyet düzeyi (%)
 

90
 

8
 Başkanlık makamının yıl içinde periyodik olarak müdürlere ve 

çalışanlara yönelik toplantılar düzenlemesi ( adet)
 12

 

3
 

Paydaşlara yönelik düzenlenen memnuniyet anketi sayısı
 

3
 

100
 

Özel gün ve haftalarda organizasyonların gerçekleşme oranı (%)
 

100
 

2.1
 

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m
2
)

 
3

 

398594
 

Bakım yapılan yeşil alan miktarı (m
2
)

 
420000

 

90
 Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşın duyduğu memnuniyet 

oranı (%)
 90

 

2
 

Revizesi yapılan park sayısı (adet)
 

2
 

1
 

Yeni yapılan park sayısı (adet)
 

4
 

2
 

Dış kaynaklı hibe ve fonlara başvuru sayısı
 

13
 

1
 Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar a

 
ile iletişim ve işbirliği 

sağlayarak ilçenin ekonomik, sanayi, ticari, sosyal ve kültürel alanda 
kalkındırmasını sağlamak başvurulan proje sayısı

 11
 

1
 

Öz Kaynaklar kullanılarak gerçekleşen proje sayısı

 

5
 

2.800
 

Sosyal yardım alan hane sayısı (sayı)

 

3.400
 

100
 

Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)

 

100
 

100

 

Cenaze defin hizmetlerine yönelik gelen taleplerin karşılanma oranı

 

100
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100  
Haşere ve diğer olumsuz unsurlara yönelik şikayetlerin denetlenme 

ve karşılanma oranı (%) 
100 

100  Sokak hayvanlarıyla ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı 100 

2  Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen sosyal sorumluluk proje 
sayısı 5 

2  Yarışmalara başvuru sayısı (%) 4 

80  Stratejik plan ve dönemsel performans programına uyumunun her yıl 
%80 oranında tutulması (%) 80 

100  Kardeş belediyeler ile işbirliği organizasyonlarının gerçekleşme oranı 
(%) 100 

100
 

Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı (%)
 

100
 

5
 

Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı (%)
 

10
 

90
 Ev temizliği, Sokak temizliği ve çöp alımları konusunda

 
"vatandaşın 

memnuniyeti
 

(%)
 90

 

1
 

Çöp alımları konusundaki şikâyetlerin çözülme süresi
 

(gün)
 

1
 

6
 

Geri dönüşüm eğitim bilgilendirme çalışması sayısı
 

16
 

25
 Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara 

cevapların gönderilme süresi (gün)
 10

 

75
 EBYS, meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer 

müdürlüklerin memnuniyeti(%)
 100

 

90
 

Evlendirme işlemlerinde vatandaşın memnuniyet oranı (%)
 

100
 

60
 

Denetlenen işyeri oranı (%)
 

90
 

80
 

Pazar yerleri denetimlerinin yapılması (%)

 

90
 

1
 

Tüketici hakları ile ilgili vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik 
düzenlenen kampanya sayısı (adet)

 
1

 

75

 

Zabıta hizmetlerinden vatandaşın memnuniyeti

 

(%)

 

85

 

7

 

Zabıtayla ilgili şikâyetlerin ortalama karşılanma süresi

 

(gün)

 

7
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Stratejik Planlama; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, misyon ve amacına uygun yönetimsel kararlarını uygulamak, kalıcı avantaj sağlayacak 

yeteneklerini geliştirmek için ziksel ve ziksel olmayan tüm kaynaklarını tahsis etmeye yarayan bir araçtır ve 

Kamu Kurumlarında hazırlanması yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir. 

Karesi Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından “ Belediyeler için Stratejik 

Planlama Kılavuzu” rehberliğinde, Stratejik Planlama tekniğine uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara 

hazırlık süreci ile başlanmıştır. 

Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının her aşamasında üst yönetim, müdürlükler, stratejik plan ekip üyeleri ve 

dış paydaşlarımız yüksek katılımla yer almıştır. 

Belediye bünyesinde düzenlenen, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 

muhtarlarımızla yapılan toplantılar ile kamu yönetiminde örnek gösterilebilecek katılımcı stratejik plan 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımı her zaman ön planda tutularak Stratejik 

Planın tüm çalışanlar ve Karesililer tarafından sahiplenilmesi hedeenmiştir.

Planın Sahiplenilmesi; Stratejik plan hazırlamak ve belediyemizi bu plan doğrultusunda yönetmek, üst 

yönetimin temel işlevlerindendir. Stratejik yönetimin başarıyla uygulanabilmesi için öncelikle stratejik 

düşünmenin ve stratejik planlamanın önemine ve yararına inanılması gerekmektedir. Bu bilinçle, 

Belediyemizde belediye başkanımızın tam desteği ve yönlendirmesi ile stratejik planlama çalışmaları 

başlamıştır. Bu doğrultuda 2020-2024 Karesi Belediyesi Stratejik Plan çalışmalarının üst düzeyde 

yönlendirilmesi görevini yürütecek olan Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve Başkanlık Makamı 

tarafından 09.05.2019 tarih ve 50063082-010.06-E.4 numaralı Genelge 1 ile tüm birimlerin çalışmalara tam 

katılım sağlaması istenmiştir.

19
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Kurul, Ekip ve Sorumluların Belirlenmesi

Aşağıda belirtilen kişi, kurul, ekip ve birimler, üniversitemiz 2020-2024 dönemi Stratejik Plan çalışmalarını 

yürütmek, hazırlamak, onaylamak ve ilgili yerlere sunmakla görevlendirilmiştir.

Strateji Geliştirme Üst Kurul ve Üst Yönetim: Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Belediye Meclis Üyeleri Üst 

Yönetim ise Belediye Başkan ve Belediye Başkan Yardımcıları Başkanlığında oluşmaktadır. 

Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme 

Müdürlüğünün koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşmuştur. Belediyemiz Stratejik 

Planlama Ekibi, çalışmaların etkinliğini artırmak ve Stratejik Planlama Rehberi içeriğine uygun olarak görev 

paylaşımı gerçekleştirmek üzere bazı konularda alt çalışma gruplarına ayrılarak çalışmalarını 

gerçekleştirmiştir. Her alt grupta bir Stratejik Plan Hazırlık Ekibi Üyesi görev almıştır. Gruplar çalışma 

konularına göre hazırladıkları raporlarını Stratejik Planlama Ekibine sunmuştur. Alt grupların 

gerçekleştirdikleri tüm çalışmalar Stratejik Planlama Ekibi tarafından değerlendirilmiştir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, stratejik planlama çalışmalarında; 

toplantıların organizasyonu, belediyenin iç ve dış iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek ve 

koordinasyon hizmetlerini yürütmüştür. Bu süreçteki her türlü resmi yazışma Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

aracılığıyla yapılmıştır. Strateji Müdürlüğü, özellikle Stratejik Planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte 

ortak bir dilin oluşması açısından önemli rol üstlenmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü plan kapsamındaki 

çalışmalar için belediyenin diğer birimleri ile etkileşimin sağlanmasında rol oynamıştır. Başkan ve Başkan 

Yardımcılarının katılımıyla yapılan plan hazırlık çalışmalarında misyon ve vizyon belirlenmiş, bu çerçevede 

amaç ve hedeer oluşturularak Belediyemiz taslak Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Stratejik Plan Çalışma Takvimi

20




2020 - 2024

Planı

DİNÇER ORKAN
MUSTAFA BAKİ YARIMDAĞ
UĞUR TÜRKMEN
ŞABAN AKKOL
GÖKHAN TIĞ

MUSTAFA BAKİ YARIMDAĞ
KADİR MEMİŞ

AHMET KAPLAN

MERVE EREL
İBRAHİM KURUDERE

Stratejik Planlama Koordinatör
Stratejik Planlama Koordinatör
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Tablo1- Stratejik Planlama Üst Kurul ve Üst Yönetim Vekili

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU
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Sıra 
No 

Birim Müdür Birim Sorumlusu 

1 Basın ve Halkla İlişkiler Burak KALIPCIOĞLU  Asude TÜRKERİ 

2 Bilgi İşlem Fa�h DİKER Fatma GENAL 

3 Destek Hizmetleri Yusuf UÇAR İsmail ERSAN 

4 Fen İşleri Mustafa KAZAN Ersin OKSUN 

5 Hukuk İşleri M.Mürşid CANBULAT Me�n KOBAK 

6 İmar ve Şehircilik Gökhan TIĞ 
Ülkü AYAZOĞLU 
Emir ESKİTAŞÇIOĞLU 

7 İnsan Kaynakları ve Eği�m Halil ERKEN Şenol  SARIÇALI 

8 İşletme ve İş�rakler Halil ERKEN Makbule ALTINDİŞ 

9 Kültür ve Sosyal İşler Oya DOĞRU Nihat AKÇA 

10 Mali Hizmetler Kadir MEMİŞ 
Ahmet ESEN 
Aykut SAPTIR 

11 Muhtarlık İşleri Fa�h DİKER Zeliha ÖLÇER 

12 Özel Kalem Burak KALIPCIOĞLU Ahsen UÇAR 

13 Park ve Bahçeler  İpek YALTUS Sema GÜREL 

14 Plan ve Proje Özgür AYCİL 
 

15 Sağlık İşleri Erman YANAR Sümeyye GÜREL 

16 Strateji Geliş�rme Kadir MEMİŞ 
Merve EREL 
İbrahim KURUDERE 

17 Temizlik İşleri Mustafa KAZAN 
Umut GÜLTEKİN 
Gizem DAKDEVİR 

18 Yazı İşleri Halil ERKEN Mustafa EROL 

19 Zabıta Cem YILMAZ Begüm YALÇIN 
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Tablo2- Stratejik Planlama Ekibi

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Aslıhan BOZKURT



2020-2024

STRATEJİK PLANI

DURUM ANALİZİ
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Karesi İlçesi 12.12.2012 tarihinde 6360 sayılı 13 İlin Büyükşehir Yapılması Hakkındaki Kanuna göre 

kurulmuştur. 70 mahallesi olan Karesi il merkezinde yer almaktadır. İl merkezinde Vasıf Çınar caddesinin 

batısı ve devamında Kızılay caddesinin Valilik Binasını da içine alan kuzey kısmı Karesi ilçe sınırları 

içinde yer almaktadır. Karesi İlçesinin yüzölçümü 702,04 km2 dir.

İlçemiz, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde bulunmaktadır. İlçemizin batısında İvrindi ile 

Balya, kuzeyinde Manyas, kuzeydoğusunda Susurluk ve güneyinde Altıeylül ilçeleri yer almaktadır. 

İlçe; kuzeydoğusunda Bursa, doğusunda Kütahya, güneyinde Manisa, güneybatısında İzmir ve 

kuzeybatısında Çanakkale illerine komşudur. İlçenin kuzey-güney yöndeki en uç noktası kuş uçuşu 30 

kilometre, doğu-batı yöndeki en uç noktası kuş uçuşu 47 kilometre uzaklıktadır.

İlçe arazilerinin   % 27 si orman, % 59'u tarım arazisi, % 11'i mera, % 2 si yerleşim yeri ve %1 ise gölet ve 

derelerden oluşmaktadır. Fazla engebeli olmayan ilçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşmaktadır.

Karesi ilçesinde karasal iklim görülür. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcaktır. Baharları ise yağışlı ve 

daha ılıktır. Marmara ile Ege Bölgesi geçit iklimi şartlarının etkisi altındadır.

Balıkesir sanayisi transformatör, kâğıt, çimento, mermer, metal ürünleri, tarım alet ve makinaları, 

elektrikli cihazlar, suni dokuma, mobilya, sentetik çuval, tekstil, jeneratör üretimine dayanır. Karesi 

ilçesinde ise bu sektörlerden jeneratör, mermer, metal ürünleri, tarım alet ve makineleri sanayi öne 

çıkmıştır. Bunun yanında irili ufaklı gıda ürünü üretim işletmeleri bulunmaktadır. 

Küçük sanayi siteleri ile de imalat sanayinde büyük atılımlar yapmaktadır. Bursa yolu üzerindeki Yeni 

sanayi sitesi 1.323.500 metrekarelik alanıyla Türkiye'de Gaziantep küçük sanayi sitesinden sonraki en 

büyük sanayi sitesidir. İlçenin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri 

gelişmiştir. İlçenin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir. İlçede kolonyacılık sektörü de 

gelişmiş durumdadır. İmalat sanayi ise toplam GSYİH'nın %17'sini oluşturmaktadır.

Tarımsal üretim bakımından Şamlı  ovası tüm ilin önemli ovalarının başında gelmektedir. Karesi 

ilçesinde; buğday, arpa, mısır, tütün, pamuk, ayçiçeği, şekerpancarı, yem bitkileri, kavun, karpuz, 

domates, bakla, fasulye, börülce gibi sebzeler ağırlıkta üretilmektedir. Şehrin coğra avantajlarından 

kaynaklanan ürün çeşitliliği dikkati çekmektedir.

Karesi ilçesi öncelikle bir tarım şehridir. İlçede yetişen ürünleri Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyük 

metropollere satmaktadır. Yetişen tarım ürünlerini işleyerek katma değeri arttırmaya çalışır. Bunun için 

ilçe ekonomisinde süt ve süt ürünleri, gazlı içecekler  gibi üretilen ürünleri işleyen komşu Altıeylül 

ilçesinde salça, un ve yağ fabrikaları yoğundur. Bölgede tavukçuluk sektörünün gelişmesiyle Karesi 

ilçesinde tavukçuluk ve yem-yumurta sektöründe büyük atılımlar yapılmıştır. Türkiye beyaz et 

üretiminde yüzde 25'lik pazar payı ile lider durumdaki Balıkesir ilinde Karesi ilçesi kurulu olan Broiler ve 

damızlık kümesleri ile en önde gelen ilçelerden biridir. Kırmızı etin yanı sıra, sebze meyve üretimi 

alanında ciddi potansiyel barındırmaktadır. İlçe verimli toprakları ve sulama imkânları ile tarımda 

büyümeye devam etmektedir.

     Karesi İlçesi modern tarım işletmelerinin son yıllarda hızla arttığı bir konumdadır. Türkiye'nin en 

önemli ve kalite açısından büyükşehirlerde özellikle Ankara, İstanbul piyasasında en çok tercih edilen 

kırmızı eti burada yetiştirilmektedir.
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2018 yılı TUİK verilerine göre Karesi İlçe Nüfusu 87.914 erkek 93.099 kadın olmak üzere toplam 

181.013 kişidir.

İlimiz nüfusunun % 14,78'i İlçemizde ikamet etmektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla İlçemizin 

87.914'ünü erkek (%48.56), 93.099'unu ise kadınlar (%51.44) oluşturmaktadır.

Mahalle Nüfusları;
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Tablo 3- Karesi Mahalle Nüfus Bilgileri - (31.12.2018)



İlçemizde 1 adet devlet hastanesi, 1 adet özel hastane ve 19 adet  Aile Sağlık Merkezi bulunmaktadır. 

Devlet Hastanesi; 78.600 m2 Toplam Arsa Alanı, 65.997 m2 Toplam Kapalı Alanı, 165 m2 Yatak Başına Düşen 
Kapalı Alana sahip, 400 nihai, 149 'u nitelikli yatak kapasitesine sahip�r. 

Özel Sevgi Hastanesi; 3200 m2 üzerinde 8000 m2 kapalı 3200 m2 açık otopark alanlı ve 102 yatak 
kapasitesine sahip�r.
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Paşaalanı Mah. 128. Sok.
No:11/A Karesi / BALIKESİR
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Tablo 4- Karesi İlçesi Sağlık Kuruluşları




2020 - 2024

Planı

Bu bölümde Balıkesir İli Karesi İlçesinin genel eğitim, kültürel yapı istatistiklerine yer verilmiş ve ilin 

genel durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Balıkesir İli yüksek öğretim kurulu olarak1992 yılında kurulmuş olan Balıkesir Üniversitesi 4 Enstitü, 

11 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe 

bağlı 3 Bölüm bulunmaktadır. Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerin dağılımı aşağıda 

sunulmuştur. 
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Tablo 5 - Karesi İlçesi Kademelerine Göre Okul Sayıları

Tablo 6 - Balıkesir Üniversitesi Akademik Bilgileri
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Balıkesir il kütüphaneleri gerek öğrenciler gerekse de halk tarafından etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

Balıkesir de aktif bir kültürel ve sosyal etkinlik altyapısı bulunmaktadır. Kentin nüfusunun özellikle 

yaz aylarında yüksek oranda artmasına bağlı olarak kültürel faaliyetlerde artış yaşanmaktadır.

  Toplam alan  

Tahıllar ve 
diğer bitkisel 

ürünlerin 
ekilen alanı

 

Nadas alanı  

Sebze 
bahçeleri 

alanı  

Meyveler, içecek 
ve baharat 

bitkilerinin alanı  

Süs bitkileri 
alanı  

Türkiye
 

231 999 458
 
154 359 791

 
35 127 733

 
7 836 320

 
34 623 870

  
51 744

 
Balıkesir

 
3 938 860

 
2 545 096

  
188 981

  
253 475

  
950 777

   
531

 
Karesi

  
217 647

  
196 319

  
2 000

  
13 727

  
5 469

   
132
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Tablo 7 - Balıkesir İli Kütüphane Verileri

Tablo 8 - Kültürel Faaliyetlere Yönelik Veriler

Tablo 9 - Balıkesir İli ve Karesi İlçesi Tarım Alanları Kullanımı
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SEBZE ÜRÜNLERİNDE  
Balıkesir İlçeleri Arasında Ürüne 

Göre Üre�mdeki SırasıÜrün Adı  Üre�m (Ton)  
İl Toplamı 

(Ton)  

İldeki Payı 
(%)  

Şalgam  6  73  8,22  2  
Semizotu

 
4

 
22

 
18,18

 
2

 
Sarımsak (Kuru)

 
191

 
4 250

 
4,49

 
3

 

 

HAYVAN SAYISI ve
HAYVANSAL ÜRÜNLER
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Tablo 10 - Karesi İlçesi Bitkisel Ürünler

Tablo 11 - Karesi İlçesi Hayvan Sayıları
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 Karesi Belediyesi, Balıkesir ilinin büyükşehir olmasının ardından 30 Mart 2014 tarihinde 

kurulmuştur. Belediyemiz yeni kurulan bir belediye olmasına istinaden birçok değişimden geçmiş ve 

şimdiki halini almıştır, bu süreçler içerisinde 2015-2019 yılları için hazırlanmış olan Stratejik Planımız 

2017 yılında yeniden revize edilerek 2017-2019 Stratejik Plan olarak güncellenmiştir. 2015 yılında 

yürürlüğe giren ve 2017 yılında revize edilen Stratejik Plan; Süreç ve Yöntem, Mevcut Durum Analizi, 

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler, Stratejik Amaç Hedeer ve Performans Göstergeleri, 

Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme olmak üzere altı bölümden oluşmuştur. İzleme ve 

Değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil eden stratejik amaç, stratejik hedef, performans göstergesi 

ve stratejilerin yer aldığı Stratejik amaç hedeer ve Performans Göstergeleri bölümünde; 4 hizmet 

alanı 6 amaç, 25 hedef, 214 faaliyet ve 138 adet performans göstergesi verilmiştir. Bunlarla ilgili 

göstergeler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır.

Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek başlığı altında 5 alt hedef ve bu 

hedeere bağlı olarak 65 gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla amaca 

ulaşmadaki başarı oranı %96'dır. 

Stratejik Amaç 2: İş Süreçlerinin Performansını Yükseltmek başlığı altında 3 alt hedef ve 

bu hedeere bağlı olarak 7 gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla amaca 

ulaşmadaki başarı oranı % 99'dur.

Stratejik Amaç 3: Yaşam Mekânlarının Kalitesini İyileştirmek başlığı altında 5 alt hedef ve 

bu hedeere bağlı olarak 24 gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla amaca 

ulaşmadaki başarı oranı %96'dır.

Stratejik Amaç 4: Vatandaşların Sosyal Yaşam Kalitesini Yükseltmek başlığı altında 4 alt 

hedef ve bu hedeere bağlı olarak 25 gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla 

amaca ulaşmadaki başarı oranı %97'dir.

Stratejik Amaç 5: Paydaşların karar süreçlerine katılımını arttırmak, yerel ulusal ve uluslar 

arası işbirliğini geliştirmek başlığı altında 3 alt hedef ve bu hedeere bağlı olarak 10 

gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla amaca ulaşmadaki başarı oranı %95'dir

Stratejik Amaç 6: Kent Ekonomisini Güçlendirmek başlığı altında 5 alt hedef ve bu 

hedeere bağlı olarak 7 gösterge bulunmaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla amaca 

ulaşmadaki başarı oranı %93'dür.

Yapılan değerlendirmelerde yukarıda belirtilen 2017-2019 Stratejik Planında yer alan amaçlar, 

hedefler ve performans göstergelerinin kapsam olarak uygun olduğu görülmüştür. Ancak amaç, 

hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumu, belediyemizdeki yönetim değişiklikleri 

ve dış gelişmeler dikkate alınarak belirtilen stratejik unsurların güncellenmesine, gerekli görülen yeni 

amaç, hedef ve performans göstergelerinin eklenmesine karar verilmiştir. Önceki Stratejik Plana 

bakıldığında amaçların önemli ölçüde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşme oranı yeterli 

düzeyde olmayan hedefler bu planda yer alan hedefler belirlenirken öncelikle dikkate alınmış, 

gerekçeleri değerlendirilmiş ve hedef kartları içeriğine yansıtılmıştır.
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   Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

5393 numaralı “Belediye Kanunu” ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Belediye Kanunu'nun amacı, 

belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye 

Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı 

Büyükşehir Belediyesi Kanun'u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır. 

   

    Belediye Kanunun üçüncü maddesi (a) bendinde Belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde 

içerisinde (b) bendinde “Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı” belediyenin 

organları olarak ifade edilmiştir.

   Karesi Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında aşağıda verilen görev, yetki ve 

sorumlulukları yerine getirmekle sorumludur. Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile 

kaim olmak şartıyla: 

a) 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 trak; den 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 100.000'in üzerindeki belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet 

önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar  için konukevleri açabilirler.

   Yukarıda sayılan hizmetler, bireysel bir ihtiyacın karşılanmasına dönük olmayıp, mahalli müşterek 

şekilde, ilgili bölgede yaşayan ve hemşehrilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının 

karşılanmasına dönük hizmetlerdir. 

   5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (b) bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi hükümetin 

uzantısı konumundaki özel idarelerin görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeler görevli 

ve yetkili kılınmıştır. Belediyelerin bu kapsamdaki görevleri; 

b) 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; 

mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni 

ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 

yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik 

yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. Maddesinde ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri 

şunlardır:

a)  Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında 

kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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b)  Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna 

taşımak.

c)  Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 

kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, 

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları 

açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve 

tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine 

ilişkin hizmetler yapmak. 

e)  Den ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

f)  (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 

binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına 

açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek 

amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

 Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise kanunda şu şekilde sayılmıştır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 

ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 

sınıandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c)  Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,

d)  Borçlanmaya karar vermek, 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla 
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, 

f)  Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler 
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 

g)  Şartlı bağışları kabul etmek, 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye 
uyuşmazlıklarını sulh ile tasyeye, kabul ve feragate karar vermek, 

i)  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,


2020 - 2024

Planı

33



j)  Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, 

k)  Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, 

l)  Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 
değiştirilmesine karar vermek, 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, 
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, 
ama ve benzerlerini kabul etmek, 

o)  Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar 
vermek,

p)  Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu 
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,

r)   Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek, 

s)  Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 

t)  Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, 

u)  İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 
 

 Belediye Encümeni Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 

100 binin üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli 

oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl 

için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan 

kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş 

bildirmek,

b)  Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 

d)  Bütçede fonksiyonel sınıandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 

e)  Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 

f)  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan 

belediye alacaklarının anlaşma ile tasyesine karar vermek, 

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı 

geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
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h)  Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, 

i)   Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek, 

   Belediye Başkanı Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi 

olarak görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 

menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 

ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil 

etmek veya vekil tayin etmek.

d)  Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e)  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f)   Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g)  Etkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h)  Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i)   Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j)   Belediye personelini atamak.

k)  Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l)   Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n)  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek 

ve engelliler merkezini oluşturmak.

o)  Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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Tablo 12 - Karesi Belediyesi Mevzuat Bilgileri
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226, 227, 228, 259, 
260, 273, 274, 275, 
276, 430, 432, 433, 
434, 435, 436, 492, 
566, 570, 571, 572, 
573, 574, 579, 582, 
593, 594, 595, 596, 
598, 600, 601, 602, 
603, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 
613, 614, 619, 620, 
621, 622, 625, 626, 
627, 628, 630, 631, 
632, 633, 634, 638, 
646, 647, 655, 656, 
657, 658, 659, 674, 
675, 676, 677, 678, 
680, 683, 684,690, 
691, 692, 693, 694, 
697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 704, 
706, 708, 709, 710, 
713, 715, 719, 722, 
723, 725, 726, 728, 
781, 782, 783, 784, 
785, 786, 787, 788, 
790, 791, 792, 797, 
798, 799, 800, 801, 
802, 804, 805 ve 
806 numaralı politika 
paragrafları 

Finansal araçların çeşitlendirilmesi, Hane halkı tasarruflarının 
desteklenmesine yönelik uygulamalar, Program bütçe sistemine geçilmesi, 
KÖİ'lerin artırılması ve özel sektör ile tamamlayıcı roller üstlenilmesi, 
KÖİ'lerin etkinliğinin artırılması, Mevcut stokların etkin değerlendirilmesi, 
Enerji verimliliği yüksek yapıların desteklenmesi, Mesleki eğitim ve gelişimin 
desteklenmesi, Kadınların istihdama katılımlarının desteklenmesi, Gençlerin 
ve engellilerin işgücü piyasalarına katılımlarının desteklenmesi, Sağlıklı 
yaşamın desteklenmesi, Yaşlı bakımı hizmetleri, Aile kurumunun 
güçlendirilmesi, Aile kurumunu koruyucu ve destekleyici politikalar 
üretilmesi, Kadın politikalarının geliştirilmesi ve toplumsal bilincin 
artırılması, Çocuk politikalarında etkinliğin sağlanması, destekleyici ve 
geliştirici uygulamalar geliştirilmesi, Gençlik politikalarının geliştirilmesi, 
Bağımlılıkla mücadele politikalarının uygulanması, Sosyal yardım 
politikalarının etkinliğinin artırılması ve dayanışma mekanizmalarının etkin 
işletilmesi, Kültürel miraslarımız ve faaliyetlerimizin desteklenmesi, Kültür 
ve sanata erişim ve katılım olanaklarının artırılması, Sportif faaliyetlerin 
desteklenmesi ve gerekli alt yapı hizmetlerinin sunulması, Yaşlı bakım 
politikalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Şehircilik politikalarının 
etkinliğinin sağlanması, Şehirlerde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, 
Yeşil alanların oluşturulması, Mimari ve imar planlamalarında hükümet 
politikalarının gözetilmesi, Kentsel dönüşüm, İl bazında hazırlanan kentsel 
dönüşüm stratejilerinin esas alınması, Su kaynaklarının korunması, İçme 
suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde 
sunulması, Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltılması, Çevreci ulaşım 
modelleri geliştirilmesi, Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, 
Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının tamamlanması, Kırsal alanda 
yaşam standartlarının yükseltilmesi, Yoksulluğun azaltılması, Kırsal mirasın 
yaşatılması, Tabiat ve kültür varlıklarının korunması, Toplumun çevre 
bilincinin artırılması, Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin 
önlenmesi, Çevresel gürültünün giderilmesi, Afet risk ve zarar azaltma 
çalışmaları, Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması, 
İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde 
yapılmasının sağlanması, Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika 
yapma süreçlerine aktif katılımının sağlanması, Yolsuzlukla etkin bir şekilde 
mücadele edilmesi, Dilekçe ve bilgi edinme hakkının etkin ve hızlı bir şekilde 
kullanımın sağlanması, Kamu kurum ve kuruluşları arasında etkileşim ve 
koordinasyonun geliştirilmesi, Strateji geliştirme biriminin kapasitesinin 
güçlendirilmesi, Stratejik planda yer alan öncelikler ile kaynak tahsisi 
arasında uyum sağlanması, Stratejik planın üst politika belgeleri ile uyumlu 
bir şekilde işletilmesi, Hizmetlerde standardizasyonun sağlanması, İnsan 
kaynaklarında uzmanlaşmanın sağlanması, Karar alma süreçlerine 
vatandaşların katılımının sağlanması, Çalışan memnuniyetinin sağlanması, 
Personel eğitimlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
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Politika ve Tedbirler Başlığının  
1, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17 
maddeleri

2.1., 
2.2., 
2.3., 2.4., 
2.5., 
3., 
3.1., 
3.3., 
4.3.  
4.4. numaralı başlıları

1.3.1.2.,
2.2.1.7., 
2.2.1.8., 
2.2.1.9., 
2.2.1.10., 
2.2.1.11., 
2.2.1.13., 
2.2.1.15., 
2.2.1.16., 
2.2.2.2., 
2.2.2.9., 
2.2.2.15., 
2.2.2.18., 
2.2.3.2., 
2.2.3.3., 
2.2.3.4., 
2.2.3.6., 
2.2.3.7., 
2.2.3.8.  
2.2.3.9.numaralı başlıkları

Transfer ve faiz giderlerinin azaltılması, Geçici kaynaklara kalıcı 
harcamaların önlenmesi, Kamu hizmeti ile ilgisi olmayan taşınır 
ve envanterin azaltılması, KİT'lerin verimliliğinin artırılması, 
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, Şeffaflık ve 
hesap verilebilirliğin artırılması, İmar planı revizyonlarının 
gerçekçi değerlemeler ile değerlendirilmesi

Harcamalarda etkinliğin artırılması, Kamu yatırımlarında etkinlik, 
Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, Verimsiz kullanılan veya 
atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi, Kamu mali sisteminin 
kurumsal yapısının güçlendirilmesi, Tasarrufların artırılması, 
Sistemik risklerin sınırlandırılması, Faizsiz finans sisteminin 
geliştirilmesi, Finansman imkânlarının iyileştirilmesi, Lojistik 
hizmetlerin etkinleştirilmesi, Kurumlar arası koordinasyonun 
güçlendirilmesi, Kamuda insan kaynağı kalitesinin artırılması

Bütçe dengesinin sağlanması, Aile ve kadın politikalarının 
geliştirilmesi, Çocuk ve gençlik politikalarının geliştirilmesi, 
Sosyal koruma ve yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, Kültür 
ve sanat politikalarının geliştirilmesi, İstihdam ve çalışma hayatı 
politikalarının geliştirilmesi, Spor politikalarının geliştirilmesi, 
Kamuda stratejik yönetim politikalarının geliştirilmesi, Kamuda 
insan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, Tasarruf 
politikalarının geliştirilmesi, Yatırım politikalarının geliştirilmesi, 
Tarım ve gıda politikalarının geliştirilmesi, Lojistik ve ulaştırma 
politikalarının geliştirilmesi, Mekânsal gelişme ve planlama 
politikalarının geliştirilmesi, Kentsel dönüşüm ve konut 
politikalarının geliştirilmesi, Kentsel altyapı politikalarının 
geliştirilmesi, Kırsal kalkınma politikalarının geliştirilmesi, 
Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının 
geliştirilmesi, Toprak ve su kaynakları yönetimi politikalarının 
geliştirilmesi, Afet yönetimi politikalarının geliştirilmesi
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Stratejik plan mevzuatında, planların katılımcı yöntemlerle hazırlanması gerektiği belirtilmektedir ve 

stratejik plan çalışmalarını belediyenin faaliyetleriyle sınırlı tutmayıp, faaliyetleri etkileyebilecek tüm 

unsurlar sürece dahil edilmiştir. Çalışmalarda yeni stratejik plan döneminde paydaşların sürece 

katılması konusunda hassasiyet gösterilmiş ve  tüm taraarla diyaloga geçilmiştir. 

Yapılan değerlendirmede paydaş gurupları 4 kategori olarak ele alınmıştır: 

1.)  Vatandaş Görüşleri 

2. ) Odak Grup Toplantıları 

3.)  Çalıştay

4. ) Personel Görüşleri 

Belediyenin faaliyetlerini ve politikalarını etkileyebilecek kesimlerin, belediyenin çalışmaları ve 

geleceği hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

Belediyenin uzun vadeli politikalarını oluştururken problemleri/fırsatları doğru algılaması ve yeni 

politikalar oluşturması hususunda yönlendirici olması sağlanmıştır. Burada paydaş görüşlerine 

özet olarak yer verilmiş ve  temel sonuçlar değerlendirilmiştir.

41
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Yapılan saha araştırma analizleri, vatandaşın Karesi'nin potansiyeli ve mevcut imkanlarına yönelik 

algıları ile Karesi'nin gelişimi için tarım-sanayi-ticaret alanına verilen önem düzeyi arasında pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka ifade ile şehir algısı (potansiyel ve mevcut imkanlar) tarım-sanayi-

ticaret aksı ile bütünleşmektedir. 

Karesi ekonomisi çalıştay sonuçları kapsamında ele alındığında ise Karesi ekonomisinin temelinin tarım 

merkezli ve tarım-sanayi-ticaret aksı üzerinde şekillenmesi, bu alanda hemkir olunan başlıca husustur.

3 farklı odak grup çalışmalarında Karesi'nin bir tarım şehri olduğu ve Karesi ekonomisinin tarım-sanayi 

ekseninde şekillendiğine yönelik görüşler ağırlıktadır. (Örn. Karesi'nin tarım hayvancılık şehri olması ve 

tarım makinaları, tarım aletleri vb. malzemeleri üretebilecek bir çok imkâna sahip olması sebebiyle 

tarıma dayalı sanayi, tarım üretim entegre tesisleri ve gübre sanayi alanı oluşturulması, aynı zamanda 

oluşan küçük işletmelerin birleştirilerek Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması  vb.)

Bu çerçevede odak grup toplantılarından elde edilen kelime analizi bulguları aşağıda verilmiştir.

Karesi ekonomisinin temellerine yönelik vatandaş, şehir eşrafı/şehri yönetenlerin algıları ve çalıştay 

sonuçları arasında net bir uyum yakalanmıştır.

Odak gurup çalışmaları, şehrin sosyo kültürel dinamikleri çerçevesinde ele alındığında gençlere 

yönelik faaliyetlerin (eğitim, okullara yönelik çalışmalar vb.) hizmetlerin niteliğine yüksek düzeyde etki 

ettiği ancak memnuniyet düzeyinin ortalamanın altında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Karesi'de acil 

çözülmesi gereken konuların yaklaşık %14'lük bölümünün eğitim/istihdam konuları ile ilgili olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda sözü edilen faaliyetler, vatandaş nezdinde odaklanılması gereken alanlar 

kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır.

Odak grup çalışmaları kapsamında alınan katılımcı önerileri incelendiğinde eğitim, istihdam ve 

meslekler noktasına temas eden çeşitli görüşlerin iletildiği görülmektedir. (Örn.Marangozluk kurslarının 

ve çocukların kendi kişisel gelişimlerini programlayabilecekleri KOBİ atölyelerinin belediye desteği ile 

kurulması vb.)
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Sosyo kültürel dinamikler çalıştay sonuçları çerçevesinde ele alındığında, özellikle ekonomi ve 

Karesi'de yaşam konularında mesleki sertikasyon programları, rehberlik içeren eğitimler ve yaygın 

eğitime yönelik  birçok önerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Odak gruplardan elde edilen görüşler, gerekse vatandaş nezdinde korunması/ odaklanılması gereken 

faaliyetler noktasında çalıştay sonuçları ile benzer noktalara temas edildiği dikkati çekmektedir.

Konu şehirleşme boyutunda ele alındığında ise;

Vatandaş nezdinde Karesi'de acil çözülmesi gereken konular incelendiğinde  bütün taleplerin yaklaşık 

%60'ının şehirleşme alanı kapsamına girdiği ortaya çıkmaktadır. (Parklar ve Yeşil Alanlar, Sosyal Alan ve 

Faaliyetler, İmar-Yapı-Kentsel Dönüşüm vb.)

Odak grup toplantılarında katılımcılar tarafından geliştirilen önerilerin çoğunluğu yine şehirleşme/imar 

alanına yöneliktir. (Örn. Tarihi yapılara gereken değerlerin verilmesi ve tarihi dokunun bozulmaması için 

çalışmalar yapılması, Karesi'ye ait tarihi değerler ile ilgili Miniatürk ve tarihi şahsiyetler müzesi 

oluşturulması vb.)

Odak grup toplantılarından elde edilen katılımcı önerilerine ilişkin kelime analizi bulguları aşağıda 

verilmiştir.

Karesi Çalıştayında imar ve şehirleşme alanına yönelik geliştirilen öneriler incelendiğinde benzer 

şekilde; tarihi alanların korunması, restorasyon ve çevre düzenlemesi, cazibe merkezleri, tematik 

parklar, şehrin mimarisini ve kültürünü yansıtan alanlar, şehrin kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı ekseninde 

genişlemesi vb. konuların ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

Özetle;

Ele alınan saha araştırmaları, odak grup toplantıları ve çalıştay neticesinde ortaya çıkan görüş/öneriler 

bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek Karesi ekonomisi, gerek şehrin sosyo kültürel dinamikleri 

gerekse şehirleşme noktasında vatandaş, şehir eşrafının algı ve beklentileri ile çalıştay sonuçlarının 

önemli ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bu bağlamda gerek şehir eşrafı, şehri yönetenler, gerekse 

vatandaşlar nezdinde Karesi Vizyonuna ilişkin görüşlerin benzer noktalara temas ediyor olması, 

şehirde bir “Ortak Hareket Kültürü” oluşturulması adına önemli bir husus olarak dikkati çekmektedir.
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 Paydaşlar, belediyenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, belediyeden doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya belediyeyi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Bu 

bağlamda ilk olarak belediyemizin tüm paydaşları tespit edilerek, bunlardan hangi paydaşların“iç/dış 

paydaş” olarak değerlendirileceği belirlenmiştir. Belediyenin paydaşlarının belirlenmesinde özellikle 

“Belediyenin ürün/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Aşağıdaki tabloda 

belediyemizin paydaşları listelenmiştir.
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Tablo 13 - Karesi Belediyesi Paydaş Listesi
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Karesi Belediyesi'nde düzenlenen çalışan anketinde 99 soru yer almaktadır. Yapılan bu anket ile 

çalışanların görüş ve önerileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
        

        İç paydaş anketi belediye çalışanlarının, ankette bulunan boyutlara yönelik algılarını ölçmek 

için Haziran – Ağustos 2019 tarihinde uygulanmıştır. Çalışan Anketi'nde 5'li “likert ölçek” 

kullanılmıştır. Ölçekte 1 puan “Hiç Katılmıyorum”, 2 puan “Kısmen Katılmıyorum”, 3 puan “Ne 

Olumlu Ne Olumsuz”, 4 puan “Kısmen Katılıyorum”, 5 puan “Tamamen Katılıyorum” anlamında 

kullanılmıştır. 
     

     Anketimize katılan 210 kişiden 24'ü kadro bilgisi paylaşmamıştır. 186 kişiden 103'ü Taşeron rma 

personeli (% 55,4),  50'si Memur (% 26,9), 22'si Sözleşmeli (%11,8), 11'i İşçi (%5,9)'dir. 
    

     “Ne kadar süredir Karesi Belediyesi'nde çalışıyorsunuz?” sorusuna 39 kişi yanıtsız bırakmıştır. 

Cevap verenlerin en az 1 aylık en çok ise 348 aylık deneyimleri olduğu, ortalama 58,74±3,41 olarak 

hesaplanmıştır. 1 yıldan az süredir Karesi Belediye'sinde çalışan 19 kişi (% 11,1), 1-5 yıldır çalışan 

119 kişi olduğu (% 69,6), 5 yıldan daha fazla süredir kurumumuzda çalışan 33 kişi olduğu (% 19,3) 

saptanmıştır. 

 Anket sonuçlarına göre belediye çalışanlarının genel memnuniyet düzeyi % 71'dir.
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Tablo 14 - İç Paydaş Anket Sonuçları
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    Belediyemiz mevcut kapasitesi; insan kaynaklarının yetkinlik analizi, kurum kültürü, teknoloji ve 

bilişim altyapısı, ziki ve mali kaynak analizi alt başlıklarında belirlenmiş ve ayrıca Belediyemizin 

teşkilat şemasına aşağıda yer verilmiştir.
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Şekil 1 - Karesi Belediyesi Organizasyon Şeması

Dinçer Orkan
Belediye Başkanı

Belediye MeclisiBelediye Encümeni

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

M.Baki YARIMDAĞ Uğur TÜRKMEN Şaban AKKOL Gökhan TIĞ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ve
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ve İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL 
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN ve HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN ve PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ




2020 - 2024

Planı

    İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların bilgi, yetenek, ilgi ve deneyimlerinden en üst düzeyde 

yararlanarak, kurumun stratejik amaçlarına ulaşmasında etkin bir rol oynar. Bu nedenle çalışanlar 

bilgi, yetenek, ilgi ve deneyimlerine uygun alanlarda istihdam edilir ve bu alanda yükselmelerine 

olanak sağlanır.

   Personel Bilgileri Aşağıda verilmiştir.
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Tablo 15 - Karesi Belediyesi Müdürlük Bazında Personel Sayısı



Toplam personelin % 83 (99 kişi ) erkek ve % 17 (21 kişi ) kadın olup; 

Memur statüsündeki personelin; % 83 (60 kişi) erkek ve % 17 (12 kişi) kadın, 

Sözleşmeli memur statüsündeki personelin; % 70 (19 kişi) erkek ve % 30 (8 kişi) kadın,

Kadrolu İşçi personelin; % 95 (20 kişi) erkek ve % 5 (1 kişi) kadın personelden oluşmaktadır.


2020 - 2024

Planı

Belediye personelinin; % 7  (8 kişi) ilkokul, % 2 (2 kişi) ortaokul, % 26 (31 kişi) lise, % 17 (21 kişi) ön 

lisans, % 40 (48 kişi) lisans, % 8 (10 kişi) yüksek lisans mezunudur. 

Memur personelin; % 1 (1 kişi) ortaokul, % 26 (19 kişi) lise, % 21 (15 kişi) ön lisans, % 42 (30 kişi) 

lisans, %10 (7 kişi) yüksek lisans mezunudur. 

Sözleşmeli memur personelin; % 4 (1 kişi) lise, % 22  (6 kişi) ön lisans, % 63 (17 kişi) lisans, % 11 

(3 kişi) yüksek lisans mezunudur.

Kadrolu İşçi personelin; % 38 (8 kişi) ilkokul, % 5 (1 kişi) ortaokul,  % 52 (11 kişi) lise, % 5(1 kişi) 

lisans mezunudur.
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Belediye personelinin; % 5 (6 kişi) 56 ve üzeri yaş grubu, % 7 (8 kişi) 51-55 yaş grubu, %39 (47 kişi) 
41-50 yaş grubu, %48 (58 kişi) 26-40, %1 (1 kişi) 20-25 yaş arasında oldukları görülmektedir.

Memur personelin; %8 (6 kişi) 56 ve üzeri yaş grubu, %7 (5 kişi) 51-55 yaş grubu, %36 (26 kişi) 41-
50 yaş grubu, %47(34 kişi) 26-40, %2 (1 kişi) 20-25  yaş arasında oldukları görülmektedir.

Sözleşmeli memur personelin; %22 (6 kişi) 41-50 yaş grubu, %78 (21 kişi) 26-40 yaş arasında 
oldukları görülmektedir.

Kadrolu İşçi personelin; %14 (3 kişi) 51-55 yaş grubu, %72 (15 kişi) 41-50 yaş grubu, %14 (3 kişi) 
26-40 yaş arasında oldukları görülmektedir.
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Tablo 16 - Karesi Belediyesi Yaş,Cinsiyet ve Öğrenim Bilgileri
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Kurum kültürü, bir kurumdaki insanların davranışlarını şekillendiren normlar, davranışlar, değerler, 
inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Çalışanların bir arada yaşamalarının bir sonucu olarak kurum 
kültürü oluşur. Başka bir deyişle çalışanlar kurumsal ortamda kendilerine özgü değerler ve 
normlardan oluşan bir kültür oluşturur geliştirir veya değiştirirler. Kurumun benimsediği bu kültürün 
etkisiyle hareket ve davranışlar sergilenir ve aynı kültür kavramında olduğu gibi kurumsal kültürde 
de bu sistem örgütün yeni mensuplarına aktarılır. Kendilerini çalıştıkları kurumun kültürüyle 
bütünleştiren, hedef ve amaçlarını iyi kavrayıp, kendisine verilen görev ve işleri bu çerçevede 
yürüten çalışanlar, mensup oldukları kurumun başarısına olumlu katkılar sağlamaktadır.

Kurum kültürünün belirlenmesine yönelik yapılan analize 210 kişi katılmıştır. Katılımcıların tümü 
Karesi Belediyesi bünyesinde çalışan personeldir. Kurum Kültürünün ölçülmesinde 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  tarafından yayınlanmış Stratejik Planlama Rehberi 
baz alınmıştır. Bu kapsamda kültür; katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, kurum içi iletişim, 
paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, stratejik yönetim ve ödül ve ceza sistemi olmak üzere 9 temel 
boyutta her boyuta ilişkin değişkenlere verilen puanların ortalamasının alınması yolu ile 
ölçülmüştür. Puanlamada beşli likert ölçek ifadelere karşı tutumun ölçülmesi şeklinde kullanılmıştır. 

Bu kapsamda kuruma ait kültür boyutları incelendiğinde tüm boyutların ortalamanın üzerinde 
olduğu saptanmıştır.

Tablo: Karesi Belediyesi Kurum Kültürü Boyutlara Göre Puan Dağılımı
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Şekil 2 - Karesi Belediyesi Personelinin Kurum Kültür Algısı
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a)  Hizmet Binaları 
Belediyemiz, aktif olarak ilçe halkına aşağıda belirtilen yerlerdeki hizmet birimlerimiz ile 
hizmetlerine devam etmektedir.

Halkımızın şikâyet, beklenti ve önerilerinin takibinin yapıldığı merkez binada bulunan 
müdürlüklerimiz dışındaki  Zabıta Ek Hizmet Noktalarımız; 
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b)  Spor Tesisleri 

Alpaslan Türkeş Karesi Spor Tesislerimiz içerisinde Yarı olimpik 5 kulvarlı Kapalı Yüzme 
Havuzumuz, 1 Kapalı Halı Sahamız, 2 Kapalı 3 Açık toplam 5 Tenis kortumuz, Fitness, cimnastik ve 
Pilates, 600 seyirci kapasiteli nizami ölçülerde resmi müsabakalara uygun spor salonumuz, 
soyunma, hakem, ilkyardım odaları, 3 adet kafeterya ve idari bürolar bulunmaktadır.
Spor tesislerimizde Atlı Okçuluk, Basketbol, Cimnastik, Güreş, Mahalle Ligi, Pilates, Oryantirig, 
Tayland Boksu, Tenis, Triatlon, Fitness, Yüzme branşlarında kurslar verilmektedir. 

“Karesi Park” spor tesisi içerisinde 1 üzeri kapalı halı saha, 1 basketbol sahası, 1 tenis sahası, 2 
çocuk oyun grubu, bisiklet ve yürüme yolu, tness aletleri, kafeterya ve idari kısım bulunmaktadır.  

Sporun Merkezi 
Karesi
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Alpaslan Türkeş Karesi Spor Tesisleri

Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisleri

Aktivite ve Spor
Merkezi Karesi Park
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10 HY 657

10 V 1117

10 AR 681

10 F 4499

10 FL 680

10 AR 673

10 AN 363

10 HY 658

10 11 025

10 11 018

10 42 024

10 862 1692

10 862 1691

10 06 277

06 880 11

10 HV 188

10 EU 382

10 U 7387

10 BH 100

10 HP 929

10 24 001

10 AH 745

10 BG 284

10 BM 727

10 FC 710

10 24 002

10 24 003

10 24 004

10 24 005

10 24 006

10 24 007

10 24 008

10 AK 064

10 AK 509

10 BB 795

10 BB 794

10 BV 611

10 AU 153

10 BY 771

10 24 009

10 ABZ 468

KAMYONET

KOMBİVAN

KAMYON

KAMYONET

KAMYONET

KAMYON

KAMYONET

KAMYON

GREYDER

ESKAVATÖR

BEKO LODER

GREYDER

GREYDER

KAZICI YÜKLEYİCİ

SİLİNDİR

CENAZE ARACI

KAMYONET

TRAKTÖR

TRANSPORTER

TRAKTÖR

KEPÇE

TRAKTÖR

TRAKTÖR

CENAZE YIKAMA 

OTOBÜS

BEKO LODER

GREYDER

EKSKAVATÖR

FORKLİF

KAZICI YÜKLEYİCİ

KAZICI YÜKLEYİCİ

MİNİ BEKO LODER

MOTORSİKLET

MOTORSİKLET

MOTORSİKLET

MOTORSİKLET

KAMYON

KAMYON

KAMYONET

SİLİNDİR

KAMYON

MİTSUBİSHİ

FORD 

FATİH

LEVENT

ISUZU

FATİH

FORD 

FATİH

CAT

CATTERPİLLAR

BEKO LODER

KOMATSU

KOMATSU

HİDROMEK

CAT

FORD

FORD

NEW HOLLAND

VOLKSWAGEN

FİAT 

KOMATSU

MASSEY FERGUSON 

BAŞAK

FORD

İVECO

KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU

HİDROMEK

HİDROMEK

MULTİNE

YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA

MERCEDES-BENZ

FATİH

IVECO 

BOMAG

FORD

2010

2010

2002

1999

2003

2000

2001

2009

1987

2005

2007

1986

2014

2005

2000

2012

2012

2014

2015

1978

2010

2016

2006

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2014

2014

2014

2014

2016

1988

2016

2018

2019

YAPI KONTROL MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

SAĞLIK İŞL. MÜD.

SAĞLIK İŞL. MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

ÖZEL KALEM MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

PARK VE BAHÇELER MÜD.

SAĞLIK İŞL. MÜD.

PARK VE BAHÇELER MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

PARK VE BAHÇELER MÜD.

ZABITA MÜD.

ZABITA MÜD.

BİLGİ İŞLEM MÜD.

BİLGİ İŞLEM MÜD.

FEN İŞLERİ

FEN İŞLERİ

PARK VE BAHÇELER MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

FEN İŞLERİ MÜD.

Tablo 17 - Karesi Belediyesi Resmi Araç Listesi
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a-) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

TEKNOLOJİ VE
ALTYAPISI ANALİZİ
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Tablo 18 - Karesi Belediyesi Müdürlük Bazında Donanım Bilgileri
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Tablo 19 - Karesi Belediyesi Müdürlük Bazında Yazılım Bilgileri
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MALİ KAYNAK ANALİZİ

56

Planın Planın Planın Planın Planın

1.yılı 2.yılı 3.yılı 4.yılı 5.yılı

Vergi Gelirleri       43.479.840,00 TL       45.653.832,00 TL       47.936.523,60 TL       50.333.349,78 TL       52.850.017,27 TL     240.253.562,65 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri
        9.850.480,00 TL       10.343.004,00 TL       10.860.154,20 TL       11.403.161,91 TL       11.973.320,01 TL       54.430.120,12 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile 

Özel Gelirler
        2.115.000,00 TL         2.220.750,00 TL         2.331.787,50 TL         2.448.376,88 TL         2.570.795,72 TL       11.686.710,09 TL 

Diğer Gelirler       61.583.000,00 TL       64.662.150,00 TL       67.895.257,50 TL       71.290.020,38 TL       74.854.521,39 TL     340.284.949,27 TL 

Sermaye Gelirleri         1.001.000,00 TL         1.051.050,00 TL         1.103.602,50 TL         1.158.782,63 TL         1.216.721,76 TL         5.531.156,88 TL 

Alacaklardan Tahsilat

Red ve İadeler(-)              50.000,00 TL            52.500,00 TL            55.125,00 TL              57.881,25 TL              60.775,31 TL            276.281,56 TL 

TOPLAM     117.979.320,00 TL     123.878.286,00 TL     130.072.200,30 TL     136.575.810,32 TL     143.404.600,83 TL     651.910.217,45 TL 

KAYNAKLAR Toplam Kaynak
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edinme

etkin



Sosyokültürel 

 Hızlı nüfus artışı 

 İlçemizdeki özel 
ve devlet 
okullarının 
derslik sayılarının 
artış göstermesi 

 Alparslan Türkeş 
Spor 
Kompleksinin 
sportif faaliyetler 
açısından etkisi 

 Kültür 
merkezlerinin 
varlığı ile ilçenin 
sosyokültürel 
hayatının gelişmesi

 
 Mültecilerin 

ülkemize göçü 

 Bölgelere göre 
gelir dağılımının 
farklılık 
göstermesi  

 Okul öncesi 
eğitim 
kurumlarının 
yetersizliği 

 Genç ve dinamik 
nüfusun varlığı 

 Eğitimde fırsat 
eşitliğinin 
oluşması 

 Sportif 
faaliyetlerin 
teşvik edilmesi 

 Kültürel 
etkinliklerin 
uygulanabilirliği 

 

 İşsizliğin artması 

 Kozmopolit 
yapının toplum 
dinamiklerini 
olumsuz 
etkilemesi 

 Sosyoekonomik 
uyumsuzluğun 
oluşması 

 Kadınların iş 
hayatına 
katılamaması 

 Gençlerin zararlı 
alışkanlıklardan 
uzak tutulmasına 
yönelik 
politikalar 
geliştirilmelidir  

 Sportif faaliyetler 
özendirilmelidir  

 Sosyal ve 
Kültürel 
faaliyetler 
düzenlenerek 
vatandaşlara 
hizmet 
sunulmalıdır  

 Göç ile gelen 
mültecilerin şehir 
yaşamına uyum 
sağlamalarını 
kolaylaştırıcı 
eğitim 
uygulamaları 
geliştirilmelidir  

 Bölgelere göre 
gelir 
dağılımlarının 
önüne 
geçilebilmesi için 
yatırım teşvikleri 
yönlendirici 
olmalıdır  

 Okul öncesi 
eğitim kurumu 
eksiği giderilmeli, 
gerekli yatırım 
politikaları 
işletilmelidir  
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Teknolojik 

 Bilişim 
teknolojilerinin
hızlı gelişmesi 

  Fiber hat ve 
kablolu hatları 
altyapısının 
varlığı 

 Teknolojinin 
gelişmesiyle kent 
bilgi sisteminin 
kullanılması 

 Alternatif enerji 
kaynaklarından 
yararlanılamaması

  Mobese 
kullanımı ve 
güvenlik 
sisteminin 
yaygınlaşması 

 Yenilenebilir 
enerji 
teknolojilerinin 
gelişiyor olması 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 İş ve sosyal 
hayatın daha 
etkin 
sürdürülmesi ve 
zamandan 
tasarruf edilmesi 

 İletişim 
güvenliğinin 
sağlanması ve 
hızının artırılması 

 Kent bilgi 
sistemlerinin 
koordinasyonun
un kolaylaşması 

 Daha 
yaşanılabilir bir 
çevre oluşması 

 Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 
kurulması 

 Toplum ve trafik 
güvenliğinde 
etkinliğin 
artması 

 Hızlı gelişen 
bilişim 
teknolojilerinin 
zararlı yönlerine 
maruz kalınması 

 Tekil enerji 
kaynaklarına bağlı 
olunması 

 Hareketli yaşamın 
kısıtlanması 

 

 Gelişen bilişim 
teknolojilerine 
ayak uyduracak 
donanımların 
temin edilmesi, 
var olanların 
iyileştirilmesi 
gereklidir  

 Kent Bilgi 
Sistemleri gelişen 
teknolojiye 
uygun hale 
getirilmelidir  

 İlçemizde 
bulunan 
alternatif enerji 
kaynakları 
değerlendirilmeli 
ve üretime 
katılmalıdır  

 Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarına 
yatırımlar 
artırılmalı ve 
kullanıma 
sunulmalıdır 

Katı atık 
bertaraf tesisleri 
kurulmalı 
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Yasal 

 6306 Sayılı Afet 
Riski alanların 
dönüştürülmesi
hakkındaki kanunun
kentsel dönüşüm 
uygulamalarını
kolaylaştırması 

 Vergi aflarının 
gelirleri 
etkilemesi 

 İstihdamın 
artmasına 
yönelik yasal 
düzenlemeler

 

 Kentsel dönüşüm 
ile ilgili yeni 
kanunlar 

 Yerel 
yönetimlerinin
yetkilerinin 
arttırılması 

 Kentsel 
dönüşüm için 
gerekli yasal 
mevzuatın 
bulunması 

 İstihdam 
destekli 
uygulamaların 
kolay 
uygulanabilir 
olması 

 Belediyelerin 
yetkilendirilmiş 
olmasından 
dolayı hizmette 
yerelleşme ve 
doğrudan 
müdahale 
imkânı 

 Gelirlerin azalması 

 Belediyelerin 
üzerine verilen
sorumlulukların
yerine getirilmeme
riski 

 

 Kentsel dönüşüm 
politikalarına 
ağırlık 
verilmelidir  

 Vergi affı ve imar 
barışı gibi yasal 
düzenlemeler 
kapsamında gelir 
kaynaklarının 
etkin 
yönetilebilmesi 
için uygun 
planlamalar 
yapılmalıdır  

 Vatandaşların 
kentsel dönüşüm 
konusunda 
olumsuz bakış 
açılarını 
değiştirecek 
bilinçlendirici 
seminer ve 
faaliyetler 
düzenlenmelidir  

 Rayiç bedelleri
makul miktarlarda
belirlenmelidir 

 İstihdam arttırıcı
politikaların 
geliştirilmesi
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Çevresel 

 Çay Deresi’nin 
rekreatif etkisi 

 Düzenli ve planlı 
yapılaşmalarda 
sosyal donatı 
alanlarının 
olması 

 Geri dönüşüm ve 
yeniden 
kazanma ile ilgili 
çalışmalar 

 Çay Deresi’ne 
akan atık su ve 
pis suların 
oluşturduğu 
kirlilik 

 Çevreyolu 
otoyolunun 
ilçemizde 
meydana 
getirdiği hava 
kirliliği 

 Sanayi bölgesinin 
şehir içinde 
kalmasından 
oluşan görüntü 
ve çevre kirliliği 

 Park ve yeşil 
alanların varlığı 

 Toplu Taşıma 
Merkezinin şehir 
merkezinde 
olması 

 Tarihi sit 
alanlarının varlığı

 

 Rekreasyon 
alanlarında 
sosyal yaşam 
alanları 
oluşturulması 
imkanının 
bulunması 

 Çevre kirliliğinin 
önlenmesi 

 Yeşil alanlar ile 
oyun ve sosyal 
etkinlik 
alanlarının 
varlığı 

 Tarihi ve turizm 
alanlarının varlığı

  Şehir içi ulaşım 
imkanlarının 
kolay olması  

 Çevre Kirliliği ve 
zararlı 
böcek/sinek 
oluşması riski  

 Otopark 
sorunlarının 
oluşması  

 Hayvansal 
atıkların çevreye 
kimyasal zararlar 
vermesi  

 Şehir içi trafik 
sorunlarının 
oluşması  

 Egzoz emisyonu 
dolayısı ile çevre 
kirliliği riskinin 
bulunması  

 Sit alanı ve tarihi 
binaların tahrip 
olması, yıkılma 
tehlikesi  

 

  Çay deresi 
rekreasyonu 
tamamlanmalı, bu 
konuda kurumlar 
arası gerekli 
koordinasyon 
sağlanmalıdır  

  Planlı yapılaşma 
çerçevesinde 
sosyal donatı 
alanlarının 
yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır  

  Geri dönüşüm 
tesisleri kurulmalı 
bu konudaki özel 
yatırımlar teşvik 
edilmelidir  

  Atık ve pis suların 
tahliyesine
yönelik altyapı 
çalışmaları 
yapılmalıdır  

Kent estetiği
açısından
Yeşil duvar
uygulamaları
gerçekleştirilmelidir 

 
  Park ve yeşil 

alanların bakım ve 
onarımlarının 
sağlanması 
gerekmektedir  

  Tarihi sit 
alanlarının ve 
yapıların 
restorasyonunun 
yapılması 
gereklidir  
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uygulamalarda
görev tanımında 

belirsizliklerin olması

olmayan 

in yürütülmesi

mevcut varlıkların kültürel
miras listesine eklenmesi ve 
ilçemizdeki özgün mamullerin
coğrafi işaretlerinin alınması
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Mevcut çalışma mekânlarında ki 
alan ve fiziksel şartların yetersizliği

nin

Nitelikli ve yetkin bir insan kaynağı 
oluşturmak için çalışanların gelişimine 
büyük önem verilmesi, çalışanların
bireysel performansının izlenmesine
ve değerlendirilmesine imkân verecek
sistemlerin yapılanması 

geliştirilmesi 
uygulanması

Kara alma süreçlerinin, bilimsel
verilerle desteklenme düzeyinin 
arttırılması  

Kurum kültürünün birer parçası 
olan iletişim süreçleri, karar 
alma süreçleri, geleneklerin ve 
değerlerin geliştirilmesi için 
çalışmalara devam edilmesi
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Tarihi değerlerine sahip 
çıkan, kaynaklarını tüm 

paydaşlarının katılımıyla 
adil ve şeffaf dağıtan, 

hizmette adalet ve eşitliği 
ilke edinerek kaliteli ve 

çözüm odaklı uygulamalar 
gerçekleştiren, güler yüzlü 

personeliyle halkın 
gündelik yaşamını 

kolaylaştıran, huzur ve 
mutluluk içinde yaşanılan 

bir kent oluşturmak.

Tarihi ve kültürel 
değerlerini yaşatarak 

geleceğe uzanan, yaşam 
standartları yüksek, 
yerelde kalkınmayı 

gerçekleştirmiş,
yaşayanların beklentilerini 
en üst düzeyde karşılayan 

kişilikli ve kimlikli bir 
“Karesi” oluşturmak.

Şeffaık 

Etkinlik ve Verimlilik

Adalet ve Eşitlik

Katılımcılık

Güvenilirlik

Hesap verebilirlik

Hoşgörü  

Çevreye Duyarlılık

Yenilikçilik

Sosyal Belediyecilik
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Fiziksel Varlıklar
Bilişim Sistemleri
İnsan Kaynakları
Mevzuata Uygunluk
Kurum içi Koordinasyon
Basın Yayın 

KURUMSAL GELİŞİM

İmar ve Planlama
Kent Temizliği
Altyapı
Yeşil Alan
Doğal Çevre 

Kültürel ve Sanatsal Fal.
Spor ve Sağlık Yaşam Fal.
İşbirlikleri ve Yönetişim
Toplum Sağlığı  

KENTSEL VE MEKÂNSAL GELİŞİM

TOPLUMSAL GELİŞİM

EKONOMİK GELİŞİM

KENTİN ESENLİĞİ

Kamu Düzeni ve Güvenlik 

AB Fonları
Mali Kaynaklar
Planlama
Yerel ve Ulusal İşbirliği
Fiziksel Altyapı 

STRATEJİ GELİŞTİRME
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A1.H1.

Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için 
insan kaynakları yönetimini geliştirerek 
çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını 
yükseltmek.

A1.H2.

Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin 
kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik 
altyapısını güçlendirerek bilgiye ve hizmete 
ulaşımı kolaylaştırmak.

A1.H3.

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim 
modelini Karesi' de etkin hale getirmek ve tüm 
paydaşların yönetime katılmasını sağlamak.

A1.H4.

Hukuk Süreçlerini Etkili ve Verimli
Yönetmek.

A1.H5.

Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve 
kararlara erişimini sağlamak.

A1.H6.

Medya ile ilişkileri koordine etmek ve 
Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve 
projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde 
bilgilendirmek.

STRATEJİ GELİŞTİRME
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Amaç 
 

A1. Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek
 

Hedef 
 H1.1

 
Kurumsal kapasiteyi ve verimliliği artırmak için insan kaynakları yönetimini 

geliştirerek çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek 
 

Performans
 

Göstergeleri
 Hedefe 

Etkisi 
(%)**

 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri

 
1. 
Yıl
 2. 

Yıl
 3. 

Yıl
 4. 

Yıl
 5. 

Yıl
 

İzleme 
Sıklığı*

**
 

Raporlama 
Sıklığı****

 

PG1.1.1: Düzenlenen hizmet içi 
eğitim sayısı (adet)

 30
 

4
 

4
 

2
 

2
 

2
 

2
 6 

 

ayda 
bir

 Yılda bir
 

PG1.1.2: Hizmet içi eğitimlerden 
yararlanan personelin memnuniyet 
düzeyi (%)

 30
 

80
 

85
 

86
 

87
 

90
 

92
 6 

 

ayda 
bir

 Yılda bir
 

PG1.1.3: Çalışanların 
motivasyonunu arttırmaya yönelik 
düzenlenen etkinlik sayısı (adet)

 40
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 6 

 

ayda 
bir

 Yılda bir
 

Sorumlu Birim
 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler
 

Tüm Birimler
 

Riskler
 


 

Toplum yararına çalışma programının iptal edilmesi
 


 

Gerekli eğitim programlarının düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan bütçenin 
yetersiz olması

 


 

Alınan hizmet karşılığında personelin eğitim
 

programlarına gerekli ilginin 
sağlanamaması

 

Faaliyet ve Projeler
 


 

Çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi
 


 

Tüm Müdürlüklerin düzenlenecek eğitim ve teknik ziyaretlere katılımının 
sağlanması

 


 

Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi

 


 

Belediye de stajer istihdamı ve oryantasyon eğitim programı düzenlemek
 


 

Personel işlemleri takibi (Atama, özlük, izin, maaş vb.)
 

Maliyet Tahmini
 

26.016.882,18 TL
 

Tespitler
 


 

Personel arasında gelir adaletinin sağlanamıyor olması
 


 

Personelin eğitim için gerekli özveriyi göstermesi
 


 

Personelin sosyal haklarıyla ilgili mevzuattaki eksiklikler
 


 

Personel giderlerinin bütçeye oranındaki kısıtlama dolayısıyla yeterli insan 
kaynağı sağlanamıyor olması

 

İhtiyaçlar 


 

Yeni çıkan mevzuat bilgilerinin takip edilmesi ve bilgilerin güncellenmesi 
hususunda eğitimlerin tekrarlanması

 

 Motivasyonu arttırıcı performans değerlendirmelerinin uygulanması 

 Belediye personelinin motivasyonunu yükseltici çalışmalar yürütülmesi 

 Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezleri sayısının arttırılması ve bu merkezlerde 
rehberlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 
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Amaç  A1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

Hedef  
H1.2: Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin 
teknik altyapısını güçlendirerek bilgiye ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri 

1. Yıl 2. Yıl  3. Yıl  4. Yıl  5. Yıl  
İzleme 

Sıklığı**
*  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG2.1.1: Talep ve şikayetlere cevap 
verilme oranı (%) 

25 100 100 100 100 100  100  
6  

ayda  

bir  
Yılda bir  

PG2.1.2:  E- belediye hizmetinden 
duyulan memnuniyet oranı (%) 

25 85  87  90  92  94  95  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG2.1.3: Bilişim altyapısının 
güçlendirilmesi amacıyla her yıl düzenli 
olarak veri tabanı ve sunucu bakım 
onarımlarının gerçekleştirilmesi (%) 

25 100 100 100 100 100  100  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG2.1.4: Bilişim altyapısının 
güçlendirilmesi amacıyla yazılımların 
bakımlarının gerçekleştirilmesi (%) 

25 100 100 100 100 100  100  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 İnternet bağlantısında yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı  e-belediye ve mobil uygulama 
hizmetlerinin çalışmaması 

 Veritabanında yaşanabilecek dijital veri kayıpları  

 Yerel ağ bağlantılarında yaşanacak kopmalarda sistemin çökmesi dolayısıyla iş akışının 
etkilenmesi 

Faaliyet ve Projeler 

 Sunucu Sistemlerinin, Veri Depolama Sistemlerinin, Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem 
Odası Sürekliliğin Sağlanması 

 E-belediye uygulamaları 
 Kentli Bilgi Sistemlerinin Yazılımı  
 Lisans ve Yazılım Alımları  
 Web Sitesi Bakım ve Güncelleştirmesi  
 Bilgisayar ve donanım cihaz alımları 
 Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin duyurulması  
 Haberleşme giderleri ( internet, telefon,  sms) 
 Beyaz Masa ve İletişim Merkezi  çalışmalarını yürüterek ilçe halkından gelen şikâyetlerin  

giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek  

Maliyet Tahmini 4.558.645,78 TL 

Tespitler 

 Personelin Kentli Bilgi Sistemi gibi belediye uygulamaları ve ofis uygulamalarında yeterli 
bilgiye sahip olmaması 

 E-Belediye üzerinden tahsilât işlemlerinde vatandaşların yeterince bilgiye sahip olmaması  
 Vergi yapılandırması gibi yeni çıkacak düzenlemeler için yazılımların güncel tutulması  

gerekliliği 

İhtiyaçlar 

 Bilişim konusunda eğitime ihtiyaç sahibi olan personellere gerekli eğitimlerin düzenli 
olarak verilmesi 

 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ülkemizin milli güvenliği açısından ortaya çıkabilecek 
muhtemel risklerin proaktif bir biçimde önlenebilmesini teminen Türkiye’nin siber 
güvenlik ve veri mahremiyetiyle ilgili teknolojileri geliştirme yeteneğini iyileştirmesi, 
nitelikli insan kaynağı eksikliğini gidermesi, kurumsal yapılanmasını tamamlaması ve 
mevzuat altyapısını değişen teknolojiye uyumlu, güncel tutması gerekmektedir  
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Amaç  A1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

Hedef  
H1.3: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Karesi’ de etkin hale 
getirmek ve tüm paydaşların yönetime katılmasını sağlamak   

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG3.1.1: Başkanlık makamının yıl 
içinde periyodik olarak müdürlere 
ve çalışanlara yönelik toplantılar 
düzenlemesi ( adet ) 

    40 8 12 12 12 
 

12 
 

12  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG3.1.2: Paydaşlara yönelik 
düzenlenen memnuniyet anketi 
sayısı (adet) 

30 3 2 2 2 2 3  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG3.1.3: Özel gün ve haftalarda 
organizasyonların gerçekleşme 
oranı (%) 

30 100 100 100 100 100  100  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

Sorumlu Birim Özel Kalem Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Değer oluşturan  çalışmalar da kişiler tarafından anlık gelişen olayların devam 
edecek olan süreci etkilemesi  

 Özel gün ve haftalarda öngörülen planlamanın dışına çıkılması  

 Planlanan faaliyetlerde vatandaşa bilgi aktarımının yeterli düzeyde yapılamaması  

 Başkanın çalışma yoğunluğu ve anlık gelişen durumlardan dolayı planlanan tüm 
toplantı ve organizasyonlara katılım sağlayamaması  

Faaliyet ve Projeler 

 

 Belediyenin kurumsal toplumsal eşitlik anlayışı ve politikaları özelinde sivil 
toplum kuruluşların, vatandaşların geri bildirim, görüş, öneri ve taleplerini 
sunabilmelerine imkân tanıyan çeşitli platformlarla ortak protokollerin 
oluşturulması  

 Kent çalışmaları alanındaki ulusal ve uluslararası toplantı, kongre  vb. faaliyetlerin 
düzenlenmesi 

 Kent çalışmaları alanındaki ulusal ve uluslararası toplantı, kongre vb. etkinliklere 
katılmak  

 Kent Konseyi çalışmalarına destek sağlanması  
 Personel ve Müdürlere Koordinasyon Toplantıları gerçekleştirmek  
 Belediye birimlerinin yürütmüş olduğu çalışmalarda paydaşların bir araya 

getirilmesi, koordinasyon ve birlikte çalışma sürekliliği sağlanması, ilgili sürece 
içerik ve araştırma desteği sunulması  

 Paydaşlara yönelik anket çalışmaları düzenlemek  
 

Maliyet Tahmini 5.525.631,25 TL 

Tespitler 

 Müdürlükler arası eşgüdümün istenilen düzeyde olmaması  
 Protokol karşılama ve uğurlamalarda toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı 

çalışmaların yürütülememesi  

İhtiyaçlar 

 Çalışmalardaki memnuniyetin üst düzeye çıkarılması  
 Planlanan sistemin gerçekleşmesindeki sürekliliğin arttırılması  
 Paydaşlar ile daha sık bir araya gelinmesi  
 Gerçekleştirilen toplantıların koordinasyon becerisini arttırması  

 

 




2020 - 2024

Planı
2020 - 2024

Planı
STRATEJİ GELİŞTİRME

74

Amaç  A.1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

Hedef  H1.4: Hukuk Süreçlerini Etkili ve Verimli Yönetmek  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl  

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG4.1.1: Belediye Aleyhine 
sonuçlanan davaların oranı (%) 

%60 37 47 45  44  44  43  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG4.1.2: Birimlerin hukuki görüş 
taleplerinin karşılanma oranı (%) 

%40 100 100 100  100  100  100  
6  

ayda 
bir  

Yılda  bir  

Sorumlu Birim Hukuk İşleri Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Müdürlüklerin sehven kanunlara uygun işlem yapmaması 

 Müdürlüklerden davalar ile ilgili gelen bilgi ve belgelerin yetersiz düzeyde olması  
 Devam eden davaların fazla olması  ve yeterli sayıda personel bulunmamasından 

dolayı personelin işlere yetişememesi  

Faaliyet ve Projeler 

 Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş taleplerinin karşılanması  
 Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların 

yürütülmesinin sağlanması  

Maliyet Tahmini 3.867.941,88 TL 

Tespitler 
 Birimler arası yazışmalarda istenen bilgi ve belgelerin zamanında gelmemesi  
 Diğer birim personelinin kendi işleriyle ilgili mevzuata hakim olmaması  

İhtiyaçlar 
 Müdürlüklere ilgili kanunlar hakkında eğitim verilmesi  
 Müdürlükler arası iletişimin arttırılması  
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Amaç  A1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

Hedef  
H1.5: Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimi ni  

sağlamak 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG5.1,1: Birimlerden toplanan 
cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş 
ve şahıslara cevapların gönderilme 
süresi (gün) 

30 25 20 17 13 11 10 
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG5.1,2: EBYS, meclis ve encümen 
evraklarının takibi konusunda diğer 
müdürlüklerin memnuniyeti 

40 75 80 85 90 95 100  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG5.1.3: Evlendirme işlemlerinde 
vatandaşın memnuniyet oranı (%)  

30 90 92 93 95 97 100  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

Sorumlu Birim Yazı İşleri Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Belediye Tüm Birimler  

Riskler 

 Encümene ve meclise havale edilen mevzuata uygun olmayan görüş ve taleplere 
dair alınan kararların yargısal ve hukuki sonuçlarının olması  

 Müzekkerelerde hata olması durumunda yanlış kararların alınabilirliği  

 Encümen veya Meclis gündemine son anda eklenen müdürlük gönderilerinin 
incelenip değerlendirme yapılmaksızın gündeme alındığından eksik/yanlış 
kararların alınabilirliği,  

 Evlenecek çiftlerin nikah günü veya saatinde nikahtan vazgeçmesi  
 

Faaliyet ve Projeler 

 Kurum içi - kurum dışı  evrak akışını etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile 
yürütülmesinin sağlanması 

 CİMER ve AÇIK KAPI gibi yollar ile Belediyemize gelen talep/şikayetlerin süresi 
içersinde cevaplandırılması  

 Meclis ve Encümen işlemlerinin yasalar çerçevesinde aksamaksızın 
gerçekleştirilmesi 

 Nikâh işlemlerinin vatandaş memnuniyeti çerçevesinde gerçekleştirilmesi  için 
yeni uygulamalar belirlenip uygulanması  

 Kurulması planlanan Koordinasyon Merkezi ile, Belediyemize gelen  anlık işlem 
yapılması gereken talepler dışındaki tüm talep/başvuruların tek merkezden,  
yasal cevap sürelerinin % 50 azaltılarak cevaplandırılması  
 

Maliyet Tahmini 911.729,16 TL 

Tespitler 

 Vatandaşlara geri dönüşlerde  kullanılmak üzere müdürlüklerden istenilen 
bilgi/belgelerin geç gelmesinden dolayı başvuru sahibine geri  dönüşlerde 
gecikmelerin olması 

 Arşiv alanı yetersizliği  

İhtiyaçlar 

 
 Vergi Dairesinden Evlilik Cüzdanı temini  
 Nikâhı kıyılan çiftlere verilmek üzere hazırlanan çantanın içine konulmak üzere 

Kur’anı Kerim, Türk  Bayrağı gibi malzemelerin temini  
 Evlendirme dairesi dışında kıyılacak nikâhlara  evlendirme memurunun 

ulaşımının sağlanması için araç tahsisi  
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Amaç 

 

A1: Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

 

Hedef

 
H1.6: Medya ile ilişkileri koordine etmek ve Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve 
projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirmek

 

Performans Göstergeleri

 Hedefe 
Etkisi 
(%)**

 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri

 1. Yıl

 

2. Yıl

 

3. Yıl

 

4. Yıl

 

5. Yıl

 İzleme 
Sıklığı*

**

 
Raporlama 
Sıklığı****

PG6.1.1: Ulusal ve Yerel 
Gazetelerde yer alan haber sayısı

 25

 
6.800

 
7000

 
7500

 
8000

 
8500

 
10000

 
6 

 

ayda bir
 
Yılda bir

PG6.1.2: Sosyal Medya Takipçi 
Sayısı 
 25

 
50.000

 
55000

 
60000

 
65000

 
70000

 
75000

 6 
 

ayda bir
 Yılda bir

PG6.1.3: Tanıtıcı Faaliyetlerden 
Duyulan Memnuniyet Oranı

 25
 

80
 

83
 

86
 

89
 

93
 

96
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

PG6.1.4: Basını Bilgilendirmek için 
düzenlenen toplantı sayısı  25

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

Sorumlu Birim Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Oluşan iş yoğunluğundan dolayı personel yetersizliğinin oluşması  
 Plan dâhilinde olmayan iş ve işlemlerin oluşması  
 Teknik ve teknolojik altyapının yetersiz olması 

Faaliyet ve Projeler
 

 Basın Yayın Faaliyetleri ( Broşür, bilboard, dergi vb.)  
 Halkla İlişkilerin Sağlanması ve Hizmetlerin Duyurulması (Ulusal, Yerel ve Tv 

Kanallarında Yer Alan Haber Sayısı)
 


 

Sosyal Medya
 

Faaliyetleri ( Facebook, İnstagram, vb.)
 


 

Basın Toplantılarının Yapılması
 

 
Medya Kuruluşlarına Abonelik Faaliyetleri

 
Maliyet Tahmini

 
5.387.490,47 TL

 

Tespitler

 



 
Uzman personel yetersizliği

 

 

Teknik ekipman yetersizliği

 

İhtiyaçlar

 



 

Müdürlük bünyesinde

 

alanında

 

uzman personel görevlendirilmesi

 

 

Müdürlük bünyesindeki ekipmanların yenilenerek attırılması

 

 

Yazılı, görsel ve işitsel içerikli iletişim kanalları aktif olarak kullanılarak, tüm kesimlere 
hitap edecek şekilde çeşitlendirilmesi
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Amaç  A2: Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak 

Hedef  
H2.1:  Karesinin planlı gelişen bir kent olmasını sağlamak ve İlçe sınırları içinde imar 
planlarına uygun olarak yapı ruhsatları, yapı izin belgeleri vermek 

Performans Göstergeleri  

Hedefe 
Etkisi 
(%)**  

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl 

3. 
Yıl 

4. 
Yıl 

5. 
Yıl 

İzleme 
Sıklığı*

** 

Raporlama 
Sıklığı**** 

PG1.1.1* 1/5000 ve 1/1000 plan 
uyumsuzluklarının giderilmesi  
(%)  

20  100 100 100 100 100 100 
6  

ayda bir 
Yılda bir 

PG1.1.2* Talebe istinaden numarataj 
işlemleririn kontrollerinin yapılması (%)  

20  100 100 100 100 100 100 
6  

ayda bir 
Yılda bir 

PG1.1.3* Ruhsatsız ve imara aykırı 
binalara yönelik tespit ve yıkım 
işlemlerinin yapılması (%)  

20  100 100 100 100 100 100 
6  

ayda bir 
Yılda bir 

PG1.1.4* Uygun bulunan inşaat ruhsatı 
ve yapı kullanma izin belgeleri 
taleplerinin karşılanma oranı (%)  

20  100 100 100 100 100 100 
6  

ayda bir 
Yılda bir 

PG1.1.5* Başvurulara istinaden imar 
planlarının ve planlara ait plan 
değişikliklerinin gerçekleştirme oranı 
(%)  

20  100 100 100 100 100 100 
6  

ayda bir 
Yılda bir 

Sorumlu Birim  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler  Tüm Birimler  

Riskler  

  Teknik ve teknolojik altyapı yetersizliği  

  Yüksek riskli sınıfta yer alan inşaatların denetimini yapan personelin İSG eğitimi 
almaması ve kişisel koruyucu donanımları kullanmaması 

  Mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin çok sık gerçekleşmesi 

  İlçemizdeki  yapı stoğunun deprem mevzuatına uygun yapılar ile yenilenmemesi 

Faaliyet ve Projeler  

  İnşaat ruhsatı işlemleri, yapı ruhsatları, yerinde yapı kontrolleri ve yapı kullanma 
izin belgelerini düzenlemek 

  İmar durumu inceleme ve belgelendirme faaliyeti 

  Statik, tesisat ve zemin etüt projelerinin hazırlanması, hazırlanan / hazırlatılan 
projelerin proje müellifliklerinin yapılması, proje çizimlerini gerçekleştirmek için 
statik, mimari ve mekanik CAD programlarının temini ve teknik malzeme ve araç- 

gereçlerin satın alınması 

  İmar arşivi ve vatandaş taleplerinin karşılanması faaliyeti 

  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 
Yapılması veya Plan Değişikliklerinin yapılması 

  Numarataj işlemlerinin yapılması 

  Proje ve faaliyetlerin yürütülmesi için harita, planlama ve imar programı 
doğrultusunda kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi 

  İmar Planı Arşiv İşletim Sistemine geçilmesi 

  Tüm yapılaşmalarda, engellilerin kolay erişimini ve kullanımının sağlanması 

  Kırsal mahallelerde kaçak yapılaşmayla ilgili kontrollerin yapılması 
  

Maliyet Tahmini  18.234.583,13 TL 

Tespitler  

  Şehrin imar planlarının tamamlanmamış olması 

  Şehrin  yürürlükte olan bir imar yönetmeliğinin olmaması 

  Tüm yapılaşmaların tespit ve takibi için teknolojik altyapının oluşturulamamış 
olması  

  Adresleme, numarataj ve sokak isimlendirmelerinin tamamlanmamış olması 

  Mevzuatlardaki çelişkili ifadeler, yoruma açık hususların bulunması 
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İhtiyaçlar 

 I. derece deprem bölgesinde yer alan bölgemiz mevcut yapı stoğunun  

iyileştirilmesine yönelik kentsel dönüşüm uygulamaları, ekonomik ve sosyal 
gereksinimlere uygun, çevreye duyarlı yeni konut projeleri hayata geçirilmesi  

 Yapı denetim sistemi iyileştirilerek teknolojik uyum kapasitesinin güçlendirilmesi

 İnşaat sektörünün, nitelikli arz ve talep temelinde kaliteye dayalı rekabet üzerine 
kurulu, insan odaklı ve çevreyle barışık, tasarım ve teknolojik kabiliyetleri ile Ar-Ge

 kapasitesi ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşturulması  

 İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerl eşmeleri dikkate alan katılımcılık ve 
finansman alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi  

 Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonunun 
tamamlanması 

 İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir 
koordinasyon mekanizması kurulması  

 Yatay mimariye uygun imar planları ve yeni yerleşim alanları oluşturulması  
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Amaç 
 

A2: Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak
 

Hedef 
 H2.2: Çevre ve halk sağlığını gözeten etkin bir çevre politikası uygulamak ve katı atık 

yönetimini sağlamak 
 

Performans Göstergeleri
 Hedefe 

Etkisi 
(%)**

 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri

 
1. 
Yıl

 2. 
Yıl

 3. 
Yıl

 4. 
Yıl

 5. 
Yıl

 İzleme 
Sıklığı***

 Raporlama 
Sıklığı****

 

PG2.1.1: Katı atık toplama hizmeti 
verilen hane oranı (%)

 40
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

 

PG2.1.2: Geri dönüşümü yapılan 
katı atık oranı (%)

 20
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

 

PG2.1.3: Ev temizliği, Sokak 
temizliği ve çöp alımları konusunda 
vatandaşın memnuniyeti (%) 

20
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 6 

 

ayda bir  Yılda bir
 

PG2.1.4:  Çöp alımları konusundaki 
şikâyetlerin çözülme süresi (gün) 

10 1 1  1  1  1  1  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG2.1.5: Geri dönüşüm eğitim 
bilgilendirme çalışması sayısı (adet)  10 6 8  10  12  14  16  6  

ayda bir  Yılda bir  

Sorumlu Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 
 Personel sayısındaki yetersizlik  

 Geri dönüşüm konusunda halkın yeterli bilince sahip olmaması  

Faaliyet ve Projeler
 

 Evsel atıkların, molozların toplanması  
 Süpürme ve Yıkama faaliyetleri yapmak (sokak, cad., pazar yeri, okul bahçesi vb.)  
 Yerkon ve Konteynır dağıtımı ve tamiri faaliyeti  
 Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Kişilerin Ev Temizliği  
 Okul, Bina, İbadethane ve  Cem Evlerinin Temizliklerinin yapılması  
 Karesi'de geri dönüşümde verimliliğin arttırılması  için  iç mekan kumbarası, geri 

dönüşüm kafesi gibi gerekli malzemelerin  alınması, bilgilendirme çalışmaları 
yapılarak

 

toplanan geri dönüşüm miktarının arttırılması

 

Maliyet Tahmini 160.602.472,28 TL 

Tespitler
 


 

Sürdürülebilir çevre bilincinin eksikliği
 


 

Hanelerde çöplerin ayrıştırılamaması
 


 

Vatandaşlarda çöpleri ayrıştırma alışkanlığının tam olarak anlaşılamamış
 

olması
 

İhtiyaçlar
 


 

Tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi
 


 

Evsel atıkların ve molozların toplanması için belediyenin kendisine ait modern
 

araç 
ve ekipmana sahip olması

 

 

Hanelerde çöplerin ayrıştırılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması
 

 
Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanması

 
 

Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması
 

 
Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, 
taşıma,

 
geri kazanım gibi faaliyetlerin teknik

 
ve mali yönden bir bütün olarak 

geliştirilmesi


 

Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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Amaç A2: Kentsel/Mekânsal Gelişimi Sağlamak

Hedef

 
H2.3: Altyapı ve üstyapı çalışmalarını istenilen seviyeye getirilerek kentsel gelişimin 
sağlanması ve vizyon projelerin hayata geçirilerek yaşam kalitesini yükseltmek

 

Performans Göstergeleri

 Hedefe 
Etkisi 
(%)**

 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri

 1. Yıl

 

2. Yıl

 

3. Yıl

 

4. Yıl

 

5. Yıl

 İzleme 
Sıklığı*

**

 Raporlama 
Sıklığı****

PG3.1.1: Asfalt ve sathi kaplama yol 
uzunluğu (ton)

 
30

 

8.000

 

12.000

 

13.000

 

15.000

 

17.000

 

20.000

 
6 

 

ayda bir

 
Yılda bir

 

PG3.1.2: Mahallelerde döşenen 
kilitli parke taşı (m

2
)

 
40

 

20.000

 

200.000 215.000 230.000 240.000 280.000 
6 

 

ayda bir

 
Yılda bir

 

PG3.1.3: Pazar yeri, muhtarlıklar ve 
zabıta noktaları açılış ve bakım 
onarım çalışmalarının yapılması (%)

 20

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
6 

 

ayda bir
 

Yılda bir
 

PG3.1.4: Belirlenen bölgeler için 
hazırlanan projelerin tamamlanma 
oranı (%)

 
10
 

0
 

10
 

10
 

30
 

30
 

20
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

 

Sorumlu Birim
 

Fen İşleri Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler
 Tüm Birimler

 

Riskler 

 Mevcut iş potansiyelini karşılayabilecek nitelikte kalifiye elemana sahip olunmaması  

 Diğer kurumlar tarafında yapılan kazıların belli bir plan ve koordinasyon dahilinde 
gerçekleşmemesi 

 Hizmet verilen alanın çok büyük olmasından dolayı hizmetin zamanında götürülememesi

 Şehrin altyapı uygulamaları tamamlanmadığından dolayı sel ve taşkın olması olasılığı  

Faaliyet ve Projeler
 

 Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak  
 Parke taşı ve bordür üretim tesisinin kurulması  
 Prestij Cadde Düzenlenmesi  
 Pazar Yeri Yapımı 
 Merkez ve Kırsal mahallelere kilitli parke taşı döşenmesi ve bakım onarımlarının yapılması

 Kırsal mahallelere sathi kaplama yapılması  
 Kırsal Mahallelerde stabilize yol düzenlemesi  
 Bisiklet yollarının yapılması  

 

Karla Mücadele Çalışmalarının Yapılması
 


 

Merkez ve Kırsal Mahallelerde Asfalt Yama Onarımlarının Yapılması
 


 

Karesi Kültür ve Yaşam Merkezi yapımı
 


 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması
 

 
Akaryakıt İstasyonu yapımı  

  
 

Karesi Kalesi Projesi yapımı


 

Alzheimer, Engelliler  vb. Dezavantajlı vatandaşlarımız için “Mola Evi” yapımı
 

 
“Karesim” Dinlenme Tesisi yapımı 

 
 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Evi Restorasyonu 


 

Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulumu
 

   


 

Millet Bahçesinin yapımı

 Maliyet Tahmini

 

71.612.181,00 TL

 

Tespitler

 



 

Belediyenin kendi envanterine ait yeteri kadar iş makinesine sahip olmaması

  

 

Parke taşı ve asfalt tedariği konusunda

 

dışa bağımlı olunması

 

 

Şehrin belli bölgelerinde yağmur suyu isale hattının olmaması ve mevcut olanların da 
yeterli

 

olmaması

  Su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla yapılan yol ve kaldırımlarda su geçirgenliği 
yüksek malzeme kullanılmaması

  Millet Kıraathanesinin yapımı

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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İhtiyaçlar 


 

Belediye envanterine ait parke taşı tesisinin kurulması
 


 

İlçemizde yağmur suyu isale hatlarının yapılması
 

 TR22 Bölgesi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları bakımından avantajlı durumdadır. 
Bölgede kamu ve sanayi kuruluşlarında enerji verimliliği ve temiz üretim konularında 
farkındalık oluşturularak yüksek ve ortaöğrenim kurumlarında yenilenebilir enerji 
konusunda eğitim veren bölümlerin kurulmasının sağlanması  

 Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanarak, bu kapsamda yeni bisiklet 
yolları yapılması 


 

Kaldırım, anayol gibi sert zeminlerde geçirimli malzeme kullanılması
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Amaç A2: Kentsel/Mekânsal Gelişimi Sağlamak

Hedef

 

H2.4: İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı 
sağlamak

 

Performans Göstergeleri

 

Hedefe 
Etkisi 
(%)**

 Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri

 
1. Yıl

 

2. Yıl

 

3. Yıl

 

4. Yıl

 

5. 

             

Yıl

 

İzleme 
Sıklığı***

 Raporla
ma 

Sıklığı***
*

PG4.1.1: Kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı (m

2
)

 

25

 

2.1

 

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.6

 

3

 

6 

 

ayda bir

 

Yılda bir

PG4.1.2: Bakım yapılan yeşil alan 
miktarı (m

2
)

 
10

 

398594

 

400000

 

406000

 

412000

 

418000

 

420000

 

6 

 

ayda bir

 

Yılda bir

PG4.1.3: Park ve yeşil alan 
hizmetlerinden vatandaşın 
duyduğu memnuniyet oranı (%)

 20

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 
6 

 

ayda bir

 
Yılda bir

PG4.1.4: Revizesi yapılan park sayısı 
(adet)

 
10

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 
6 

 

ayda bir

 
Yılda bir

PG4.1.5: Yeni yapılan park sayısı 
(adet)

 35
 

1
 

2
 

3
 

3
 

2
 

4
 6 

 

ayda bir
 Yılda bir

Sorumlu Birim
 

Park ve Bahçeler
 

Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Fen İşleri Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

Riskler 

 İmar Planında yeşil alan olarak ayrılmış olan alanların  kamulaştırma işlemlerinin yapılamaması

 Yoğun iş yükünden dolayı hizmetlerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak  personel
sayısının yetersiz olması 

 Tehlikeli sınıfta yer alan ekipman, makine ve aletlerin kullanılması  
 

 Faaliyet ve Projeler 


 

Ağaçlandırma ve Ağaç budama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 


 

Yol, meydan ve parklarda
 
peyzaj çalışması yapmak

 
 

Aydınlatma ve onarımlarının yapılması
 

 
Park Yapımı, Bakım Onarım Faaliyetleri

 

 

Mesire alanlarının yapılması

 
Maliyet Tahmini

 

32.634.378,16 TL

 

Tespitler

 



 

Kentsel yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte, yaşanabilir yeşil alanların 
yetersiz kalması

 


 

Çocukların zihinsel ve fiziksel olarak; yetişkinlerin ise sosyal ve kültürel alanda ortak 
yararlanabileceği alanların eksikliği

 


 

Vatandaşların

 

zaman geçirebileceği mesire alanlarının yetersiz olması

 

İhtiyaçlar

 



 

Yeşil kent vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin arttırılması ve iklim değişikliğine uyumu 
teminen ilçemizde Millet Bahçeleri yapılarak yeşil alan miktarının arttırılması

 


 

İlçemizde sağlıklı yaşam alanları oluşturarak kentsel yeşil alan standartlarının ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi

 



 

Toplumun çevre bilincini arttırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve 
tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması

 Çevresel veri ve göstergelerin standartlara uygun bir şekilde düzenli olarak üretimi, kamuoyu 
ile paylaşımı ve karar alma süreçlerinde etkin kullanımının sağlanması

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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Amaç  A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak  

Hedef  
H3.1: İlçenin kültürel zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla kültürel, 
sosyal ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek  

Performans Göstergeleri  

Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

İzleme 
Sıklığı**

* 

Raporlama 
Sıklığı**** 

PG1.1.1:  Mesleki Eğitimlerden 
Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet 
Düzeyi (%)  

10 90 90 90 90 90 90 

6  
ayda 
bir 

Yılda bir 

PG1.1.2:  Vatandaşlara yönelik 
gerçekleştirilen sosyal kültürel 
festivallerin gerçekleşme oranı (%)  

30 50 80 90 100 100 100 

6  
ayda 
bir 

Yılda bir 

PG1.1.3:  İlçemizde düzenlenen sosyal 
ve kültürel etkinliklerden vatandaşın 
memnuniyet düzeyi (%)  

30 90 90 90 90 90 90 

6  
ayda 
bir 

Yılda bir 

PG1.1.4: Toplum yararına yönelik 
yürütülen sosyal, kültürel 
Faaliyet/Etkinlik sayısı (adet) 

30 30 40  42 44 46 48 

6  
ayda 
bir 

Yılda bir 

Sorumlu Birim  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler  Tüm Birimler  

Riskler  

 Toplumu etkileyen yas, terör vb. olayların gerçekleşmesi  
 Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan gelen taleplerin 

karşılanamaması 
 Döviz kurlarındaki değişimin maliyetleri arttırması 

Faaliyet ve Projeler  

 Geleneksel Kurtdereli  Mehmet Pehlivan Güreşlerinin Yapılması 
 Geleneksel Şamlı Panayırı Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi 
 Karesi Kent Tiyatrosunun Kurulması 
 Çocuk Tiyatrosu Oyunları Festivali 
 Karesi Mobil Kütüphane Projesi 
 Halkın Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkı Sağlayacak “Millet Kıraathanesi” Projesi 
 Söyleşi , Konferans ve Şiir Dinletileri Düzenlenmesi 
 Karesi de “Neşeli Günler” Projesi 
 Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürütülmesi 
 Bilimsel ve Kültürel Sergiler Düzenlenmesi 
 Kadınların iş hayatına kazandırılması amaçlı Hünerli Eller Kursları 
 Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi 
 Köy Hayırlarına Destek Verilmesi  
 Yöresel Yemekler Konağı Projesi  
 Ulusal Karesi Kitap Fuarı Günleri  
 Kültürel Geziler Düzenlenmesi 
 Halk Oyunları Ekibi Kurulması 
 Kültür ve Sanat Günleri 
 Karesi Sokak Sahnesi Projesi 
 Etüt Merkezi Açılması 
 Bölgesel Etnografik/Folklorik Analizin Yapılarak Yayın Haline Getirilmesi 

Maliyet Tahmini  7.553.537,92 TL 

Tespitler  

 Kentin sosyal ve kültürel merkezi olabilecek mekanların yetersiz olması 
 Yerel kültürün tanıtılması ve yaşatılması için hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin 

yetersiz olması 
 Geleneksel ve modern sanatlar kurslarının yetersiz olması 

İhtiyaçlar  

 Kentin sosyal ve kültürel merkezi olabilecek mekanlar oluşturmak 
 Kültürel yayınlar hazırlanması ve dağıtılması 
 Vatandaşlarımız arasında hemşerilik ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi 
 Okuma kültürünün arttırılması 
 Meslek sahibi olmayan vatandaşlarımıza mesleki beceriler kazandırılması 
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Amaç
 

A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak
 

Hedef
 

H3.2: Dezavantajlı grupları destekleyerek toplumsal yaşamla bütünleşmelerini 
sağlamak ve Toplum sağlığına zarar verebilecek unsurlarla mücadele etmek

  

Performans Göstergeleri
 

Hedefe 
Etkisi 
(%)**

 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri

 

1. Yıl
 

2. Yıl
 

3. Yıl
 

4. Yıl
 

5. Yıl
 

İzleme 
Sıklığı***

 

Raporlama 
Sıklığı****

 

PG2.1.1* Sosyal yardım alan hane 

sayısı (sayı)
 

20
 

2.800
 

2.800
 

2.900
 

3.100
 

3.250
 

3.400
 

6 ayda 1
 

Yılda 1
 

PG2.1.2* Sosyal yardımlardan 
memnuniyet oranı (%)

 

20

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
6 ayda 1

 
Yılda 1

 
PG2.1.3* 

 
Cenaze defin hizmetlerine 

yönelik gelen taleplerin karşılanma 
oranı

 

20

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

6 ayda 1

 

Yılda 1

 

PG2.1.4* Haşere ve diğer olumsuz 

unsurlara yönelik şikayetlerin 
denetlenme ve karşılanma oranı (%)

 

20

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

6 ayda 1

 

Yılda 1

 

PG2.1.5* Sokak hayvanlarıyla ilgili 

gelen taleplerin karşılanma oranı

  

20

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

6 ayda 1

 

Yılda 1

 
Sorumlu Birim

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü

 
İşbirliği Yapılacak Birimler

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Riskler

 



 

Sosyal yardımlarla ilgili sürekli olarak belediye ya da diğer kurumlardan yardım alan

 
vatandaşlarımızın belediyeden yardım beklentilerinin fazla olması

 


 

Sosyal yardımlara ilişkin olarak yapılan başvurular sonrasında adreslerinde sosyal 
incelemeleri yapılan vatandaşlarımızda mutlak surette yardım yapılacak algısının ve 
beklentisinin oluşması

 


 

Diğer kurumlarla işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda mevzuat engelleri

 


 

Küpeli sokak hayvanlarından gelen vatandaş şikayetleri

 


 

Diğer ilçelerin nüfuslarına kayıtlı vatandaş ölümlerinde defin malzemesi talepleri

 

Faaliyet ve Projeler

 



 

Sosyal Market Kartı Yardımı

 


 

Yaşlılara Ev Temizliğinin Sosyal İncelemesi

 


 

Bayram Şıklığı Projesi

 


 

Bayram Güzelliği Projesi

 



 

Sıcak Yemek Yardımı

 



 

Sosyal Market Projesi

 



 

Ev Eşyası Bağışı

 



 

Medikal Malzeme Yardımı

 



 

Taziye Ziyareti

 



 

Kurban Kesimi Hizmeti

 



 

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve İlk Yardım Hizmeti

 



 

Cenaze Nakil ve Defin Hizmetleri

 



 

Arefe Günü Kabir Ziyaretleri (Çiçek Dağıtımı)

 



 

Kırtasiye Desteği

 



 

Okul Kıyafeti Desteği

 



 

Vektörle Mücadele ve İlaçlama Hizmeti

 



 

Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması ve Denetimleri

 



 

Anneliğe hazırlık eğitimi

 



 

Gençlere ve Çocuklara Yönelik Madde Bağımlılığı ile Mücadele Projesi

 

Maliyet Tahmini

 

13.648.309,19 TL

 

Tespitler

 



 

Yaşlı nüfusunun ilçemizde fazla olması, yaşlılara yönelik hizmetleri, proje ve faaliyetleri 
zorunlu kılması

 



 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlar yapılırken, insanlık onurunun 
zedelenmemesi üzerinde hassasiyetle durulması

 



 

Sosyal yardım yapan tüm kurum ve kuruluşların tek bir çatı altında birleştirilmesi 
mükerrer yardımların engellenmesine olanak sağlanması

 



 

Sokaktaki başıboş köpeklerin bakımevinde bakılması, toplum ve çevre sağlığı açısından 
önem arz etmesi

 

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi 




2020 - 2024

Planı
STRATEJİ GELİŞTİRME

86

İhtiyaçlar 

 Sosyal yardımların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, yardımların yerine ulaştırılabilmesi için 
gerçekçi ve güncel doku analizinin yapılması  

 Belediyede ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgi yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımları ile 
sağlam, güvenilir veri tabanı ve sosyal yardım programı oluşturulması  

 Engelli vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik fiziki mekanlar ve 
sosyal faaliyetlere yönelik projeler hazırlanması  

 Cenaze hizmetlerinde kullanılan birimlere ait hizmet binalarının eskiliği ve ihtiyaca cevap 
verememedeki güçlüğünden dolayı yeni hizmet  binası yapılması  

 Karesi İlçe merkezinde cenaze defni için yer kalmadığından ye ni bir  mezarlık alanı tahsis 
edilmesi 

 Yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim 
imkânlarının artırılması ve yaşlıların değişime uyumunun sağlanması  
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Amaç A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak  

Hedef 
H3.3: İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak 
ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu sağlamak  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG3.1.1: Her yıl aylık bilançoların, 

mizanların gelir gider dengesinin 
izlenmesinin gerçekleşme oranı (%) 

20 100 100 100 100 100 100  
6 ayda 

bir  Yılda bir  

PG3.1.2: Yaz Okulu Spor Branş Sayısı 
(Adet) 

30 4 5 6 7 8 9 
6 ayda 

bir  
Yılda bir  

PG3.1.3: Sosyal Hizmetlerden 
Memnuniyet Oranı (%) 

50 70 75 80 85 90 100  
6 ayda 

bir  
Yılda bir  

Sorumlu Birim İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birimler Belediye Tüm Birimler  

Riskler 

 Açılacak kurslara kayıt yaptırıp kursun devamına etki edebilecek sayıda 
vazgeçmeler 

 Açılacak olan ek branş kurslarının alan yetersizliğinden dolayı kursiyer ve aileler 
tarafından olumsuz karşılanabilmesi  

Faaliyet ve Projeler 

 İştiraklerimizin faaliyetlerini karesi belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak 
yürütülmesini sağlanması 

 İşletme ve İştiraklerimizin mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek 
başkanlık makamına rapor edilmesi  

 Çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar gerçekleştirmek  

 Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve 
turnuvalar düzenlemek  

 Madde bağımlısı ve dezavantajlı çocukların sporla topluma kazandırılması, 
yarışmacı haline getirilip kürsü görmesine destek verilmesi  

 Gençlerin; yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, 
bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri ile 
sosyal, siyasal ve ekonomik hayata aktif katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına 
duyarlı olmalarını amaçlayan faaliyetler gerçekleştirmek  

 

Maliyet Tahmini 17.682.020,00 TL 

Tespitler 
 Açılacak olan ek branşlara ait kurslara kayıt sayısının kurs alanı kısıtlılığı göz 

önünde bulundurularak belirlenmesi  

İhtiyaçlar 

 Yaz okullarına kayıt yaptıran kursiyerlere belediyemizin hediyesi olarak verilecek 
malzemelerin temini 

 Açılacak olan kurslar ile ilgili tanıtım broşürlerinin basılması ve dağıtılması  
 Açılacak olan kursların çalışma alanlarının düzenlenmesi  
 Bölge genelinde sporun geliştirilmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi, 

bireylerin spor yapmalarına ve spora özendirilmesine katkı sağlayacak alanların 
geliştirilmesi  

 Kamu işletmelerinin yatırım bütçelerinde ürün çeşitliliğini ve verimliliği arttırıcı, 
Ar -Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik kapasite geliştirmesine ağırlık verilmesi

  Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün 
optimizasyonunun gerçekleştirilmesi  

 

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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Amaç A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak  

Hedef 
H3.4: Karesinin geleceğine ilişkin kararlara tüm muhtarların katılımını sağlayacak 
mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG4.1.1: Muhtarlarla düzenlenen 
toplantı sayısı 

40 5 5 5 5 5 5  6 ayda 
bir  

Yılda bir  

PG4.1.2: Belediye hizmetlerden 
memnuniyet düzeyi (%) 

60 75 80 80 85 85 90  
6  ayda 

bir  
Yılda bir  

Sorumlu Birim Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Muhtarların bildirmiş olduğu istekler ile mahalle halkının  isteklerinin örtüşmüyor 
olması 

 Yeterli personele sahip olunmaması  

 Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
bütçe imkânlarının yeterli olmaması  

Faaliyet ve Projeler 

 

 Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla “İstişare Toplantıları” düzenlemek  

 Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işleri ve koordinasyonu sağlamak  

 Muhtarlıklardan gelen her türlü talebin uygun birime ve kişilere 
yönlendirilmesinin sağlamak ve sonuçlarını takip etmek  

 Kentlilik bilinci, şehirleşme, ulaşım ve park bahçeler alanında iyi örneklerin 
yerinde tespiti, şehirlerarası  kültürel paylaşımının geliştirilmesi, kültür  ve 
turizm alanında kalkınmanın yerinde görülmesi için ,  muhtarlarımız ile birlikte 
teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirmek  

 MBS üzerinden veya başka yollar ile muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, 
öneri ve istekler ile ilgili istatistikî bilgileri mahalle bazlı olarak kayıtlarını 
tutmak ve raporlamak 

 

Maliyet Tahmini 331.537,88 TL 

Tespitler 

 Muhtarların muhtarlık işleri dışında başka profesyonel işlerle uğraşmaları 
sebebiyle yerinde bulunmaması 

 Karesi Belediyesinin yapmış olduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 
hakkında yeterli bilgilendirmenin muhtarlara yapılamıyor olması  

 

İhtiyaçlar 

 Muhtarlara bağımlılık, aile ilişkileri, komşuluk vb. konularında eğitim verilmesi.  
 Mahalle bazlı yapılacak olan  çalışmalarda muhtarların görüşlerinin alınması  
 Mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek için mahalle bazında ortak ihtiyaçların 

tespiti ve önceliklerin belirlenmesi adına her türlü araştırma vb.  çalışmaların 
yapılması 

 Muhtarların ve mahallelerin genel bilgilerinin tutulması ve ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile coğrafi ve elektronik veri tabanlı envanter çalışmalarının yapılması  

 Hizmet sunum kapasitesini geliştirmek amacı ile ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar 
ile koordinasyon ve işbirliği sağlanması  

 Kamu yararına çalışan diğer kurumlara verilen eğitim,  kültür, sanat, sağlık,  
hizmeti, ayni yardım vb. tüm hizmetlerin muhtarlık seviyesindeki koordinasyonun
sağlaması  




2020 - 2024

Planı

A4.H1.

Gelir artırıcı önlemler alarak kurum 
kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak 
ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek.

A4.H2.

Proje yönetimi ve uygulama kapasitenin 
artırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası 
fon ve kaynakları araştırmak ve bu kapsamda 
proje üretmek.

A4.H3.

İdarenin geleceğine yönelik planlama 
çalışmalarına öncülük ederek, yerelde ve 
ulusalda işbirliği imkânlarını geliştirecek 

A4.H4.

Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini 
etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet 
binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak 
sürdürülebilirliğini sağlamak.

A5.H1.

Belediyemizin yetki ve sorumlulukları 
içerisinde var olan denetimleri artırarak kamu 
düzeni ve huzuru sağlamak.
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Amaç A4: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak  

Hedef 
H4.1: Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarının verimli kullanılmasını 
sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG1.1.1: Belediyenin toplam 
borcunun yıllık gelire oranı (%) 

30 67 65 63 60 55 50  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG1.1.2: Tahsilatın tahakkuka oranı 
(%) 

30 72 74 76 77 79 81  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

PG1.1.3: Bütçe gerçekleşme oranın 
her yıl %80 oranında tutulması (%) 

40 43 80 80 80 80 80  
6  

ayda 
bir  

Yılda bir  

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Ülke genelinde oluşabilecek ekonomik sıkıntılar  

 Bütçe gerçekleşme oranının öngörülen orandan daha düşük olması.  

 Müdürlüklerin ek bütçe taleplerinin karşılanamaması.  

 Tahakkuk eden Emlak, Katı atık, ÇTV vb. tahakkukların zamanında tahsilatlarının 
yapılamaması. 

Faaliyet ve Projeler 

 Emlak tahsilat işlemlerinin takibi  

 İlan, reklam işlemlerinin takibi  

 ÇTV, katı atık işlemlerinin takibi  

   Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına 
uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takiplerinin
sağlanması 

 Gelirlerin attırılması, giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak etkin bir 
mali yönetim sisteminin kurulması ile gelir-  gider denkliğini sağlayarak yeni gelir 
kaynakları oluşturmak   

 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının 
sağlanması 

Maliyet Tahmini 124.630.612,84 TL 

Tespitler 

 İller Bankası tarafından yapılan kesintilerinin fazla olması  
 Alacaklı olunan kurumlarla mahsuplaşmanın zamanında yapılamaması  
 Güncel bilişim sistemlerinin kullanılmaması  

İhtiyaçlar 

 Mükellef bilgilerinin bulunduğu veri tabanının güncel tutulması  
 TR22 Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda geçerli olan gelir vergisi stopaj desteği, 

sigorta primi desteği, vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve faiz 
desteği yatırımların artırılmasına önemli katkılar sağlanması  

 Ekonomi yönetiminde güçlü politika koordinasyonu sağlanarak para, maliye ve 
gelir politikaları arasındaki uyumun güçlendirilmesi  

 Vergi veri analiz merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması  
 Belediye gelirleri kanununun yeniden düzenlenmesi 
 Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerin arttırılması  

 



STRATEJİ GELİŞTİRME

2020 - 2024

Planı

91
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Hedef 
H4.2: Proje yönetimi ve uygulama kapasitenin artırılmasını sağlamak, ulusal ve 
uluslararası fon ve kaynakları araştırmak ve bu kapsamda proje üretmek   

Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl 

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG2.1.1* Dış kaynaklı hibe ve fonlara 
başvuru sayısı  

35 2 5 7 9 11 13 
6 ayda  

bir  
Yılda bir  

PG2.1.2* Ulusal ve uluslar arası kurum 
ve kuruluşları ile iletişim ve işbirliği 
sağlayarak ilçenin ekonomik, sanayi, 
ticari, sosyal ve kültürel alanda 
kalkındırmasını sağlamak amacıyla  
başvurulan proje sayısı 

 

35 1 3 5 7 9 11 
6 ayda  

bir  
Yılda bir  

PG2.1.3* Öz Kaynaklar kullanılarak 
gerçekleşen proje sayısı (adet)

 
30

 
1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6 ayda

 
bir

 
Yılda bir

 

Sorumlu Birim
 

Plan ve Proje Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler
 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 Sağlık İşleri Müdürlüğü

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 Fen İşleri Müdürlüğü
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 Temizlik İşleri Müdürlüğü
 

Riskler
 


 

Yeni hibe ve fonların açılmaması
 

 
İlgili kurumlar arası eşgüdümün ve koordinasyonun sağlanamaması

 

Faaliyet ve Projeler

 


 
Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara 
başvurulması

 

 
Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşları ile iletişim ve işbirliği sağlayarak 
ilçenin ekonomik, sanayi, ticari, sosyal ve kültürel alanda kalkındırmasını 
sağlamak

 

 

İlçenin marka değerini arttıracak ve yerelde uygulanabilecek projelerle ilgili her 
türlü kaynak ve literatürün taranması

 

 

Belediye birim müdürlüklerinin

 

proje yazım aşamasında ve yürütme noktasında 
destek olmak

 

 

İlçede yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak, yürütmek

 

ve 
koordinasyonunu sağlamak

 Maliyet Tahmini

 

2.762.815,63 TL

 
Tespitler

 



 

Açılan hibe ve destek programlarının belediye faaliyet alanları ile ilgili olmaması

 


 

Daha cok yerel,

 

ulusal

 

ve uluslararası kurum,

 

kuruluşlarla proje yapılması 
noktasında belediye birim müdürlüklerine rehberlik ve danışmanlık yapmak

 

İhtiyaçlar

 



 

Kentlerin gelişmesi için gerekli yatırım ve hizmetlerin ekonomi politikalarıyla 
birlikte ele alınması 

 


 

Uluslar arası doğrudan yatırımların şehrimize çekilmesi için elverişli araçlar 
oluşturulması

 


 

Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme 
konularında standart rehberler hazırlanması

 


 

Kalkınma Ajansları sonuç odaklı programlar ve bölgeye özel yenilikçi destek 
mekanizmaları ile daha odaklı ve etkili destekler sağlaması

 


 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin 
yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir 
sistem kurulması

 


 

Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü 
(İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programların geliştirilmesi
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Amaç
 

A4: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak
 

Hedef 
H4.3: İdarenin geleceğine yönelik planlama çalışmalarına öncülük ederek, yerelde ve 
ulusalda işbirliği imkânlarını geliştirecek ortak projeler yapmak  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 
Yıl  

2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı*

**  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG3.1.1* Sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte üretilen sosyal sorumluluk 
proje sayısı (adet)  

25 2 2 3  3  4  5  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG3.1.2* Yarışmalara başvuru 
sayısı (%) 

25 2 2 2  3  3  4  
6  

ayda bir  
Yılda bir  

PG3.1.3* Stratejik plan ve 
dönemsel performans programına 
uyumunun her yıl %80 oranında 
tutulması (%) 

30 80 80 80  80  80  80  
6  

ayda bir  
Yılda bir  

PG3.1.4* Kardeş belediyeler ile 
işbirliği organizasyonlarının 
gerçekleşme oranı (%) 

20 100 100 100  100  100  100  
6  

ayda bir
 

Yılda bir  

Sorumlu Birim
 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler
 

Tüm Birimler
 

Riskler
 


 

Belediyenin uluslararası tanınırlığının yetersiz olması 
 

 
Birimlerin

 
plan çalışmalarına

 
yeterince zaman ayırmaması  

 
 

Belediye etkinliklerine
 
paydaşların yeterli ilgiyi göstermemesi

 
 

STK’lar ile iş birliği düzeyinin yetersiz olması
 

Faaliyet ve Projeler

 


 

Ulusal / Uluslar arası iyi uygulama ödüllerine/yarışmalarına başvuruların gerçekleşmesi
 

 
Kardeş belediyeler kurulması ve stratejik ortaklıklar yapılmasının

 
sağlanması

 

 
Mevcut coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 

Kamu kurum ve STK’lar ile birlikte eğitim, teknik, sosyal ve k ültürel amaçlı işbirliklerinin 
yapılması

 

 

Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik ziyaretler düzenlenmesi

 

 

Belediyenin kaynak

 

çeşitliliğini sağlamak amacıyla bütçe dışı gelirleri arttırıcı projeler�ve�
çalışmaların tespitinin yapılması 

 

 

Stratejik plan ve yıllık performans programlarının hazırlanması

 

 

Dönemsel ve yılık idare faaliyet raporlarının hazırlanması

 


 

Kamu iç kontrol eylem planı hazırlanması

 


 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artt
ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme 
çalışmalarını

 

yürütmek

 
 Maliyet Tahmini

 

2.820.834,75 TL

 

Tespitler

 



 

Paydaşların kurumdaki süreçlere katılımının istenilen düzeyde olmaması

 


 

Balıkesir bölgesine ait coğrafi işaretli ürünlerin tanınırlığının olmaması

 


 

Belediyenin ek gelirlerinin yeterli seviyede olmaması

 


 

İlçemizin tarım, ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini ön plana çıkaracak etkinliklerde 
ulusal ve uluslar arası ortaklıkların bulunmaması

 



 

İhtiyaçlar

 



 

Uluslararası tanınırlık ve iş birliğinin arttırılması

 



 

İlgili yerel paydaşlar ile birlikte gerçekleştirilecek

 

ortak akıl toplantıları

 

kapsamında 
öncelikle grup çalışmaları yapılmalı ve çalışma kapsamında; ortak sorunlar, karşılaşılabilecek 
engeller, çözüm ve uygulama önerileri gibi daha spesifik konularda stratejiler oluşturulması

 



 

Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik 
eğitim programları tasarlanması 

 



 

Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki 
uyumun attırılması

 

 Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve 
güvenilir veri, istatistik

 

ve bilgi üretimi sağlanması

 

ırmaya�yönelik�ulusal�
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Hedef

 

H4.4: Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet 
binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak sürdürülebilirliğini sağlamak 

 

Performans Göstergeleri

 
Hedefe 
Etkisi 
(%)**

 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değerleri

 
1. Yıl

 

2. Yıl

 

3. Yıl

 

4. Yıl

 

5. Yıl

 
İzleme 
Sıklığı*

**

 Raporlama 
Sıklığı****

 

PG4.1.1*Belediye binalarının 
düzenli bakım ve onarımlarının 
yapılarak bina ihtiyaçlarının 
giderilmesi (%)

 40

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
 

6

 

ayda 
bir

 Yılda bir

 

PG4.1.2* Doğrudan teminlerin 
birleştirilerek ihale edilmesi 
sonucunda her yıl %5 tasarruf 
edilmesi (%)

 
40
 

5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

 

6
 

ayda 
bir

 Yılda bir
 

PG4.1.3* Hizmet araçlarına yönelik 
ihtiyaçların karşılanma oranı (%)

 20
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 6

 
ayda 
bir

 Yılda bir
 

Sorumlu Birim
 

Destek Hizmetler Müdürlüğü
 

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

 Personelin mevzuata hakim  olmamasından dolayı oluşabilecek  her türlü hatanın 
personele mali veya idari ceza yaptırım riski doğurması  

 İhale mevzuatının çok sık değişmesi  

 Acil giderilmesi gereken taleplerin istenilen zamanında çözümlenememesi  
 Nitelikli personel sayısının azlığı  
 Yetişmiş personelin sıklıkla yer değiştirmesi  

Faaliyet ve Projeler
 

 Hizmet binalarının donanımı için makine, teçhizat ve demirbaş malzeme alımları ile 
mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması  

 Hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz vb. kullanım giderlerini karşılamak 


 
Ek hizmet binalarının kiralarının ödenmesi

 


 
Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması 

 


 
Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına malzeme temin edilmesi

 
 

Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi
 

 

Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmetlerinin yapılması

 
Maliyet Tahmini

 
61.143.209,52 TL

 

Tespitler

 



  
personellerin

 
hizmet kalitesinin 

arttırılması ve iyileştirme içerisinde olunması

 

 

Personeller arası işbirliğinin güçlü olması 

 

 

Yöneticilerin liyakat, bilgi, beceri ve tecrübeye önem vermesi 

 

 

Birimler tarafından hazırlanıp müdürlüğümüze gönderilen teknik şartnamelerin alıma uygun 
olmaması

 

 

Diğer birimlerin Destek Hizmetler Müdürlüğüne dayanak oluşturan mevzuatlar hakkında 
yeteri kadar bilgilerinin olmaması

 
İhtiyaçlar

 



 

Birimler arası bilgi alışverişinin arttırılması

 


 

Personele gerekli eğitim desteğinin sağlanması

 


 

Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri 
iyileştirilerek rekabetin attırılması

 

Mevzuata uygun, şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında 

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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A5: Kentin Esenliği ve Güvenliğini Sağlamak 
 

Hedef
 H5.1:

 
Belediyemizin yetki ve sorumlulukları içerisinde var olan denetimleri artırarak 

kamu düzeni ve huzuru sağlamak
   

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%)** 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değerleri 

1. 

Yıl  
2. 
Yıl  

3. 
Yıl  

4. 
Yıl  

5. 
Yıl  

İzleme 
Sıklığı***  

Raporlama 
Sıklığı****  

PG1.1.1: Denetlenen işyeri oranı 
(%) 

20 60 70 75  80  85  90  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG1.1.2: Pazar yerleri 
denetimlerinin yapılması (%) 

20 80 80 80  85  85  90  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG1.1.3: Tüketici hakları ile ilgili 
vatandaşları bilinçlendirmeye 
yönelik düzenlenen kampanya 
sayısı (adet) 

20 1 1 1  1  1  1  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG1.1.4: Zabıta hizmetlerinden 
vatandaşın memnuniyeti (%) 

20 75 75 78  80  82  85  6  

ayda bir  Yılda bir  

PG1.1.5: Zabıtayla ilgili şikâyetlerin 
ortalama karşılanma süresi (gün) 

20 7 7 7  7  7  7  6  

ayda bir  Yılda bir  

Sorumlu Birim Zabıta Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birimler 
Destek Hizmetler Müdürlüğü  

Fen İşleri Müdürlüğü 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  

Riskler 

 Personel sayısının yetersizliği  

 Günlük iş ve işlemlerde tehdit altında olmak  

 Sürekli vatandaşla iletişim halinde olunduğundan, bazı vatandaşlar 
tarafından(genellikle seyyar) tehdit altında olmak  

 Mevzuatlarda yaşanan değişiklikler  

Faaliyet ve Projeler
 

 Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması  
 İlçemizdeki trafik akışının daha rahat sağlanması  
 Sıhhi iş yeri ruhsatlandırma çalışmaları  
 Pazar yerleri denetimlerinin yapılması  


 

Tüketici hakları ile ilgili vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması

 

Maliyet Tahmini 16.615.573,17 TL 

Tespitler 

 İşyeri ruhsat başvuranlarının mevzuata uygun olmaması  
 Seyyarla mücadelenin sürekli yapılması  
 İş yerlerine müsaade edilenden daha fazla işgaliye alanın kullanılması 

İhtiyaçlar 

 Şehir içerisinde oluşan trafik kazalarının azalması için duba, levha, yol sınır elemanı 
vb. takılması 

 Ana halterlerde olan seyyar satıcı, dilenci ve işyerleri denetimleri için Büyükşehir 
ile ortaklaşa işbirliği çalışmalarının attırılması  

 Son zamanlarda sıkça gelen fahiş fiyat şikâyetleri  dolayısıyla pazar ve 
marketlerdeki denetimleri arttırılarak, işyerlerine gerekli yaptırımların 
uygulanması

 

 
Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için 
bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projelerin hayata geçirilmesi

 

 
Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verilerek risk yönetimi ve 
analiz mekanizmaları oluşturulması

 

 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet
 

alımı personel istihdam 
edilmesi
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MALİYETLENDİRME
Planın

1.Yılı

Planın

2.Yılı

Planın

3.Yılı

Planın

4.Yılı

Planın

5.Yılı

Toplam

Maliyet

Amaç 1

Hedef 1.1 4.708.400,00 TL 4.943.820,00 TL 5.191.011,00 TL 5.450.561,55 TL 5.723.089,63 TL 26.016.882,18 TL

Hedef 1.2 825.000,00 TL 866.250,00 TL 909.562,50 TL 955.040,63 TL 1.002.792,66 TL 4.558.645,78 TL

Hedef 1.3 1.000.000,00 TL 1.050.000,00 TL 1.102.500,00 TL 1.157.625,00 TL 1.215.506,25 TL 5.525.631,25 TL

Hedef 1.4 700.000,00 TL 735.000,00 TL 771.750,00 TL 810.337,50 TL 850.854,38 TL 3.867.941,88 TL

Hedef 1.5 165.000,00 TL 173.250,00 TL 181.912,50 TL 191.008,13 TL 200.558,53 TL 911.729,16 TL

Hedef 1.6 975.000,00 TL 1.023.750,00 TL 1.074.937,50 TL 1.128.684,38 TL 1.185.118,59 TL 5.387.490,47 TL

Amaç 2

Hedef 2.1 3.300.000,00 TL 3.465.000,00 TL 3.638.250,00 TL 3.820.162,50 TL 4.011.170,63 TL 18.234.583,13 TL

Hedef 2.2 29.065.000,00 TL 30.518.250,00 TL 32.044.162,50 TL 33.646.370,63 TL 35.328.689,16 TL 160.602.472,28 TL

Hedef 2.3 12.960.000,00 TL 13.608.000,00 TL 14.288.400,00 TL 15.002.820,00 TL 15.752.961,00 TL 71.612.181,00 TL

Hedef 2.4 5.906.000,00 TL 6.201.300,00 TL 6.511.365,00 TL 6.836.933,25 TL 7.178.779,91 TL 32.634.378,16 TL

Amaç 3

Hedef 3.1 1.367.000,00 TL 1.435.350,00 TL 1.507.117,50 TL 1.582.473,38 TL 1.661.597,04 TL 7.553.537,92 TL

Hedef 3.2 2.470.000,00 TL 2.593.500,00 TL 2.723.175,00 TL 2.859.333,75 TL 3.002.300,44 TL 13.648.309,19 TL

Hedef 3.3 3.200.000,00 TL 3.360.000,00 TL 3.528.000,00 TL 3.704.400,00 TL 3.889.620,00 TL 17.682.020,00 TL

Hedef 3.4 60.000,00 TL 63.000,00 TL 66.150,00 TL 69.457,50 TL 72.930,38 TL 331.537,88 TL

Amaç 4

Hedef 4.1 22.555.000,00 TL 23.682.750,00 TL 24.866.887,50 TL 26.110.231,88 TL 27.415.743,47 TL 124.630.612,84 TL

Hedef 4.2 500.000,00 TL 525.000,00 TL 551.250,00 TL 578.812,50 TL 607.753,13 TL 2.762.815,63 TL

Hedef 4.3 510.500,00 TL 536.025,00 TL 562.826,25 TL 590.967,56 TL 620.515,94 TL 2.820.834,75 TL

Hedef 4.4 11.065.380,00 TL 11.618.649,00 TL 12.199.581,45 TL 12.809.560,52 TL 13.450.038,55 TL 61.143.209,52 TL

Amaç 5

Hedef 5.1 3.007.000,00 TL 3.157.350,00 TL 3.315.217,50 TL 3.480.978,38 TL 3.655.027,29 TL 16.615.573,17 TL

Genel Yönetim 

Giderleri
15.640.040,00 TL 16.422.042,00 TL 17.243.144,10 TL 18.105.301,31 TL 19.010.566,37 TL 86.421.093,78 TL

TOPLAM 119.979.320,00 TL 125.978.286,00 TL 132.277.200,30 TL 138.891.060,32 TL 145.835.613,33 TL 662.961.479,95 TL

Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak

Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak

Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak

Kentin Esenliği ve Güvenliğini Sağlamak 
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 İzleme ve değerlendirme süreci; stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takibi 

güvenilir ölçme yöntemleri ile ölçme ve değerlendirmeler yapılarak sonuçların raporlanmasını 

ifade eder.

 Değerlendirme sürecinde hedeflere ulaşma düzeyleri Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme 

biriminde oluşturulacak izleme ve değerlendirme ekibi tarafından altı ay ve yıllık periyotlarla 

performans değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 Birimin oluşturulmasından sonra ölçme ve değerlendirme veri tabanı oluşturacaktır.  

Oluşturulan veri tabanına faaliyet ve projeler ile ilgili bilgilerin toplanması sağlanacaktır. Alınan geri 

dönüşler ışığında faaliyetlerin gerçekleşme düzeyleri ve sonuçlar ortaya konacaktır.

İzleme ve değerlendirme çalışmaları stratejik planın Karesi Belediyesi meclis kurulun da 

onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacaktır.

 Stratejik planın onaylanmasını müteakip planın yılık uygulama dilimlerini ifade eden 

performans programları hazırlanarak izleme ve değerlendirme sürecine başlanacaktır.

 Stratejik Planda yer alan faaliyet ve projelerle ilgili çalışmalar sorumlu birimler tarafından 

yürütülecek ve yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporlar iki nüsha halinde hazırlanarak altı 

aylık periyotlarla sorumlu birimlerden strateji birimine bilgiler raporlanacaktır. Birimlerden gelen 

raporlar izleme ve değerlendirme ekibince incelenerek raporlanıp üst kurula sunulacak ve alınan 

kararlar doğrultusunda çalışmalar devam edecektir.

 Böylece planın uygulama sürecinde yaşanan sorunlar tespit edilerek müdahale 

edilebilecek ve gerekli tedbirler katılımcı bir anlayışla ele alınarak performans hedeflerine ulaşma 

düzeyleri izlenecektir.
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