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STRATEJ‹K PLANLAMA SÜREC‹

a) Hukuki Altyap�

5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; kamu idareleri; kalk�nma planlar�,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece�e ili�kin misyon
ve vizyonlar�n� olu�turmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslar�n�
önceden belirlenmi� olan göstergeler do�rultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve de�erlendirmesini
yapmak amac�yla kat�l�mc� yöntemlerle stratejik plan haz�rlarlar.

5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 41. maddesi “Belediye Ba�kan�, mahallî idareler genel
seçimlerinden itibaren alt� ay içinde; kalk�nma plân� ve program� ile varsa bölge plân�na uygun
olarak stratejik plan ve ilgili oldu�u y�lba��ndan önce de y�ll�k performans program� haz�rlay�p
belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odalar� ile konuyla ilgili
sivil toplum örgütlerinin görü�leri al�narak haz�rlan�r ve belediye meclisi taraf�ndan kabul edildikten
sonra yürürlü�e girer.” demektedir.

b) Plan Haz�rlama Süreci

Stratejik plânlama; mevcut durum analizi, SWOT (güçlü-zay�f yönler, f�rsatlar ve tehditler)
analizi, stratejik alan, amaç ve hedeflerin tespiti a�amalar�ndan yola ç�karak de�erlendirme
sonuçlar�n�n “stratejik plan” haline getirilmesiyle tamamlanan bir süreçtir. Belediyemizde de
stratejik planlama çal��malar� bu do�rultuda gerçekle�tirilmi� olup a�a��da stratejik planlama
çerçevesinde yürütülen çal��malar a�a��da k�saca belirtilmi�tir.

Çal��ma Ekibinin Kurulmas�: Stratejik planlama çal��malar�n� yürütmek üzere ba�kan yard�mc�lar�,
yöneticiler ve teknik-uzman personelden olu�an bir stratejik planlama ekibi olu�turulmu�tur.
Stratejik plan ekibi listesi a�a��da sunulmu�tur.

Ekibin E�itimi: Stratejik plan çal��malar�n� yürüten stratejik planlama ekibine, yöneticilere ve
stratejik planlama çal��malar�nda görev alan personele yönelik bir e�itim program� uygulanm��t�r.

Durum Analizi: Kente ve belediyeye ili�kin olmak üzere iki  ana ba�l�k alt�nda gerçekle�tirilmi�tir.
Kentle ilgili k�s�mda kentsel altyap�, plan ve imar durumu, rekreasyon durumu, kültürel ve sportif
tesisler ve sosyo-ekonomik hayat ile ilgili analizlere yer verilmi�tir.

Kuruma ili�kin k�s�mda, belediyenin kurumsal yap�s�, görev ve yetkileri, insan kaynaklar�n�n
niteli�i, mali yap�s�, fiziki yap�s� ve teknolojik altyap�s� konular�nda analizler gerçekle�tirilmi�tir.

Payda� Analizi:� Payda�lar�m�z olan kamu kurumlar�n�n, sivil toplum kurulu�lar�n�n ve muhtarl�klar�n
görü�leri al�nm��t�r. �lçede ikamet eden vatanda�larla anket yap�larak hali haz�rdaki belediye
hizmetleri ile ilgili memnuniyetleri sorgulanm��, bir bütün olarak Ba�c�lar ve özel olarak

STRATEJ�K PLANLAMA SÜREC�
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mahallelerindeki öncelikli problemler tespit edilmi�, gelecek 5 y�l boyunca belediyenin önem
vermesi gereken alanlar sorgulanm��t�r.

SWOT Analizi: Durum analizi çal��malar�n�n tamamlanmas�ndan sonra SWOT Analizi
gerçekle�tirilerek iç ve d�� payda�larla birlikte de�erlendirilmi�tir.

Misyon, Vizyon ve �lke Belirleme: “Misyon, Vizyon ve �lkeler Belirleme Çal��mas�” kapsam�nda
haz�rlanan taslak tüm müdürlerin kat�ld��� toplant�da kendilerine sunularak de�erlendirmeleri
al�nm��t�r. Ayr�ca, çal��an anketi ile de misyon, vizyon ve lkelere yönelik tüm çal��anlar�n görü�leri
al�nm��t�r.

Stratejik Alanlar�n Belirlenmesi: Ba�c�lar Belediyesinin gelecek 5 y�l boyunca önem / öncelik
vermesi gereken alanlar durum analizi, SWOT ve PAYDA� analizi çerçevesinde belirlenmi�tir.

Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi: Birim müdürleri ile stratejik plan çal��malar�n�
yürüten personelin kat�ld���  stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesine yönelik e�itim ve toplant�
çal��malar� yap�lm��t�r.

  Stratejik Plan Tasla��n�n Haz�rlanmas�: Yukar�da ifade edilen tüm bu a�amalardan geçerek
Ba�c�lar Belediyesi 2010-2014 stratejik plan� bir ön çal��ma olarak haz�rlanm�� ve önce Ba�kan,
Ba�kan Yard�mc�lar� ve Müdürlere sunularak görü�leri al�nm��t�r.

Netice olarak, Ba�c�lar stratejik plan�, kat�l�mc� bir anlay��la haz�rlanm��t�r. Bu niteli�i ile stratejik
plan, Ba�c�lar Belediyesi yöneticileri, çal��anlar�, iç ve d�� payda�lar�n�n ortak ürünüdür.

STRATEJ‹K PLANLAMA SÜREC‹
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Günümüzde toplumsal yap� ve ili�kileri derinden etkileyen h�zl� bir de�i�im ve dönü�üm
ya�anmaktad�r. Yönetime ili�kin anlay��, dü�ünce ve uygulamalar özellikle 1980’den
sonra köklü ve h�zl� bir de�i�im sürecine girmi�tir. Yeni kamu yönetimi anlay���; yönetimde
etkinlik ve verimlili�i temel almaktad�r. Bu aç�dan, gelecekte ortaya ç�kabilecek yeni
durumlara kar�� haz�rl�kl� olma, h�zl� karar alma ve problemlere süratle uygun çözümler
bulma de�i�ime esnek biçimde uyum sa�lamak aç�s�ndan son derece önemlidir.

Özel sektörün yan� s�ra kamu sektörü üzerinde de etkili olan bu de�i�im sürecinde
yönetimle ilgili çok say�da yeni kavram, anlay�� ve yöntem ortaya ç�km��t�r. Bunlardan
biri olan stratejik planlama anlay��� Türkiye’de kamu kesiminde de uygulanmaya ba�lanm��t�r.

Belediyeler, 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Say�l�
Belediye Kanunu’na göre stratejik plan haz�rlamaktad�r. Belediyeler, yeni anlay��
çerçevesinde, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri
ile program ve proje baz�nda kaynak tahsislerini; stratejik planda yer alan, y�ll�k amaç
ve hedefleri ile performans göstergelerine dayand�rmaktad�r.

Ba�c�lar Belediyesi olarak biz, ilçemiz halk�na daha kaliteli ve daha fazla hizmet
sunabilmek, belediye kaynaklar�n� daha etkin ve verimli kullanabilmek amac�yla haz�rlad���m�z
2010-2014 y�llar�n� kapsayan stratejik plan�m�z� tamamlam�� bulunuyoruz.

2010-2014 Stratejik Plan�m�z, halk�m�za hizmet amac�yla yapaca��m�z çal��malar�n
genel konseptini olu�turmaktad�r. Belediyemizin iç ve d�� çevre �artlar�n� dikkate alarak
uzun vadeli ve gelece�e dönük bir bak�� aç�s�yla haz�rlad��� stratejik planda takip edilecek
yönetim ilke ve politikalar� ayr�ca gösterilmi�tir. Stratejik planda, belirlenen odak alanlarda
yap�lacak faaliyetler, bu faaliyetlerin ölçülmesi ve de�erlendirilmesi için gereken kriterler
de tespit edilmi�tir.

Belediyemizin daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunabilmesi için stratejik planlama
çal��malar�na özveriyle i�tirak eden de�erli mesai arkada�lar�ma, özellikle çal��malardaki
büyük gayretleri ve üstün hizmetlerinden dolay� stratejik plan ekibine te�ekkür eder,
2010-2014 aras� yol haritam�z olan stratejik plan�m�z�n Ba�c�lar halk�na fayda ve huzur
getirmesini dilerim.

Sayg�lar�mla.

LOKMAN ÇA�IRICI
BELED‹YE BA�KANI

SUNU�

SUNU�
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A. KENTE �L��K�N  GENEL B�LG�LER
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MEVCUT DURUM ANAL‹Z‹

   1. Tarihçe

Ba�c�lar ilçesinin bugün bulundu�u alan, Osmanl� Dönemi’nde Makriköy olarak an�lan kaza
s�n�rlar� içinde k�rsal bir alan özelli�i ta��yordu. Makriköy ad� Cumhuriyet Dönemi’nde Bak�rköy
olarak de�i�tirildi. Bölgede Mahmutbey, nahiye statüsüne sahip bir yerle�im olarak öne ç�k�yordu.
Osmanl� Döneminde daha çok Rum nüfusun ya�ad��� nahiyeye Cumhuriyet Dönemi’ndeki mübadele
s�ras�nda Selanik kentinden getirilen Türk nüfus,  Ç�f�tburgaz Çiftli�i denilen bölgeye yerle�tirildi.
Buradaki halk geçimini ba� ve bostan i�leriyle temin ederlerdi. �stanbul Belediyesi �statistik
Müdürlü�ü’nce yay�nlanan �stanbul �ehri �statistik Y�ll��� 1930 -1931 adl� yay�nda Mahmutbey
Nahiyesi �öyle verilmektedir. Avas Köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Ç�f�tburgaz Köyü, Vidos
Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa; Kirazl�, Litros; Esenler, Vidos; Güngören, Ayayorgi,
Kayaba��, Nifos; Kocasinan ve Ç�f�tburgaz ise Ba�c�lar olarak günümüzün yerle�imlerini
olu�turmaktad�r.

1950’li y�llara kadar ba� ve bahçelik, seyrek yerle�imli bir köy durumunda olan, ad�n� da ba�
ve bahçelerden alan bölgede ilk gecekondular, �stanbul’daki di�er gecekondu bölgelerinden biraz
daha geç olarak 1960’lardan sonra yap�lmaya ba�lanm��t�r. Bölgedeki askeri birlikler de dahil
edildi�inde 1970 say�m�nda 8.500 civar�nda olan nüfus, 20 y�l içinde 300 bini a�arak di�er
bölgelerdeki art���n da üstünde bir ivme kazand�. Ba�c�lar bölgesi, kom�u bölgelerle birlikte
�stanbul’da sanayile�menin geli�mesi sürecinde d��ar�dan gelen nüfusun yo�un olarak yerle�ti�i
bölgelerden biri durumuna geldi. Bak�rköy ilçesine ba�l� Ba�c�lar; 03.06.1992 tarihli Resmi
Gazete’de yay�nlanan 3806 say�l� kanun ile Mahmutbey, Kirazl� ve Güne�li semtlerinin birle�tirilmesi
sonucu ilçe statüsünü ald�. 1992 y�l�ndan itibaren belediye ba�kanl��� yapan ki�iler �unlard�r:

1992-1994 Feyzullah KIYIKLIK
1994-1999 Feyzullah KIYIKLIK
1999-2004 Feyzullah KIYIKLIK
2004-2007 Feyzullah KIYIKLIK *
2007-2009 Lokman ÇA�IRICI
2009-        Lokman ÇA�IRICI

*Milletvekilli�i nedeniyle görevinden ayr�ld�.
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Ba�c�lar ilçesi, �stanbul’daki genel nüfus art���n�n üstünde bir art��a sahiptir. Tablo 2’de görüldü�ü
gibi yakla��k son 20 y�ll�k dönemde en fazla art�� 1985-1990 döneminde y�ll�k %14,5 ile
gerçekle�mi�tir. Bu oran söz konusu y�llardaki �stanbul genelindeki art���n üç kat�ndan fazla bir
düzeyi ifade etmektedir.

‹stanbulBa¤c›larY›llar

1985-1990

1990-2000

2000-2007

14,5

9,1

4,2

4,6

3,9

3,6

Tablo 2: Ortalama Nüfus Art›� H›z› (%)

MEVCUT DURUM ANAL‹Z‹

2. Nüfus Analizi

Ba�c�lar ilçesinin bulundu�u bölge �stanbul’daki sanayile�me sürecinde yo�un nüfus alarak
geli�mi�tir. 1990’l� y�llarda 300 bin dolay�nda olan nüfus Tablo 1’de görüldü�ü gibi 2000 y�l�nda
550 bin ve 2008’de 720 bin seviyesine yükselmi�tir. Ba�c�lar, 2007 y�l�ndaki nüfus say�m�
sonuçlar�na göre �stanbul’daki en fazla nüfusa sahip ilçe durumundad�r.

Mahalle Nüfus
Say›s›

Km2 ‘ye
Dü�en
Nüfus

Mahalle
Nüfus
Say›s›

Km2 ‘ye
Dü�en
Nüfus

Ba�lar

Barbaros

Ç�nar

Demirkap�

Evren

Fatih

Fevzi Çakmak

Göztepe

Güne�li

Hürriyet

�nönü

12.556

19.399

37.368

53.912

49.671

47.118

31.631

32.853

41.862

23.267

25.307

8,8

43,3

66,9

50,4

25,1

75,3

40,0

18,9

34,1

38,8

50,9

Kaz�m Karabekir

Kemalpa�a

Kirazl�

Mahmutbey

Merkez

Sancaktepe

Yavuz Selim

Yenimahalle

Yenigün

Y�ld�ztepe

100. Y�l

27.278

35.590

40.891

24.238

24.171

18.328

28.039

34.285

23.753

40.603

48.699

54,2

62,0

40,3

5,1

27,1

46,1

49,3

43,9

81,6

66,1

42,6

Tablo 1: Mahalle Nüfuslar› (2008)
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1990-2000 y�llar�n� kapsayan 10 y�ll�k dönemde art�� h�z� önceki döneme göre nispeten
dü�mekle birlikte, yüksek seviyesini korumu� ve Ba�c�lar nüfusu ikiye katlanm��t�r. 2000-2007
dönemine bak�ld���nda art�� h�z�nda önceki dönemlere göre dü�me e�ilimi görülmektedir. Ancak,
ilçe nüfusunun �stanbul genelindeki nüfus art���n�n üstünde bir art��a sahip olmas� trendi halen
devam etmektedir. Nüfus art�� h�z�n�n yüksekli�i ilçedeki yerle�im, kentsel altyap� ve sosyal
parametreler üzerinde olumsuz bir etkide bulunmaktad�r.

Ba�c�lar’daki nüfusun cinsiyete göre da��l�m�n�n yerald��� Tablo 3’de dengeli bir da��l�m�n oldu�u
görülmektedir.

Tablo 3: Nüfusun Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (2008)

Cinsiyet Ba¤c›lar (%) ‹stanbul (%)

Erkek

Kad�n

Toplam

367.054

353.765

720.819

50,9

49,1

100,0

6.321.264

6.247.777

12.569.041

50,3

49,7

100,0

�lçedeki nüfusun ya� durumu incelendi�inde 0-9 ve 10-19 ya� diliminde yer alanlar�n toplam�n�n
%38,6’y� buldu�u görülmektedir. Bu oran �stanbul genelinde %32,5 ve Türkiye genelinde %34,8’dir.
Orta ya� ve üzeri dilimlerde genel olarak dengeli bir da��l�m bulunmaktad�r. Ya� dilimleri cinsiyete
dayal� olarak incelendi�inde genel olarak bir denge varl��� dikkat çekmektedir. Erkek nüfus küçük
farklarla kad�n nüfusa göre daha fazlad�r. Bununla birlikte, 20-29 ya� dilimi ile 60 ya� ve üzeri
ya� dilimlerinde kad�n nüfus erkek nüfusun küçük farklar ile önünde bulunmaktad�r. Çocuk ve genç
nüfusun nispeten fazlal��� bu kesime yönelik hizmet sunumunda dikkate al�nacak bir unsurdur.
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Tablo 4: Nüfusun Ya� Durumu (2008)

Ya� Dilimi Toplam (%) Erkek (%) Kad›n (%)

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 ve Üzeri

Toplam

19,7

18,9

20,3

18,0

11,8

6,9

2,9

1,5

100,0

141.799

135.916

146.258

129.618

85.202

49.768

21.247

11.011

720.819

73.015

70.348

71.241

67.914

44.844

25.119

10.103

4.470

367.054

19,9

19,2

19,4

18,5

12,2

6,8

2,8

1,2

100,0

68.784

65.568

75.017

61.704

40.358

24.649

11.144

6.541

353.765

19,4

18,5

21,2

17,4

11,4

7,0

3,2

1,8

100,0

www.bagcilar.bel.tr



BA�CILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

27

MEVCUT DURUM ANAL‹Z‹

Ba�c�lar ilçesi nüfus art��� bak�m�ndan �stanbul’un genel ortalamas�n�n üstünde bir geli�meye
sahip olman�n yan�nda nüfus yo�unlu�u bak�m�ndan da oldukça yüksek de�erlere sahiptir. Nüfus
yo�unlu�u bak�m�ndan 2008 verilerine göre �stanbul’da Güngören, Gaziosmanpa�a ve Bahçelievler’in
ard�ndan dördüncü s�rada yer almaktad�r. �mar plan�nda öngörülen merkezi i� alanlar� ve ticaret
merkezlerinin hayata geçirilmesiyle ilçe nüfusunun ve dolay�s�yla yo�unlu�un artmas� muhtemel
bir etki olarak görülmektedir. �lçede ortalama hane nüfusu 4,3 düzeyindedir. Bu de�er �stanbul
genelinde 3,8’dir.

Tablo 5: Kar�›la�t›rmal› Nüfus Yo¤unlu¤u (km2 ’ye dü�en ki�i say›s›) (2008)

Y›llar

Kaynak: TÜ�K, Nüfus �statistikleri.
Not: �stanbul’un kara alan� 5.343km2 olarak al�nm��t�r.

Ba¤c›lar ‹stanbul

1990

2000

2007

2008

13.011

24.845

32.110

32.179

1.721

1.875

2.352

2.420

Türkiye’nin göç veren bölgelerinden gelenlerin yo�un olarak yerle�ti�i Ba�c�lar’daki nüfusun
yap�s� da bu duruma paralel bir bile�ime sahiptir. �lçedeki hane halk�n�n ortalama ikamet süresi
13,3 y�l düzeyindedir. Nüfusun %25’i ilçede 20 y�ldan daha uzun süredir oturmaktad�r. Ba�c�lar’daki
nüfusun %54’ü ilçeye il d���ndan, %35’i �stanbul’un di�er ilçelerinden ve %2’si yurt d���ndan
gelmi�tir. Daimi olarak ilçede ikamet edenlerin oran� ise %8’dir. 2008 y�l�ndaki nüfus istatistiklerine
göre ilçede ya�ayanlar, nüfusa kay�tl� olduklar� il bak�m�ndan analiz edildi�inde Tablo 6’da yer alan
ilk on il dikkati çekmektedir. Tablodaki illerin nüfusunun toplam� Ba�c�lar nüfusunun %40’�n�
olu�turmaktad�r.

Tablo 6: Ba¤c›lar’da Ya�ayanlar›n Nüfusa Kay›tl› Olduklar› ‹lk On ‹l (2008)

Kaynak: TÜ�K, Nüfus �statistikleri.

Kay›tl›
Oldu¤u

‹l
Nüfus Toplam Nüfus

‹çinde Pay› (%)
Kay›tl›

Oldu¤u ‹l Nüfus
Toplam

Nüfus ‹çinde
Pay› (%)

Sivas

Bitlis

Ordu

Malatya

Samsun

40.350

35.789

35.301

32.454

32.155

5,6

5,0

4,9

4,5

4,5

Kastamonu

Giresun

Ad�yaman

Diyarbak�r

Çorum

31.302

28.209

19.122

17.038

16.625

4,4

3,9

2,7

2,4

2,3
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Harita 1. Ba�c�lar �lçesindeki Mahalleler
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Kaynak: TÜ�K, Nüfus �statistikleri.

Mahalle Nüfus Say›s› Mahalle Nüfus Say›s›

Ba�lar

Barbaros

Ç�nar

Demirkap�

Evren

Fatih

Fevzi Çakmak

Göztepe

Güne�li

Hürriyet

�nönü

12.556

19.399

37.368

53.912

49.671

47.118

31.631

32.853

41.862

23.267

25.307

Kaz�m Karabekir

Kemalpa�a

Kirazl�

Mahmutbey

Merkez

Sancaktepe

Yavuz Selim

Yenimahalle

Yenigün

Y�ld�ztepe

100. Y�l

27.278

35.590

40.891

24.238

24.171

18.328

28.039

34.285

23.753

40.603

48.699

Ba�c�lar’daki mahalleler içinde en fazla nüfus Demirkap� Mahallesi’nde ya�arken en az nüfus,
i�yerlerinin yo�un olarak yer ald��� Ba�lar Mahallesi’nde bulunmaktad�r. �lçenin nüfus yap�s� en
yo�un olan aks�; 100. Y�l Mahallesi, Fatih, Kemalpa�a, Demirkap�, Yenimahalle, Güne�li ve Evren
mahallerini içine alan bölgedir. �lçenin güneyinde yer alan mahalleler orta ve kuzey bölgedekilere
göre daha az nüfusa sahiptir.

3. Co�rafi Alan ve Yerle�im Özellikleri

�stanbul’un Avrupa Yakas�nda bulunan Ba�c�lar ilçesi, Türkiye �statistik Kurumu verilerine göre
co�rafi alan olarak 22,4 km2 ’lik bir büyüklü�e sahiptir. A��nma ile meydana gelmi� yer yer düz
ve dalgal� bir platoya yay�lan Ba�c�lar ilçesinin denizden yüksekli�i 50-70 metre aras�nda de�i�kenlik
göstermektedir. Bu alanda temel kayay� �stanbul Paleozoik istifinin en üst seviyelerini olu�turan
Trakya Formasyonu'nun kumta�� - silta�� - kilta�� litolojileri ile bu birimi aç�sal uyumsuzlukla örten
Eosen ya�l� K�rklareli Formasyonunun kumlu kireçta��-karbonatl� kumta�� ve silta�� seviyeleri
olu�turmaktad�r.

Denize k�y�s� bulunmayan ilçedeki akarsular�n uzunluklar� pek az ve rejimleri düzensizdir. Ba�c�lar’�n
iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklim yap�lar� aras�nda geçi� özelli�i ta��r. Baz� dönemlerde k�rsal iklim
özellikleri görülür. En s�cak geçen aylar Temmuz ve A�ustos, en fazla ya��� al�nan dönem ise
Aral�k ve Ocak aylar�d�r. Kuzeyinde Ba�ak�ehir ve Esenler, bat�s�nda Küçükçekmece, güneyinde
Bahçelievler, Do�usunda Güngören ve Esenler ile çevrilidir.

Ba�c�lar ilçesi 22 mahalleye ayr�lm�� durumdad�r. �lçenin Kuzey ve Bat� bölgesindeki mahalle
say�lar� ölçek büyüklü�ü nedeniyle daha azd�r. Buna kar��n ilçenin Güney ve Do�u bölgesinde daha
ufak ölçekli, say� bak�m�ndan daha fazla mahalle yer almaktad�r. Alan olarak en büyük mahalle
Mahmutbey, en küçük ise Yenigün Mahallesi’dir.
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4. Kentsel Geli�me

  a) Kentsel Altyap�

Ba�c�lar ilçesi, Atatürk havaalan�na yak�n bir konumdad�r. Ayr�ca, Avrupa yakas� otobüs terminali,
kom�u ilçe konumundaki Bayrampa�a’da kolay  ve k�sa sürede ula��labilir bir yerdedir. Ba�c�lar
ilçesi ana ula��m yollar� bak�m�ndan da avantajlara sahiptir. �lçe s�n�rlar� içinden TEM otoyolu
geçmektedir. �stanbul’un en önemli ana arterlerinden E-5 karayolu ilçenin güneyine yak�n bölgeden
geçmektedir. TEM otoyolu ile E-5 aras�ndaki ba�lant� yolu ilçenin bat� s�n�r�n� olu�turmaktad�r.

Kentsel altyap� kapsam�nda, içme suyu, elektrik, do�algaz, yol, kanalizasyon ve telefon durumu
analiz edilmi�tir. Ba�c�lar’�n sahip oldu�u 2.732 sokak ve 101 adet caddenin toplam uzunlu�u
572 km’yi bulmaktad�r. Yollar�n %92,1’i asfalt kaplama özelli�ine sahiptir. �lçede beton parke
yollar�n oran� %7,9 düzeyindedir. Yol a��n�n %80,5’inin sorumlulu�u Ba�c�lar Belediyesi’ne, kalan
k�sm� ise �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne aittir.

Tablo 8: Ba¤c›lar ‹lçesi Yol A¤› (m.) (2009)

Yolun Sorumluluk Durumu Toplam Asfalt (%) Parke (%)

Ba�c�lar Belediyesi’nin
Sorumlulu

�
�undaki

yy
�ehir �çi Yollar

�BB’nin Sorumlulu�undaki �ehir �çi
Yollar

Toplam Yol A�� (m)

460.692

111.761

572.453

415.692

111.761

527.453

90,2

100,0

92,1

45.000

-

45.000 7,9

9,8

-

Tablo 9: Ba¤c›lar ‹lçesi Altyap› Durumu (m.) (2009)

Niteli¤i Uzunluk Yeterlilik

495.000

200.000

437.000

Polietilen : 427.512

Çelik hat : 36.812

%100

%73

%100

Kanalizasyon

Do�algaz

Ya�mursuyu kanal�

Su

%98

%99

�lçenin altyap� �ebekesi bilgilerinin yer ald��� Tablo 9’da genel olarak kanalizasyon, su ve do�algaz
altyap�s�n�n yeterli oldu�u görülmektedir. Ya�mursuyu kanal�n�n yeterlilik oran� ise %73 düzeyindedir.
�lçedeki konutlarda do�algaz kullanma oran� %53 düzeyindedir. Geri kalan kesim a��rl�kl� olarak
kömür kullanmaktad�r. Bu durum hava kalitesi bak�m�ndan bir risk olu�turmaktad�r. Mevcut
altyap�n�n yeterlilik oran�n�n yüksetilmesi ve standartlar�n�n iyile�tirilmesi süreklilik arz eden bir
unsur durumundad�r.
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Tablo 10: Ba¤c›lar’da Temel Hizmet Abonelikleri (2009)

Kaynak: �lgili kurumlardan elde edilmi�tir.

Telefon Aboneli�i

�nternet Aboneli�i

Elektrik Aboneli�i

Do�al Gaz Aboneli�i

Su Aboneli�i

159.917

100.532

258.689

155.000

210.000

Hizmet Alan› Say›

Ba�c�lar’da ikamet edenlerin %78’i arabas�n� evinin önüne, %10’u evindeki özel otoparka,
%7,4’ü özel otoparka ve %1,6’s� i�yeri otopark�na park etmektedir. �lçedeki toplam otopark
kapasitesi 5.323 araç düzeyindedir. Bu kapasitenin %6’s� belediyeye, %94’ü özel te�ebbüse ait
otoparklardan olu�maktad�r.

Tablo 11: Ba¤c›lar ‹lçesi Otopark Kapasitesi

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Fen ��leri Müdürlü�ü.

2009

323

5.000

-

Ba�c�lar Belediyesi’ne ait kapasite (araç)

Özel te�ebbüse ait kapasite (araç)

Büyük�ehir Belediyesi’ne ait kapasite
(araç)

Otopark Niteli¤i 2007

180

4.000

-

2008

323

4.500

-

Ba�c�lar’�n �stanbul'un di�er ilçeleriyle ula��m� �ETT ve Halk Otobüsleri yan�nda, minibüsler ile
sa�lanmaktad�r. �lçedeki tek tramvay hatt� ilçeyi Zeytinburnu’na ba�lamaktad�r. Bu noktada di�er
rayl� sistemler ve metrobüs a�� ile sa�lanan entegrasyon sayesinde �ehrin di�er bölgelerine daha
kolay ve h�zl� ula��labilmektedir.

Ba�c�lar ilçesi, �stanbul’un Avrupa yakas�ndaki birçok rayl� sistem hatt�n�n geçmesinin planland���
bir bölge durumundad�r. Otogar-Ba�c�lar hatt�, Bak�rköy-Ba�c�lar hatt�, �kitelli–Ba�c�lar hatt�,
Ba�c�lar-Küçükçekmece hatt� ilk a�amada hayata geçirilecek projelerdendir. Halen Otogar-Ba�c�lar
ve �kitelli-Ba�c�lar hatt�nda in�a çal��malar� devam etmektedir.
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    b) Plan ve �mar Durumu

1/5.000 ölçekli Ba�c�lar Naz�m �mar Plan� 18.04.2008 tarih ve 840 say�l� �stanbul Büyük�ehir
Belediye Meclis Karar� ile uygun görülmü� ve Büyük�ehir Belediye Ba�kan� taraf�ndan onaylanarak
uygulamaya girmi�tir. 3194 say�l� �mar Kanunu’nun 5. maddesi gere�i �mar ve �ehircilik Müdürlü�ü
Planlama Bürosu taraf�ndan ilçenin 2046 hektarl�k k�sm�nda 1/1.000 ölçekli Uygulama �mar
Plan� haz�rlanm��, 12.09.2008 tarih ve 2130 say�l� �stanbul Büyük�ehir Belediye Meclis Karar�
ile uygun görülmü�tür. Ba�c�lar ilçesi, vatanda�la uzla�ma çal��malar� devam eden 6 hektar
büyüklü�ündeki bölge d���nda tamamen planlanm�� durumdad�r.

Tablo 12: Plan Durumu

Plan Niteli¤i

Planl� Alanlar

Plan D��� Alanlar

Toplam Yüzölçümü

Miktar (Ha)

2.194

6

2.200

%

99

1

100
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Naz�m �mar Plan�’nda %28,3lük alan konut olarak ayr�l�rken, ilçenin gelecekle ilgili yeni vizyonu
ve çevrede ortaya ç�kan f�rsatlara paralel %24,4’ü merkezi i� alan�, tali i� merkezi ve prestij
hizmet alan� olarak planlanm��t�r. Mahmutbey ve Ba�lar Mahallesi yan�nda Evren Mahallesi planda
merkezi i� alan�, tali i� merkezi ve prestij alanlar bak�m�ndan öne ç�kan bölgeyi olu�turmaktad�r.
Mevcut durumda s�n�rl� düzeyde olan ye�il alanlar da yeniden planlanarak, ilçenin gelecekte %10,7
oran�nda bir ye�il alana sahip olmas� hedeflenmi�tir. Ayr�ca, kentsel geli�mede önemli di�er sosyal
donat� alanlar� da mümkün oldu�unca planda geli�tirilmi�tir.

Tablo 13: Fiziki Alan›n Fonksiyonel Kullan›m Durumu

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �mar ve �ehircilik Müdürlü�ü.

Yüzde (%)

28,3

7,6

12,6

3,9

28,4

10,7

3,7

0,6

0,8

0,6

0,6

Miktar (ha)

587,9

157,6

260,7

809,9

588,8

222,3

77,1

12,4

16,8

12,2

11,5

Alan Niteli¤i

Konut Alan�

Merkezi �� Alan�

Tali �� Merkezi

Prestij Hizmet Alan�

Yollar

Ye�il Alanlar

E�itim Alan�

Sosyal Kültürel Tesisler

Yönetim �dari Tesis Alanlar�

Dini Tesis Alanlar�

Otoparklar

�stanbul genelinde 2009 y�l�nda tamamlanarak kabul edilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan�’nda Ba�c�lar ilçesi ile ilgili de�erlendirmeler de yer almaktad�r. Bunlardan öne ç�kanlar,
ilçenin kuzey bat� bölgesine kom�u alanlar�n organize sanayi bölgesi olarak öngörülmesi ve bat�
bölgesinin birinci derece merkez olarak tespit edilmesidir. Çevre Düzeni Plan�’ndaki bu noktalar,
ilçedeki ekonomik hayat�n geli�mesi ve bu durumun di�er alanlarda olu�turaca�� geli�me bak�m�ndan
önemli bir potansiyeli ifade etmektedir.
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Ba�c�lar ilçesi, yap� stoku bak�m�ndan yüksek yo�unluklu bir yerle�im yap�s�na sahiptir. Yo�un
göç sürecinde düzensiz ve yap� kalitesi dü�ük bir özellik gösteren yap�la�ma, zaman içinde yüksek
yo�unluklu bir dokuya dönü�mü�tür. �lçede 36 bin bina bulunmaktad�r. Binalar�n %99’u betonarme
yap�da olup ortalama yükseklik 4 katt�r. Ortalama konut büyüklü�ü ise 94 m ’dir.

Mevcut yap� stokunun yenilenmesi sürecinde eski binalar�n y�k�larak yerine daha modern binalar�n
yap�lmas� biçiminde bir yenilenme trendi devam etmektedir. Bu trend genel olarak ikiye ayr�labilir.
Birincisi, tek bir binan�n y�k�larak yerine yeni bir bina in�a edilmesidir. �kincisi, birden fazla bina
y�k�larak yerine site tarz�nda yeni binalar�n yap�lmas�d�r.

Ba�c�lar’da belediye meclisinin 2006 ve 2007 y�l�nda ald��� kararla 6 bölge kentsel dönü�üm
alan� olarak belirlenmi�tir. Söz konusu yerler içinde yakla��k 170.000 m2 alana sahip Göztepe
Mahallesi Yanyol Mevkii Kentsel Dönü�üm Alan� belediye ile TOK� aras�nda 26.03.2008 tarihinde
ön protokol imzalanm��t�r. Bu kapsamda, Göztepe Mahallesi Yan Yol Kentsel Dönü�üm ve Geli�im
Projesi'ne Ait Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu tamamlanm��t�r. Di�er yandan 2008 y�l� içerisinde
Göztepe Mahallesi Yanyol Mevkii Kentsel Dönü�üm Alan� ile alakal� plan çal��malar�na ba�lan�lm��t�r.
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Ba�c�lar ilçesi 2. derece deprem bölgesinde yer almaktad�r. Yap� stoku bak�m�ndan riskli bir
özelli�e sahip ilçe, �stanbul Sismik Riskin Azalt�lmas� ve Acil Durum Haz�rl�k Projesi (�SMEP)’de
pilot bölge olarak seçilmi�tir. Bu kapsamda çe�itli önlem faaliyetleri yürütülmektedir.

  c) Rekreasyon Durumu

Ba�c�lar ilçesinde 323.742 m2 aktif ye�il alan ve 1.684.868 m2 pasif ye�il alan bulunmaktad�r.
Ki�i ba��na 0,46 m2 aktif, 2,34 m2 pasif ye�il alan dü�mektedir. �lçede toplam 144 adet park
bulunmaktad�r. Bunlar�n 3 adedi özel temal� park niteli�ine sahiptir. �lçede Büyük�ehir Belediyesi’ne
ait 41 ana arterde 34.964 m2 pasif ye�il alan bulunmaktad�r.

Tablo 14: Parklar›n Mahallelere Göre Da¤›l›m› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlü�ü.

0,2

0,3

0,4

2,4

0,4

0,5

0,3

0,1

0,1

0,8

Ki�i
Ba�›na
Dü�en
Park
Alan›
(m2)

3.589

7.330

13.613

9.920

57.230

6.527

12.797

9.965

2.890

4.460

37.549

3

5

13

6

9

6

8

8

2

2

13

Mahalle

Kaz�m Karabekirr

Kemalpa�a

Kirazl�

Mahmutbey

Merkez

Sancaktepe

Yavuz Selim

Yenimahalle

Yenigün

Y�ld�ztepe

100. Y�l

Ki�i
Ba�›na
Dü�en
Park
Alan›
(m2)

0,7

0,5

0,2

0,3

0,6

0,1

0,7

0,3

0,7

0,3

1,0

Alan
(m2)

8.470

10.520

6.028

14.292

30.171

2.794

20.731

8.480

30.225

5.840

26.566

P a r k
Say›s›

4

4

6

12

7

2

7

5

13

4

5

Ba�lar

Barbaros

Ç�nar

Demirkap�

Evren

Fatih

Fevzi Çakmakk

Göztepe

Güne�li

Hürriyet

�nönü

Mahalle P a r k
Say›s›

Alan
(m2)

�lçede yeni parklar�n yap�m� sürerken mevcutlar�n bak�m-onar�m�, revizyonu ve tümüyle yeniden
düzenlenerek hizmet standard�n�n iyi le�tirilmesi çal��malar� da yürütülmektedir.
Park revizyonu kapsam�nda ye�il alan, oturma gruplar� ve oyun gruplar� yenilenmektedir. Ye�il
alanlar�n iyile�tirilmesi kapsam�nda 2008 y�l�nda 2.387 adet a�aç dikimi, 350.000 çiçek ekimi,
6.324 adet so�anl� çiçek (lale-sümbül) ekimi, 62.000 m2 çimlendirme çal��mas� gerçekle�tirilmi�tir.
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  d) Kent Bilgi Sistemi

2003 y�l�nda Kent Bilgi Sistemi’nin kurulmas� çal��malar� kapsam�nda ilçedeki tüm bina, hane,
i�yeri, yol, kanalizasyon, ya�mursuyu kanal�, su ve do�algaz bilgileri toplanarak sisteme aktar�lm��t�r.
Hane halk� bilgilerinin güncellenmesi çerçevesinde 2006 y�l�nda yakla��k 160 bin haneyi kapsayan
bir ara�t�rma yap�lm��t�r. Kent bilgi sisteminin saha verilerinin güncelleme çal��malar� sürdürülmektedir.

  e) Kültürel ve Spor Tesisler

Ba�c�lar ilçesinde yer alan sinema ve tiyatro gibi görsel sanat mekânlar�n�n say�s� ve kapasitesi,
nüfusa oranla yetersiz düzeydedir. Buna kar��l�k, kütüphane bak�m�ndan yeterli imkâna sahip
oldu�u görülmektedir. Bu kapsamda Ba�c�lar’�n mevcut kültür altyap�s�n�n geli�tirilmesi faaliyetleri
sürdürülmektedir.

Tablo 15: Kültürel Tesisler (2009)

Plan Niteli¤i Say� Kapasite

Sinema

Tiyatro

Kütüphane

Kültür Merkezi

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü.

6

1

22

2

3.100 (Koltuk)

250 (Koltuk)

52.000 (Kitap)

2.853(Koltuk)

Ba�c�lar ilçesindeki spor tesislerinin altyap�s� a��rl�kl� olarak basketbol sahas� ve hal� saha
tesislerinden olu�maktad�r. Basketbol sahalar� daha çok parklardaki tesislerden ibarettir. �lçede
yüzme havuzu tesisleri nüfusa göre yetersiz durumdad�r. �lçedeki futbol stadyumu spor müsabakalar�
yan�nda kültürel etkinliklerde de kullan�lan bir mekan durumundad�r.

Futbol Stadyumu

Basketbol Sahas�

Hal� Saha

Yüzme havuzu

1

50

15

1

Tablo 16: Spor Tesisleri (2009)

Niteli¤i Say�s›

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Fen ��leri Müdürlü�ü.
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5. Sosyo-Ekonomik Hayat

   a) E�itim

Ba�c�lar ilçesinde ya�ayanlar içinde okuma yazma bilmeyenlerin oran� %8,4 ile oldukça yüksek
bir düzeydedir. Ayr�ca ilkö�retim, ilkokul ve okul bitirmedi�i halde okuma yazma bilenlerin toplam�n�n
%68,8 oran�nda olmas�, ilçedeki e�itim düzeyinin dü�ük oldu�unu göstermektedir.

Niteli¤i Devlet Özel Toplam Derslik Ö¤renci Ö¤retmen

�lkö�retim

Normal Lise

Meslek Lisesi

Toplam

56

16

6

78

4

4

-

8

60

20

6

86

1.649

394

184

2.227

116.669

17.364

9.627

143.660

2.647

497

310

3.454

Kaynak: �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü.

Tablo 17: Ba¤c›lar ‹lçesi Okul-Derslik-Ö¤retmen-Ö¤renci Durumu (2009)

�lçede %90,7’si devlete ait 86 okul bulunmaktad�r. 144 bin dolay�ndaki ö�renci kitlesi, ilçedeki
nüfusun %20’sini olu�turmaktad�r. �lçedeki ana s�n�flar�nda okuyan ö�renci say�s� 4.021’dir.
Anaokulu seviyesinin üstünde yer alan ö�rencilerin %81,4’ü ilkö�retimde, %18,8’i lise seviyesinde
bulunmaktad�r. TÜ�K verilerine göre ilkö�retimde bir ö�retmene 44 ö�renci dü�mektedir. Ayr�ca,
ilçede bir meslek yüksek okulu da bulunmaktad�r.

Okuma yazma bilen fakat bir
okul bitirmeyen

�lkokul mezunu

�lkö�retim mezunu

Ortaokul veya dengi okul

Lise veya dengi okul mezunu

Yüksek okul ve üzeri

Bilinmeyen

Toplam

32.225

157.356

199.669

73.695

28.222

78.464

15.745

50.389

635.765

5,1

24,8

31,4

11,6

4.4

12,3

2,5

7,9

100,0

5.997

76.584

100.886

38.246

18.482

45.877

9.807

27.501

323.380

1,9

23,7

31,2

11,8

5,7

14,2

3,0

8,5

100,0

26.228

80.772

98.783

35.449

9.740

32.587

5.938

22.888

312.385

8,4

25,9

31,6

11,3

3,1

10,4

1,9

7,3

100,0

Tablo 18: E¤itim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + ya�) (2009)

Kaynak: TÜ�K, Nüfus �statistikleri.

Niteli¤i Toplam % Erkek d% %Kad›n
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  b) Sa�l�k

Ba�c�lar’da kamu ve özel olmak üzere toplam 85 sa�l�k kurulu�u ve 155 eczane bulunmaktad�r.
Sa�l�k kurulu�lar�nda 1.000’in üzerinde sa�l�k personeli istihdam edilmektedir. �lçe nüfusu göz
önüne al�nd���nda, mevcut sa�l�k kurulu�lar�n�n yetersiz oldu�u görülmektedir. �lçe halk�, söz
konusu sa�l�k kurulu�lar�n�n yan� s�ra �stanbul genelindeki di�er sa�l�k kurulu�lar�ndan da hizmet
alabilmektedir.

Resmi Sa¤l›k Kurumlar›

Devlet Hastanesi

Sa�l�k Oca��

Acil Yard�m �stasyonu

Verem Sava� Dispanseri

Poliklinikler

Ana Çocuk Sa�l��� ve Aile
Planlama Merkezi

Büyük�ehir Sa�l�k Merkezi

39

1

23

6

2

1

5

1

Özel Sa¤l›k Kurumlar›

Hastane

Poliklinik

T�p Merkezi

Diyaliz Merkezi

Sa�l�k Kabini

Özel Psiko-Teknik
De�erlendirme Merkezi

Özel A��z ve Di� Sa�l���
Poliklini�i-Merkezi

46

5

8

13

5

10

2

3

Sa¤l›k Kurulu�u Say› Sa¤l›k Kurulu�u Say›

Tablo 19: Sa¤l›k Kurulu�lar› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Sa�l�k ��leri Müdürlü�ü.

  c) Ekonomik Durum

Ba�c�lar�n ekonomik hayat� a��rl�kl� olarak tekstil, g�da, iplik dokuma, metal i�leme, maden,
bas�m-yay�n sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli i�yerlerinden olu�an bir yap�ya sahiptir. Ba�ta
tekstil, g�da, metal ve bas�n sanayi gibi önemli sektörlerin yan�nda, �STOÇ (Toptanc�lar Çar��s�),
�STOÇ OTO GALER�, OTO-CENTER, MASS�T (Matbaac�lar ve Ambalajc�lar) organize sanayi bölgeleri
ilçede yer almaktad�r. �lçede s�hhi ve gayris�hhî statüde bulunan toplam 16.183 i�yeri bulunmaktad�r.
En fazla i�yerlerinin bulundu�u Mahmutbey Mahallesinde yer alan ve tek ba��na 1.862 i�yerine
sahip �STOÇ, en önemli merkez durumundad�r.

Benzer �ekilde MASS�T ve OTOCENTER’i bünyesinde bulunduran 100. Y�l Mahallesi ikinci en
fazla i�yerinin bulundu�u yerdir. �lçenin bat� bölümünde yer alan Evren ve Güne�li ile do�uda
bulunan Ç�nar ve Merkez mahalleleri i�yerlerinin di�er bölgelere göre daha yo�unla�t��� bölgelerdir.
�lçenin güneyinde yer alan �nönü, Kaz�mkarabekir, Barbaros, Yenigün mahalleleri i�yerlerinin
nispeten daha az oldu�u bölgeyi olu�turmaktad�r.
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Mahmutbey

100. Y�l

Güne�li

Evren

Ç�nar

Merkez

Kirazl�

Fatih

Ba�lar

Sancaktepe

Demirkap�

Fevzi Çakmak

Hürriyet

Y�ld�ztepe

Yenimahalle

Göztepe

Yenigün

Yavuz Selim

Kemalpa�a

Barbaros

Kaz�m Karabekir

�nönü

2.691

1.483

1.042

1.014

856

809

641

627

622

618

606

598

588

553

502

455

440

428

421

419

412

358

16.183Genel Toplam

Mahalle MahalleSay› Say›Mahalle

Tablo 20: ‹�yerlerinin Mahallelere Göre Da¤›l›m› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlü�ü.

Mahmutbey ve Evren Mahallesi’nde a��rl�kl� olarak al��veri� merkezleri bulunmakta ve daha da
geli�me göstermektedir. Ülkenin büyük bas�n kurulu�lar�ndan Hürriyet, Milliyet, Meydan, Dünya,
Akit ve Yeni Asya gazetelerinin matbaa ve yönetim merkezleri ile Kanal-D, Star, CNN-Türk gibi
önemli televizyon kanallar� ve 7 adet Radyo Ba�c�lar’da bulunmaktad�r.

�aç ��leri Sanayi

Alüminyum, Plastik ��leri Sanayi

Ayakkab� ��leri Sanayi

G�da Maddeleri, �çkiler, Et ve Bal�k Ürünleri, Unlu
Mamuller, Yemler ve Tar�msal Ürünler Sanayi

Kimya Sanayi

Maden Sanayi

Metalurji ve Makine Sanayi

Oto San. ��leri

Petrokimya Sanayiy y

Tekstil Sanayiy
Nakliyat, Ticaret, Komisyon, �thalat ve �hracat
��yeri ile �lgili Depolar

Di�er Sanayi

Genel Toplam

247

172

40

589

85

470

360

166

33

1.734

1.690

1.017

6.603

3,7

2,6

0,6

8,9

1,3

7,1

5,5

2,5

0,5

26,3

25,6

15,4

100,0

‹�yeri Sanayi Tipi Say› Oran %

Tablo 21: Ba¤c›lar ‹lçesindeki Gayr›s›hhî ‹�yerlerinin Sektörel Da¤›l›m› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlü�ü.
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�lçedeki i�yerleri içinde kanunen “gayris�hhî ” olarak kategorize edilen statüde 6.603 i�yeri
bulunmaktad�r. Bu i�yerlerinin sektörler itibariyle da��l�m� Tablo 21’de verilmi�tir. Tekstil sanayi,
%26,3’lük pay ile birinci s�rada yer almaktad�r. Ba�c�lar’daki tekstil sanayi, �stanbul genelindeki
tekstil sektörü içinde %13’lük pay ile ilk s�rada yer almaktad�r. Tekstil yan�nda %25,6’l�k pay ile
depolama tesisleri, %8,9’luk pay ile g�da, %7,1’lik pay ile maden ve %5,5’lik pay ile makine sanayi
ilçedeki önemli sektörleri olu�turmaktad�r.

  d) Sivil Toplum Kurulu�lar�

Ba�c�lar’da faaliyet gösteren derneklerin büyük bir k�sm� (%69) hem�ehri dernekleridir. �lçenin
geçmi�te yo�un göç alarak geli�me göstermi� olmas� bunun en önemli nedenidir. Ayr�ca, gençlik
ve spor kulüpleri (%12) ile cami ve kuran kursu dernekleri (%8) ilçedeki di�er dernekleri
olu�turmaktad�r.

Kalk�nma, Dayan��ma ve Yard�mla�ma
Dernekleri

Cami ve Kuran Kursu

Mesleki Dernekler

Kültür-Sanat Dernekleri

Gençlik ve Spor Kulüpleri

Di�er

Toplam

473

55

15

33

84

23

683

69

8

2

5

12

4

100

Nitelik Say› Yüzde
(%)

Tablo 22: ‹lçede Faaliyet Gösteren Dernekler (2009)

Kaynak: �stanbul Valili�i, �l Dernekleri Müdürlü�ü.
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1. Kurumsal Yap�

Ba�c�lar Belediyesi’nin karar organ� olan Belediye Meclisi 45 üyeden meydana gelmektedir.
Belediye Ba�kan�na yürütme i�levinde yard�mc� olmak üzere 5 Belediye Ba�kan Yard�mc�s� görev
yapmaktad�r. Belediye ve Ba�l� Kurulu�lar� ile Mahalli �dare Birlikleri Norm Kadro �lke ve Standartlar�na
Dair Yönetmelik ekinde yer alan tasnif cetvellerinde “C16” grubunda yer alan Ba�c�lar Belediyesi’nin
28 müdürlük kurma imkân� varken, belediyenin örgüt yap�s� 18 Müdürlükten olu�maktad�r. Ba�c�lar
Belediyesi’nin organizasyon �emas� �öyledir:

Belediye
Meclisi

Belediye
Ba�kan›

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Belediye
Encümeni

‹nsan
Kaynaklar› ve

E¤itim
Müdürlü¤ü

‹ç Denetim Birimi

Ba�kan
Yard›mc›s›

Ba�kan
Yard›mc›s›

Ba�kan
Yard›mc›s›

Ba�kan
Yard›mc›s›

Ba�kan
Yard›mc›s›

Zab›ta
Müdürlü¤ü

‹�letme ve
‹
��
�tirakler

Müdürlü¤ü

Ruhsat ve
Denetim

Müdürlü¤ü

‹mar ve
�ehircilik

Müdürlü¤ü
�

Yap› Kontrol
Müdürlü¤ü

Park ve
Bahçeler

Müdürlü¤ü

Fen ‹�leri
Müdürlü¤ü

Bas›n Yay›n ve
Halkla ‹li�kiler

Müdürlü¤ü

Etüd Proje
Müdürlü¤ü

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Çevre Koruma
ve  Kontrol
Müdürlü¤ü

Bilgi ‹�lem
Müdürlü¤ü

Kültür ve Sosyal
‹�ler Müdürlü¤ü

Yaz› ‹�leri
Müdürlü¤ü

Sa¤l›k ‹�leri
Müdürlü¤ü

Hukuk ‹�leri
Müdürlü¤ü

�ema 1. Ba�c�lar Belediyesi Organizasyon �emas�
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2. Görev ve Yetkiler

5393 Say�l� Belediye Kanununa göre belediyelere verilen görev ve yetkiler a�a��da gösterilmi�tir.

Belediyenin Görev ve Yetkileri:

MADDE 14. — Belediye, mahallî mü�terek nitelikte olmak �art�yla;
a) �mar, su ve kanalizasyon, ula��m gibi kentsel alt yap�; co�rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre

ve çevre sa�l���, temizlik ve kat� at�k; zab�ta, itfaiye, acil yard�m, kurtarma ve ambulans; �ehir
içi trafik; defin ve mezarl�klar; a�açland�rma, park ve ye�il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm
ve tan�t�m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard�m, nikâh, meslek ve beceri kazand�rma; ekonomi
ve ticaretin geli�tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt�r�r. Büyük�ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kad�nlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalar�n�n in�aat� ile bak�m ve onar�m�n� yapabilir veya
yapt�rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar�n� kar��layabilir; sa�l�kla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve i�letebilir; kültür ve tabiat varl�klar� ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak�m�ndan
önem ta��yan mekânlar�n ve i�levlerinin korunmas�n� sa�layabilir; bu amaçla bak�m ve onar�m�n�
yapabilir, korunmas� mümkün olmayanlar� asl�na uygun olarak yeniden in�a edebilir. Gerekti�inde,
ö�rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste�i sa�lar, her türlü amatör
spor kar��la�malar� düzenler, yurt içi ve yurt d��� müsabakalarda üstün ba�ar� gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi karar�yla ödül verebilir. G�da bankac�l��� yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s�ras�, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili�i
dikkate al�narak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatanda�lara en yak�n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, ya�l�, dü�kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan�r.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan� belediye s�n�rlar�n� kapsar. Belediye meclisinin karar�
ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 say�l� Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu hükümleri sakl�d�r.

Belediyenin Yetkileri ve �mtiyazlar�:

Madde 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar� �unlard�r:

a) Belde sakinlerinin mahallî mü�terek nitelikteki ihtiyaçlar�n� kar��lamak amac�yla her türlü
faaliyet ve giri�imde bulunmak.

b) Kanunlar�n belediyeye verdi�i yetki çerçevesinde yönetmelik ç�karmak, belediye yasaklar�
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar� vermek.

c) Gerçek ve tüzel ki�ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat� vermek.

d) Özel kanunlar� gere�ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk� ve kat�lma paylar�n�n tarh,
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tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d���ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken do�al gaz, su, at�k su ve hizmet kar��l��� alacaklar�n tahsilini yapmak veya yapt�rmak.

e) Müktesep haklar sakl� kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa�lamak; at�k su ve
ya�mur suyunun uzakla�t�r�lmas�n� sa�lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
i�letmek ve i�lettirmek; kaynak sular�n� i�letmek veya i�lettirmek.

f) Toplu ta��ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula��m araçlar�, tünel, rayl� sistem dâhil
her türlü toplu ta��ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i�letmek ve i�lettirmek.

g) Kat� at�klar�n toplanmas�, ta��nmas�, ayr��t�r�lmas�, geri kazan�m�, ortadan kald�r�lmas� ve
depolanmas� ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt�rmak.

h) Mahallî mü�terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac�yla, belediye ve mücavir alan
s�n�rlar� içerisinde ta��nmaz almak, kamula�t�rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s�n�rl� aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, ba��� kabul etmek.

j) Toptanc� ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan�, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat liman� ve iskele kurmak, kurdurmak, i�letmek, i�lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
ki�ilerce aç�lmas�na izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar d���nda kalan dava konusu uyu�mazl�klar�n anla�mayla tasfiyesine
karar vermek.

l) Gayris�hhî müesseseler ile umuma aç�k istirahat ve e�lence yerlerini ruhsatland�rmak ve
denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi ve kay�t alt�na al�nmas� amac�yla izinsiz sat��
yapan seyyar sat�c�lar� faaliyetten men etmek, izinsiz sat�� yapan seyyar sat�c�lar�n faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezas� ödenmeyerek iki gün içinde geri al�nmayan g�da maddelerini g�da
bankalar�na, cezas� ödenmeyerek otuz gün içinde geri al�nmayan g�da d��� mallar� yoksullara
vermek.

n) Reklam panolar� ve tan�t�c� tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayris�hhî i�yerlerini, e�lence yerlerini, halk sa�l���na ve çevreye etkisi olan di�er i�yerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra�� ve moloz döküm alanlar�n�; s�v�la�t�r�lm�� petrol
gaz� (LPG) depolama sahalar�n�; in�aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar�
ve sat�� yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta��malarda çevre kirlili�i olu�mamas� için
gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i�letilen her türlü servis ve toplu ta��ma araçlar� ile
taksi say�lar�n�, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar�n� belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
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ve i�letmek, i�lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar�n belediyelere verdi�i trafik düzenlemesinin
gerektirdi�i bütün i�leri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayris�hhî müesseselerden birinci s�n�f olanlar�n ruhsatland�r�lmas� ve
denetlenmesi, büyük�ehir ve il merkez belediyeleri d���ndaki yerlerde il özel idaresi taraf�ndan
yap�l�r.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan��tay’�n görü�ü ve �çi�leri Bakanl���’n�n
karar�yla süresi k�rkdokuz y�l� geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta��ma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel olu�turmayacak �ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece�i gibi toplu
ta��ma hatlar�n� kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat�n alma yoluyla
yerine getirebilir.

�l s�n�rlar� içinde büyük�ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s�n�rlar� içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar�yla; turizm, sa�l�k, sanayi ve ticaret yat�r�mlar�n�n
ve e�itim kurumlar�n�n su, termal su, kanalizasyon, do�al gaz, yol ve ayd�nlatma gibi alt yap�
çal��malar�n� faiz almaks�z�n on y�la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt�rabilir,
bunun kar��l���nda yap�lan tesislere ortak olabilir; sa�l�k, e�itim, sosyal hizmet ve turizmi geli�tirecek
projelere �çi�leri Bakanl���’n�n onay� ile ücretsiz veya dü�ük bir bedelle amac� d���nda kullan�lmamak
kayd�yla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü� ve dü�üncelerini tespit etmek
amac�yla kamuoyu yoklamas� ve ara�t�rmas� yapabilir.

Belediye mallar�na kar�� suç i�leyenler Devlet mal�na kar�� suç i�lemi� say�l�r. 2886 say�l� Devlet
�hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta��nmazlar� hakk�nda da uygulan�r.

Belediyenin proje kar��l��� borçlanma yoluyla elde etti�i gelirleri, �artl� ba���lar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullan�lan mallar� ile belediye taraf�ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.

Belediyeye Tan�nan Muafiyet:

Madde 16. Belediyenin kamu hizmetine ayr�lan veya kamunun yararlanmas�na aç�k, gelir
getirmeyen ta��nmazlar� ile bunlar�n in�a ve kullan�mlar� katma de�er vergisi ile özel tüketim vergisi
hariç her türlü vergi, resim, harç, kat�lma ve katk� paylar�ndan muaft�r.

Büyük�ehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri:

5216 Say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu’na göre büyük�ehir belediyesine verilen görev ve
yetkiler a�a��da gösterilmi�tir.

Büyük�ehir, �lçe ve �lk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklar�
Madde 7. Büyük�ehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar� �unlard�r:
a) �lçe ve ilk kademe belediyelerinin görü�lerini alarak büyük�ehir belediyesinin stratejik plân�n�,
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y�ll�k hedeflerini, yat�r�m programlar�n� ve bunlara uygun olarak bütçesini haz�rlamak.

b) Çevre düzeni plân�na uygun olmak kayd�yla, büyük�ehir belediye ve mücavir alan s�n�rlar�
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 aras�ndaki her ölçekte naz�m imar plân�n� yapmak, yapt�rmak ve
onaylayarak uygulamak; büyük�ehir içindeki belediyelerin naz�m plâna uygun olarak haz�rlayacaklar�
uygulama imar plânlar�n�, bu plânlarda yap�lacak de�i�iklikleri, parselasyon plânlar�n� ve imar �slah
plânlar�n� aynen veya de�i�tirerek onaylamak ve uygulanmas�n� denetlemek; naz�m imar plân�n�n
yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren bir y�l içinde uygulama imar plânlar�n� ve parselasyon plânlar�n�
yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlar�n� ve parselasyon plânlar�n�
yapmak veya yapt�rmak.

c) Kanunlarla büyük�ehir belediyesine verilmi� görev ve hizmetlerin gerektirdi�i proje, yap�m,
bak�m ve onar�m i�leriyle ilgili her ölçekteki imar plânlar�n�, parselasyon plânlar�n� ve her türlü
imar uygulamas�n� yapmak ve ruhsatland�rmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 say�l� Gecekondu
Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyük�ehir belediyesi taraf�ndan yap�lan veya i�letilen alanlardaki i�yerlerine büyük�ehir
belediyesinin sorumlulu�unda bulunan alanlarda i�letilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyük�ehir ula��m ana plân�n� yapmak veya yapt�rmak ve uygulamak; ula��m ve toplu ta��ma
hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa�lamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i�letilen
her türlü servis ve toplu ta��ma araçlar� ile taksi say�lar�n�, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlar�n� belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i�letmek, i�lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar�n
belediyelere verdi�i trafik düzenlemesinin gerektirdi�i bütün i�leri yürütmek.

g) Büyük�ehir belediyesinin yetki alan�ndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar� yapmak,
yapt�rmak, bak�m ve onar�m�n� sa�lamak, kentsel tasar�m projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yap�lara ili�kin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam as�lacak yerleri ve bunlar�n
�ekil ve ebad�n� belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar� ile bunlar
üzerindeki binalara numara verilmesi i�lerini gerçekle�tirmek.

h) Co¤rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalk�nma ilkesine uygun olarak çevrenin, tar�m alanlar�n�n ve su havzalar�n�n
korunmas�n� sa�lamak; a�açland�rma yapmak; gayris�hhî i�yerlerini, e�lence yerlerini, halk sa�l���na
ve çevreye etkisi olan di�er i�yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; in�aat malzemeleri, hurda
depolama alanlar� ve sat�� yerlerini, hafriyat topra��, moloz, kum ve çak�l depolama alanlar�n�,
odun ve kömür sat�� ve depolama sahalar�n� belirlemek, bunlar�n ta��nmas�nda çevre kirlili�ine
meydan vermeyecek tedbirler almak; büyük�ehir kat� at�k yönetim plân�n� yapmak, yapt�rmak; kat�
at�klar�n kaynakta toplanmas� ve aktarma istasyonuna kadar ta��nmas� hariç kat� at�klar�n ve
hafriyat�n yeniden de�erlendirilmesi, depolanmas� ve bertaraf edilmesine ili�kin hizmetleri yerine
getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, i�letmek veya i�lettirmek; sanayi ve t�bbî at�klara
ili�kin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i�letmek veya i�lettirmek;
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deniz araçlar�n�n at�klar�n� toplamak, toplatmak, ar�tmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.

j) G�da ile ilgili olanlar dâhil birinci s�n�f gayris�hhî müesseseleri ruhsatland�rmak ve denetlemek,
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve i�letmek.

k) Büyük�ehir belediyesinin yetkili oldu�u veya i�letti�i alanlarda zab�ta hizmetlerini yerine
getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapal� ve aç�k otoparklar yapmak, yapt�rmak, i�letmek, i�lettirmek
veya ruhsat vermek.

m) Büyük�ehirin bütünlü�üne hizmet eden sosyal donat�lar, bölge parklar�, hayvanat bahçeleri,
hayvan bar�naklar�, kütüphane, müze, spor, dinlence, e�lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt�rmak,
i�letmek veya i�lettirmek; gerekti�inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste�i
sa�lamak, amatör tak�mlar aras�nda spor müsabakalar� düzenlemek, yurt içi ve yurt d���
müsabakalarda üstün ba�ar� gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis karar�yla ödül
vermek.

n) Gerekti�inde sa�l�k, e�itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum
ve kurulu�lar�na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bak�m�n�, onar�m�n� yapmak
ve gerekli malzeme deste�ini sa�lamak.

o) Kültür ve tabiat varl�klar� ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak�m�ndan önem ta��yan mekânlar�n
ve i�levlerinin korunmas�n� sa�lamak, bu amaçla bak�m ve onar�m�n� yapmak, korunmas� mümkün
olmayanlar� asl�na uygun olarak yeniden in�a etmek.

p) Büyük�ehir içindeki toplu ta��ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, i�letmek veya i�lettirmek, büyük�ehir s�n�rlar� içindeki kara ve denizde taksi ve servis
araçlar� dahil toplu ta��ma araçlar�na ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di�er tesisleri kurmak,
kurdurmak ve i�letmek; derelerin �slah�n� yapmak; kaynak suyu veya ar�tma sonunda üretilen
sular� pazarlamak.

s) Mezarl�k alanlar�n� tespit etmek, mezarl�klar tesis etmek, i�letmek, i�lettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.

t) Her çe�it toptanc� hallerini ve mezbahalar� yapmak, yapt�rmak, i�letmek veya i�lettirmek,
imar plân�nda gösterilen yerlerde yap�lacak olan özel hal ve mezbahalar� ruhsatland�rmak ve
denetlemek.

u) �l düzeyinde yap�lan plânlara uygun olarak, do�al afetlerle ilgili plânlamalar� ve di�er haz�rl�klar�
büyük�ehir ölçe�inde yapmak; gerekti�inde di�er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste�i
vermek; itfaiye ve acil yard�m hizmetlerini yürütmek; patlay�c� ve yan�c� madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, i�yeri, e�lence yeri, fabrika ve sanayi kurulu�lar�  ile kamu kurulu�lar�n�
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yang�na ve di�er afetlere kar�� al�nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat�n
gerektirdi�i izin ve ruhsatlar� vermek.

v) Sa�l�k merkezleri, hastaneler, gezici sa�l�k üniteleri ile yeti�kinler, ya�l�lar, engelliler, kad�nlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geli�tirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand�rma kurslar� açmak, i�letmek veya
i�lettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulu�lar�
ve sivil toplum örgütleri ile i�birli�i yapmak.

y) Merkezî �s�tma sistemleri kurmak, kurdurmak, i�letmek veya i�lettirmek.

z) Afet riski ta��yan veya can ve mal güvenli�i aç�s�ndan tehlike olu�turan binalar� insandan
tahliye etmek ve y�kmak. Büyük�ehir belediyeleri birinci f�kran�n (c) bendinde belirtilen yetkilerini,
imar plânlar�na uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundad�r. Büyük�ehir
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar� ile ilçe ve ilk kademe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

�lçe ve �lk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri �unlard�r:

a) Kanunlarla münhas�ran büyük�ehir belediyesine verilen görevler ile birinci f�krada say�lanlar
d���nda kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyük�ehir kat� at�k yönetim plân�na uygun olarak, kat� at�klar� toplamak ve aktarma istasyonuna
ta��mak.

c) S�hhî i�yerlerini, 2 nci ve 3 üncü s�n�f gayris�hhî müesseseleri, umuma aç�k istirahat ve
e�lence yerlerini ruhsatland�rmak ve denetlemek.

d) Birinci f�krada belirtilen hizmetlerden; 775 say�l� Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve e�lence yerleri ile parklar� yapmak; ya�l�lar,
özürlüler, kad�nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
e�itim ve beceri kurslar� açmak; sa�l�k, e�itim, kültür tesis ve binalar�n�n yap�m, bak�m ve onar�m�
ile kültür ve tabiat varl�klar� ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak�m�ndan önem ta��yan
mekânlar�n ve i�levlerinin geli�tirilmesine ili�kin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 Say�l� Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanl���’na ve
organize sanayi bölgelerine tan�nan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ula��m�na aç�k havaalanlar�
ve bu havaalanlar� bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsam� d���ndad�r.
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Alt Yap� Hizmetleri

Madde 8. Büyük�ehir içindeki alt yap� hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac�yla
büyük�ehir belediye ba�kan� ya da görevlendirdi�i ki�inin ba�kanl���nda, yönetmelikle belirlenecek
kamu kurum ve kurulu�lar� ile özel kurulu�lar�n temsilcilerinin kat�laca�� alt yap� koordinasyon
merkezi kurulur. Büyük�ehir ilçe ve ilk kademe belediye ba�kanlar� kendi belediyesini ilgilendiren
konular�n görü�ülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak kat�l�rlar. Alt yap� koordinasyon
merkezi toplant�lar�na ayr�ca gündemdeki  konularla ilgili kamu kurumu niteli�indeki meslek
kurulu�lar�n�n (oda üst kurulu�u bulunan yerlerde üst kurulu�un) temsilcileri de davet edilerek
görü�leri al�n�r.

Alt yap� koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kurulu�lar� ile özel kurulu�lar taraf�ndan büyük�ehir
içinde yap�lacak alt yap� yat�r�mlar� için kalk�nma plân� ve y�ll�k programlara uygun olarak yap�lacak
taslak programlar� birle�tirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kurulu�lar�
ile özel kurulu�lar alt yap� koordinasyon merkezinin isteyece�i co�rafî bilgi sistemleri dâhil her
türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundad�rlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve
kurulu�u taraf�ndan ayn� anda yap�lmas� gerekenler ortak programa al�n�r. Ortak programa al�nan
alt yap� hizmetleri için belediye ve di�er bütün kamu kurum ve kurulu�lar�n�n bütçelerine konulan
ödenekler, alt yap� koordinasyon merkezi bünyesinde olu�turulacak alt yap� yat�r�m hesab�na
aktar�l�r.

Ortak programa al�nan hizmetler için kamu kurum ve kurulu� bütçelerinde yeterli ödene�in
bulunmad���n�n bildirilmesi durumunda, büyük�ehir belediyesi veya ilgisine göre ba�l� kurulu�
bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayr�labilir. Kamu kurum ve kurulu�lar� alt yap� ortak yat�r�m
hizmetleri için harcanan miktarda ödene�i, yeniden de�erleme oran�n� da dikkate alarak ertesi
y�l bütçesinde ay�r�r. Ayr�lan bu ödenek belediye veya ilgili ba�l� kurulu�unun hesab�na aktar�l�r.
Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kurulu�u, büyük�ehir belediyesi s�n�rlar�nda yeni bir
yat�r�m yapamaz.

Ortak programa al�nmayan yat�r�mlar için bakanl�klar, ilgili belediye ve di�er kamu kurum ve
kurulu�lar� alt yap� koordinasyon merkezi taraf�ndan belirlenen programa göre harcamalar�n�
kendi bütçelerinden yaparlar.Koordinasyon merkezleri taraf�ndan al�nan ortak yat�r�m ve toplu
ta��mayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kurulu�lar�yla ilgililer için ba�lay�c�d�r.

Alt yap� koordinasyon merkezinin çal��ma esas ve usulleri ile bu kurullara kat�lacak kamu kurum
ve kurulu� temsilcileri, �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle belirlenir. �çi�leri
Bakanl���, ç�kar�lacak bu yönetmeli�in, alt yap� yat�r�m hesab�n�n kullan�lmas� ve ödenek tahsisi
ve aktarmas�na ili�kin k�s�mlar� hakk�nda, Maliye Bakanl��� ve Devlet Plânlama Te�kilât� Müste�arl���’n�n
görü�ünü al�r.

Ula��m Hizmetleri:

Madde 9. Büyük�ehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü ta��mac�l�k
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac�yla, büyük�ehir belediye ba�kan� ya da
görevlendirdi�i ki�inin ba�kanl���nda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kurulu� temsilcilerinin
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kat�laca�� ula��m koordinasyon merkezi kurulur. Büyük�ehir ilçe ve ilk kademe belediye  ba�kanlar�
kendi   belediyesini   ilgilendiren   konular�n görü�ülmesinde  koordinasyon merkezlerine üye
olarak kat�l�rlar. Ula��m koordinasyon merkezi toplant�lar�na ayr�ca gündemdeki konularla ilgili
kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n (oda üst kurulu�u bulunan yerlerde üst kurulu�un)
temsilcileri de davet edilerek görü�leri al�n�r.

Bu Kanun ile büyük�ehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve
güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmu� ve servis araçlar�n�n durak ve araç park yerleri ile say�s�n�n
tespitine ili�kin yetkiler ile büyük�ehir s�n�rlar� dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ula��m
koordinasyon merkezi taraf�ndan kullan�l�r.

Ula��m koordinasyon merkezi kararlar�, büyük�ehir belediye ba�kan�n�n onay� ile yürürlü�e girer.
Ula��m koordinasyon merkezi taraf�ndan toplu ta��ma ile ilgili al�nan kararlar, belediyeler ve bütün
kamu kurum ve kurulu�lar�yla ilgililer için ba�lay�c�d�r.

Koordinasyon merkezinin çal��ma esas ve usulleri ile bu kurullara kat�lacak kamu kurum ve
kurulu� temsilcileri, �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle belirlenir. Büyük�ehir
belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmas�nda, 13.10.1983 tarihli ve
2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanununun bu kanuna ayk�r� hükümleri uygulanmaz.

Büyük�ehir Belediyesinin Yetkileri ve �mtiyazlar�

Madde 10- Büyük�ehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli olduklar� konularda bu kanunla
birlikte Belediye Kanunu ve di�er mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tan�nan yetki,
imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyük�ehir Belediyesinin �mar Denetim Yetkisi

Madde 11. Büyük�ehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalar�n�
denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi
ve gerekti�inde bunlar�n örneklerini almay� içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler
en geç onbe� gün içinde verilir. �mar uygulamalar�n�n denetiminde kamu kurum ve kurulu�lar�ndan,
üniversiteler ve kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�ndan yararlan�labilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve ayk�r�l�klar�n giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay�
geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve ayk�r�l�klar giderilmedi�i takdirde, büyük�ehir
belediyesi eksiklik ve ayk�r�l�klar� gidermeye yetkilidir.

Büyük�ehir belediyesi taraf�ndan belirlenen ruhsats�z veya ruhsat ve eklerine ayk�r� yap�lar,
gerekli i�lem yap�lmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara ayk�r� uygulama, ilgili belediye
taraf�ndan üç ay içinde giderilmedi�i takdirde, büyük�ehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194
say�l� �mar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini  kullanma hakk�n� haizdir.
Ancak 3194 say�l� kanunun 42 nci madde kapsam�ndaki konulardan dolay� iki kez ceza verilemez.
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Memur

Sözle�meli Personel

Kadrolu ��çi

Geçici ��çi

Toplam

265

59

195

19

538

49,3

11,0

36,2

3,5

100,0

Statü Say›s› Yüzde (%)

Tablo 23: Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü.

Genel olarak bak�ld���nda kad�n personel %10,4’lük bir paya sahiptir.Kad�n personel oran�
memurlar içinde  %13,6 ve sözle�meli personel içinde % 23,7 düzeyindedir.

Kad�n

Erkek

Toplam

36

229

265

13,6

86,4

100,0

14

45

59

23,7

76,3

100,0

6

208

214

2,8

97,2

100,0

56

482

538

10,4

89,6

100,0

Cinsiyet
Memur

Say� (%) Say� (%) Say� (%) Say� (%)

Sözle�meli
Personel ‹�çi Toplam

Tablo 24: Personelin Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü.

Çal��anlar�n ya� ortalamas�na bak�ld���nda, %61,2’lik k�sm�n�n orta ya� (36-50 aras�) grubunda
topland��� dikkati çekmektedir. Çal��anlar�n dörtte biri genç ya� (20-35 aras�) kategorisinde yer
almaktad�r. 51 ve üzeri ya�a sahip personelin oran� ise %13,9’dur.

20-35 aras�

36-50 aras�

51 ve üzeri

Toplam

52

168

45

265

19,6

63,4

17,0

100,0

56

3

0

59

94,9

5,1

0,0

100,0

26

158

30

214

12,2

73,8

14,0

100,0

134

329

75

538

24,9

61,2

13,9

100,0

Ya�
Gruplar›

Memur

Say� (%) Say� (%) Say� (%) Say� (%)

Sözle�meli
Personel ‹�çi Toplam

Tablo 25: Personelin Ya� Durumu (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü.

3. �nsan Kaynaklar�n�n Niteli�i

Ba�c�lar Belediyesi’nde A�ustos 2009 itibariyle toplam 538 personel görev yapmaktad�r.
Bunlar�n yakla��k yar�s� (%49,3) memur, %11’i sözle�meli personel geriye kalanlar ise i�çi
statüsündedir.
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Personelin e�itim durumuna bak�ld���nda birinci s�ray� yüksekö�retim (ön lisans ve lisans)
mezunu olanlar (%36,8) almaktad�r. Bunu ortaö�retim mezunlar� (%32,5) ile ilkö�retim mezunlar�
(%30,7) takip etmektedir. Statüler itibar�yla bak�ld���nda e�itim düzeyi en yüksek grup sözle�meli
personeldir. Bunu memurlar ve i�çiler izlemektedir.

�lkö�retim

Ortaö�retim

Ön Lisans

Lisans

Toplam

20

129

37

79

265

7,5

48,7

14,0

29,8

100,0

-

1

5

53

59

-

1,7

8,5

89,8

100,0

145

45

5

19

214

67,8

21,0

2,3

8,9

100,0

165

175

47

151

538

30,7

32,5

8,7

28,1

100,0

Ö¤renim
Durumu

Memur

Say� (%) Say� (%) Say� (%) Say� (%)

Sözle�meli
Personel ‹�çi Toplam

Tablo 26: Çal›�anlar›n Ö¤renim Durumu (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü.

Ba�c�lar Belediyesi personelinin niteli�inin geli�tirilmesi amac�yla yurt içinde ve yurt d���nda
hizmet içi e�itimler düzenlenmektedir. 2007 ve 2008 y�llar�nda yurtiçinde gerçekle�tirilen 43
e�itim faaliyetine 892 memur ve 518 i�çi, yurtd���nda gerçekle�tirilen 14 e�itim faaliyetine 54
memur personel kat�lm��t�r.

Memur personel içerisinde %65,8’l�k payla en büyük grubu genel idare hizmetleri s�n�f�nda
çal��anlar olu�turmaktad�r. Teknik hizmetler s�n�f�ndaki personelin oran� %29’dur. Geri kalan
s�n�f lara mensup personel in toplam içindeki pay� oldukça dü�üktür (%5,2).

GiH ( Genel �dare Hizmetleri )

TH ( Teknik Hizmet S�n�f� )

AH ( Avukat Hizmetleri S�n�f� )

SH ( Sa�l�k Hizmetleri S�n�f� )

YH ( Yard�mc� Hizmetleri S�n�f� )

Toplam

213

94

5

10

2

324

65,8

29,0

1,5

3,1

0,6

100,0

S›n›flar Say� (%)

Tablo 27: Memur ve Sözle�meli Personelin Hizmet S›n›flar›na Göre Da¤›l›m› (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü.
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4. Mali Yap�

Ba�c�lar Belediyesi’nin son 7 y�ll�k bütçe gerçekle�melerine bak�ld���nda gerçekle�me oranlar�n�n
ortalama olarak %90 civar�nda oldu�u görülmektedir. Bu durum belediyenin mali yap�s�n�n oldukça
iyi durumda bulundu�unu göstermektedir. Gelirler ve giderler aç�s�ndan en dü�ük gerçekle�me
oranlar� 2007 y�l�nda ortaya ç�km��t�r.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

41.031.862

62.408.002

83.584.438

105.369.083

138.620.700

194.825.000

177.515.429

37.478.127

72.227.118

73.117.410

98.351.439

123.495.207

132.182.175

157.631.316

91

116

87

93

89

68

89

88

100

98

100

90

71

77

36.265.148

62.134.070

82.329.622

104.947.536

124.815.988

138.256.937

137.255.615

Y›llar

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlü�ü.

Tablo 28: Bütçe ve Gerçekle�me Durumu (2009)

Bütçelenen
Tutar

Gerçekle�en
Gelir

Gerçekle�me
Oran› (%)

Gerçekle�me
Oran› (%)

Gerçekle�en
Gider

2007-2008 y�llar�n�n tahakkuk ve tahsilatlar� kar��la�t�r�ld���nda; genel itibar�yla 2008 y�l�n�n
tahakkuk-tahsilat oran�n�n (%94), 2007 y�l� oran�ndan (%82) daha iyi oldu�u görülmektedir.
Tahakkuk rakamlar� y�l içinde gerçekle�en tahakkuklar� kapsamaktad�r. Devreden tahakkuklar
dikkate al�n�rsa, tahakkuk-tahsilât oranlar� 2007 y�l�nda %56’ya, 2008 y�l�nda ise %68’e dü�mektedir.
2007 ve 2008 itibar�yla gelir tahakkuklar�nda %12, gelir tahsilât�nda ise %29’luk bir art��
gerçekle�mi�tir.
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Vergi Gelirleri

Mülkiyet Üzerinden Al�nan Vergiler

Bina Vergisi

Arsa Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Dahilde Al�nan Mal ve Hizmet
Vergileri

Harçlar

Te�ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Al�nan Ba��� Ve Yard�mlar �le Özel
Gelirler

Di�er Gelirler

Faiz Gelirleri

Ki�i ve Kurumlardan Al�nan Paylar

Para Cezalar�

Di�er Çe�itli Gelirler

Sermaye Gelirleri

Toplam

60.041.360

37.367.397

21.293.331

11.018.298

5.055.768

7.442.031

15.231.931

6.702.923

2.544.633

74.875.327

40.772

46.235.933

28.408.602

190.017

4.888.841

149.053.085

55.510.908

32.822.690

18.772.085

10.145.523

3.905.082

7.442.334

15.245.883

6.451.645

2.544.633

52.339.130

40.772

44.347.440

7.760.898

190.017

4.888.841

121.735.159

92

88

88

92

77

100

100

96

100

70

100

96

27

0

100

82

59.070.417

39.246.658

23.335.153

10.614.529

5.296.975

9.431.107

10.392.651

8.459.034

473.812

67.383.244

33.114

58.728.251

8.331.412

290.465

32.037.497

167.424.007

52.878.567

33.342.257

20.216.942

8.999.942

4.125.373

9.126.796

10.409.512

6.963.585

473.812

65.277.851

33.114

57.983.434

6.971.596

289.706

32.037.497

157.631.315

90

85

87

85

78

97

100

82

100

97

100

99

84

0

100

94

Gelirin Türü
2007 Y›l› 2008 Y›l›

Tahakkuk Tahsilât h kk k h ilâ% %Tahakkuk Tahsilât

Tablo 29: 2007-2008 Y›llar› Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu (TL)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlü�ü.

Ana gelir kalemleri itibar�yla 2008 y�l�nda en fazla gelir art��� %555 ile sermaye gelirlerinde
olmu�tur. Bunu %25 ile di�er gelirler takip etmektedir. Al�nan ba��� ve yard�mlar ile özel gelirlerde
%81’lik azalma gerçekle�mi�tir. Vergi gelirlerinde de %5’lik bir azalma olmu�tur.
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Vergi Gelirleri

Mülkiyet Üzerinden Al�nan Vergiler

Bina Vergisi

Arsa Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Dahilde Al�nan Mal ve Hizmet
Vergileri

Harçlar

Te�ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Al�nan Ba��� Ve Yard�mlar �le Özel
Gelirler

Di�er Gelirler

Faiz Gelirleri

Ki�i ve Kurumlardan Al�nan Paylar

Para Cezalar�

Di�er Çe�itli Gelirler

Sermaye Gelirleri

Toplam

55.510.908,48

32.822.690,78

18.772.085,19

10.145.523,10

3.905.082,49

7.442.334,12

15.245.883,58

6.451.645,25

2.544.633,82

52.339.130,24

40.772,90

44.347.440,78

7.760.898,78

190.017,78

4.888.841,26

121.735.159,05

52.878.567,00

33.342.257,85

20.216.942,63

8.999.942 4,03

4.125.373,19

9.126.796,18

10.409.512,83

6.963.585,89

473.812,88

65.277.851,98

33.114,97

57.983.434,48

6.971.596,27

289.706,26

32.037.497,91

157.631.315,66

Gelirin Türü
2007 Y›l›
Tahsilât›

Art›�-
Azal›�
(%)

Tablo 30: 2007-2008 Y›llar› Tahsilat Kar�›la�t›rmas› (TL)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlü�ü.

2008 Y›l›
Tahsilât›

-5

2

8

-11

6

23

-32

8

-81

25

-19

31

-10

52

555

29

2007 ve 2008 y�llar�nda bütçelenen ve gerçekle�en de�erlere göre harcamalar kar��la�t�r�ld���nda,
2007 y�l�nda bütçe içerisindeki en büyük gider kalemi %42,4 ile sermaye giderleridir. Bunu
%33,6 ile mal ve hizmet al�m� giderleri izlemektedir. 2008 y�l�nda ise söz konusu iki gider kalemi
yer de�i�tirmi�tir; mal ve hizmet al�m� giderleri %43,1 ile en büyük gider kalemi durumuna gelmi�,
bunu %31,1 ile sermaye giderleri izlemi�tir.

Tablo 31: 2007 ve 2008 Y›l› Bütçelenen ve Gerçekle�en De¤erlere Göre Harcamalar

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlü�ü.

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Al�m
Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Yedek Ödenekler

Toplam

9,6

2,0

33,6

1,2

4,8

42,4

6,3

100,0

12,8

0,5

43,3

2,8

6,4

34,2

0,0

100,0

13,2

1,5

43,1

1,7

4,0

31,1

5,4

100,0

16,7

1,3

53,6

0,9

4,1

23,4

0,0

100,0

Gider Kalemi

2007 2008

Bütçe G kl �me GerçekleBütçe �me
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Gerçekle�meler aç�s�ndan bak�ld���nda ise, her iki y�lda da harcamalar içerisindeki en önemli
pay mal ve hizmet al�m� giderlerine aittir. Özellikle 2008 y�l�nda gerçekle�en harcamalar�n yar�s�ndan
fazlas�n� (%53,6) mal ve hizmet al�m� giderleri olu�turmaktad�r. Bunu her iki y�lda da sermaye
giderleri takip etmektedir. Hem bütçe ve hem de gerçekle�en harcamalar aç�s�ndan personel
giderleri de art�� göstermektedir.

Hizmet Binalar�

Sosyal Tesisler

Hizmet Araçlar�

�� Makineleri

Genel Hizmet

Zab�ta Karakolu

Fen ��leri Kompleksi

Spor Tesisi

Sosyal Tesis

Kültür Merkezi

Binek

Minibüs – Otobüs

Kamyonet

Kamyon

Çöp Kamyonu

Ambulans

1

1

1

1

6

1

3

4

11

35

29

2

3

8

84

18

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Fen ��leri Müdürlü�ü.

Tablo 32: Belediyenin Fiziki Kaynaklar› (2009)

5. Fiziki kaynaklar

Ba�c�lar Belediyesi’nin ana hizmet birimleri tek bir binada faaliyet göstermektedir. Yol ve kald�r�m
yap�m�, tamir ve bak�m i�lerinin yürütüldü�ü ayr�ca bir yerle�ke mevcuttur. Belediyeye ait araçlar�n
yan� s�ra, otobüs, minibüs, kamyonet tipi araç ihtiyac� kiralama yöntemiyle temin edilerek hizmetlerde
kullan�lmaktad�r. Belediyeye ait fiziki kaynaklar�n dökümü a�a��daki tabloda verilmi�tir.
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6. Teknolojik Altyap�

Ba�c�lar Belediyesi’nde teknolojik altyap� kapsam�nda gerek kurum içindeki yönetim bilgi sistemi
ve gerekse vatanda�a yönelik e-belediyecilik uygulamalar� mevcuttur. Yönetim bilgi sistemi
kapsam�nda 27 yaz�l�m birimlerce kullan�lmaktad�r. E-belediyecilik kapsam�nda vatanda�lar internet
üzerinden meclis ve encümen kararlar�na, arsa-bina rayiç duyurular�na, günlük nikâh program�na,
doktor nöbet listesine ve ihale ilanlar�na ula�malar� mümkündür. Ayr�ca, imar durumunu sorgulama,
emlak vergisi borç sorgulama ve ödeme ile sosyal yard�m talebi sorgulama servisleri hizmet
vermektedir. Tablo 33: Yönetim Bilgi Sistemindeki Yaz›l›mlar (2009)

Kaynak: Ba�c�lar Belediyesi, Bilgi ��lem Müdürlü�ü.

Alo 153 Beyaz Masa Yaz�l�m�

Yetkilendirme ve Yönetim Modülü
Rapor Haz�rlama Modülü

�malat ve T�bbi At�k
Fen ��leri Yaz�l�m�

Dava Takip

Emlak �stimlâk
Genel Tahakkuk Tahsilat.(Kira Takip)

Memur Özlük, ��çi Özlük

�dari ��ler Yaz�l�m�

Salon Randevu Takip Yaz�l�m�

Etkinlik-Gezi Modülü

 Ortak Sicil

Genel Tahakkuk Tahsilât, Emlak Vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi

Bordro Yaz�l�m� (Memur – ��çi)

Analitik Bütçe ve Muhasebe Yaz�l�m�

Hafta Tatili Çal��ma Ruhsat�
��yeri Açma ve Çal��ma Ruhsat�
Yap� Ruhsat ve �skân Ruhsat
Ölüm MERN�S
Hayvan A�� takip Yaz�l�m�
Encümen Karar Takip

Meclis Karar Takip

Evlenme MERN�S
Ar�iv Yaz�l�m�
Zab�ta Yaz�l�m�
Ta��n�r Takip Yaz�l�m�

Gelen-Giden Evrak

Microsoft Ofis 2007 Program�

Bas�n Yay�n ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü

Bilgi ��lem Müdürlü�ü

Bilgi ��lem Müdürlü�ü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü�ü

Fen ��leri Müdürlü�ü

Hukuk ��leri Müdürlü�ü

�mar ve �ehircilik Müdürlü�ü

�mar ve �ehircilik Müdürlü��ü

�nsan Kaynaklary � ve E��itim Müdürlü��ü

��letme ve ��tirakler Müdürlü��ü

Kültür ve Sosyaly ���ler Müdürlü��ü

Bas�n Yay�n ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü,
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü, ��letme ve
��tirakler Müdürlü�ü

Mali Hizmetler Müdürlü�ü

Mali Hizmetler Müdürlü�ü

Mali Hizmetler Müdürlü�ü

Mali Hizmetler Müdürlü�ü

Ruhsat ve Denetim Müdürlü�ü

Ruhsat ve Denetim Müdürlü�ü

Yap� ve Kontrol Müdürlü�ü

Sa�l�k ��leri Müdürlü�ü

Sa�l�k ��leri Müdürlü�ü

Yaz� ��leri Müdürlü���ü-Encümen

Yaz� ��leri Müdürlü��ü-Meclis

Yaz� ��leri Müdürlü��ü-Evlenme
Yaz� ��leri Müdürlü�ü-Ar�iv

 Zab�ta Müdürlü�ü
Tüm Müdürlükler

Tüm Müdürlükler

Tüm Müdürlükler

Modül Müdürlük
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Belediye sistem odas�nda bir adet data server, bir adet depolama ünitesi, bir adet EVA yönetim
server, bir adet Alpha server, bir Adet web server, bir Adet faks server, bir adet AD/DC server,
üç adet terminal server, bir adet omurga switch,  sekiz adet kenar switchlerinden olu�an altyap�
hizmet vermektedir. Mail hizmeti her birim için 250 MB kapasiteye sahiptir.

Yerel A� Omurga Sisteminin Olu�turulmas� ve Felaket Kurtarma Sisteminin kurulmas�na yönelik
çal��malar tamamlanm��t�r. Bu kapsamda, bir adet AD/DC server, bir adet data server, iki adet
terminal server, bir adet MSA1500 yönetim server ve depolama ünitesi ile omurga switch
kurulumu gerçekle�tirilmi�tir.  Bu altyap� sayesinde belediye verilerinin e�zamanl� yede�inin al�nmas�
ve felaket durumunda veri kayb�n�n önüne geçilmesi planlanm��t�r.
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Bir kurumun hizmet sundu�u ve i�birli�i yapt��� ki�i, grup veya kurulu�lar payda� olarak
nitelenebilir. Payda�lar, kurumu do�rudan veya dolayl� olarak etkilemekte ve kuruma girdi
sa�lamaktad�r. Payda� analizi, payda�lar�n görü�, dü�ünce ve önerilerinin belirlenmesi ve analiz
edilmesine yönelik bir çal��mad�r.

Çal��ma kapsam�nda, iç ve d�� payda�lar� kapsayan bir liste haz�rlanm��t�r. Buna göre, Ba�c�lar
Belediyesi’nin iç ve d�� payda�lar� a�a��daki tabloda gösterilmi�tir.
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C. PAYDA� ANAL�Z�

Tablo 34: Payda� Listesi

Payda� Grubu Payda�
Türü Gerekçe Önceli¤i

Belediye Meclisi Üyeleri

Belediye Encümeni Üyeleri

Yöneticiler

Çal��anlar

Hizmeti Üretmek

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi

Sendikalar

�lçe Belediyeleri

Yükleniciler ve Alt Yükleniciler

�ç

Hizmetin Üretilmesine
Do�rudan Katk� Sa�lamak

Yüksek

Dü�ük

Tedarikçiler

Meslek Örgütleri

Üniversiteler

Banka ve Finans Kurumlar�

�çi�leri Bakanl���

Valilik

Hizmetin Üretilmesini
Do�rudan Etkilemek

Hizmetten Yararlanan Vatanda�lar

�l Özel �daresi

Kaymakaml�klar

�lçe Milli E�itim Müdürlü�ü

Di�er Kamu Kurumlar�

Muhtarl�klar

Sivil Toplum Kurulu�lar�

Uluslararas� Kurulu�lar

Siyasi Partiler

D��

Hizmetin Üretilmesini
Dolayl� Etkilemek

Yüksek

Dü�ük
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  1. �ç Payda� Analizi

2010–2014 Stratejik Plan� ve 2010 Y�l� Performans Program� Çal��mas� kapsam�nda,
çal��anlar�n örgütsel yap�, örgüt kültürü, performans de�erlendirmesi, idari ve fiziki altyap� ve i�
tatmini konular�ndaki de�erlendirmelerini ve beklentilerini belirlemek amac�yla 31 soruluk “çal��an
memnuniyeti” anket çal��mas� gerçekle�tirilmi�tir. Ankete 228 çal��an kat�lm��t�r. Elde edilen
bulgular� �u �ekilde özetlemek mümkündür:

1. Çal��anlar�n %65’i personelin birimler aras�nda dengeli ve adil bir biçimde da��t�ld���n�
dü�ünmektedir.

2. Çal��anlar�n %85’i Ba�c�lar Belediyesi’nin �effaf ve %89’u güven verici bir kurulu� oldu�u
inanc�ndad�r. Öte yandan çal��anlar�n %93’ü kurumda vatanda� memnuniyetinin önemsendi�i,
%66’s� yönetici ve çal��anlar aras�nda i�birli�i ve uyum bulundu�u ve %71’i diyalog kültürünün
hiyerar�iden uzak ve aç�k bir �ekilde i�lemekte oldu�u kanaatindedir.

3. Çal��anlar�n %71 yapt�klar� i� için gerekli yetki, sorumluluk ve inisiyatifin kendilerine tan�nd���n�,
%60’� karar alma sürecinin ilgili çal��anlar� kapsad���n� ve kat�l�mc� bir �ekilde i�ledi�ini belirtmekte
ve %61’i çal��anlar�n duygu ve de�erlerine sayg� gösterildi�ini ifade etmektedir. Öte yandan,
çal��anlar�n yenilikçi ve yarat�c� dü�üncelerinin, yöneticilerce ne ölçüde önemsenmekte ve
desteklenmekte oldu�una dair soruya, personelin %48 olumlu, %12’si olumsuz oldu�u yönünde
cevap vermi�lerdir. Bu soruda karars�zlar�n oran�n�n %40 olmas� dikkat çekicidir.

4. Çal��anlar�n %79’u d�� çevrede meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik geli�melerin,
Ba�c�lar Belediyesi’nin hizmet ve politikalar�nda göz önünde bulunduruldu�unu ifade ederken,
%4’ü aksi kanaati bel irtmi�t ir. Bu konuda karars�z lar�n oran� ise %17’dir.

5. Yöneticilerin konumlar�n�n gerektirdi�i bilgi ve tecrübe düzeylerinin yeterli oldu�unu dü�ünenlerin
oran� %68 iken, yetersiz oldu�unu dü�ünenlerin oran� %15’dir. Atama ve terfilerde liyakate dikkat
edildi�ine inananlar�n oran� ise %45’dir. Di�er yandan, personelin %81’i kendilerine verilen
görevleri etkili ve verimli bir �ekilde yerine getirdiklerini, %72’si de görevlerin etkili ve verimli bir
�ekilde yürütülmesi ile ilgili teknik ve uzmanl��a sahip olduklar� kanaatindedir. Kurum personelinin
%44’ü çal��anlar�n performanslar�n�n ölçülüp de�erlendirildi�i, %24’ü ise performans
de�erlendirmesinin rasyonel yap�lmad��� görü�ündedir. Yine personelin %64’ü uygulanan hizmet
içi e�itim programlar�n�n kurumsal ve bireysel ihtiyaçlar� kar��lad���n� dü�ünmektedir.

6. Ba�c�lar Belediyesi’nde fiziki mekânlar�n ve teknolojik altyap�n�n kurum hizmetleri aç�s�ndan
olumlu bir görünüm sergiledi�i anla��lmaktad�r. Nitekim kurum içinde birimler aras� bilgi ve
belgelerin h�zl� ve do�ru bir �ekilde temin edilebilirli�i ile ilgili çal��anlar�n %69’u olumlu kanaat
ta��maktad�r. Teknolojik altyap�n�n görevlerin etkili ve verimli bir �ekilde yerine getirilmesi bak�m�ndan
uygun oldu�unu dü�ünenlerin oran� %78’dir. Fiziki mekânlardan memnuniyet düzeyi ise %66’d�r.

7. Çal��anlar�n i� tatmini konusundaki memnuniyet düzeylerinin çok yüksek oldu�u görülmektedir.
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Çal��anlar, mevcut i�lerinden (%88), çal��t�klar� birimden (%92) ve nihayet Ba�c�lar Belediyesi’nde
çal���yor olmaktan (%96); mevcut statülerinden (%79), kurum içi ileti�imden (%65) ve kurum
taraf�ndan sunulan yemek, personel servisi, sa�l�k ve di�er sosyal hizmetlerden (%68) memnundurlar.

Sonuç olarak, Ba�c�lar Belediyesi çal��anlar�n�n genel anlamda memnuniyet düzeyleri oldukça
yüksektir. Çal��anlar, kurumlar�na yüksek düzeyde güven duyduklar�n�, çal��ma ko�ullar�ndan
memnun olduklar�n� ve vatanda�lara de�er verildi�ini belirtmi�ler; buna kar��l�k performans ve
liyakat konular�nda baz� sorunlar�n ya�and���n� vurgulam��lard�r.

  2. D�� Payda� Analizi

Ba�c�lar Belediyesi’nin stratejik planlama çal��malar�n�n kat�l�mc� bir anlay��la yürütülmesi
amac�yla, d�� payda�lar�n görü� ve dü�ünceleri de al�nmaya çal���lm��t�r. Bu amaçla, iki a�amal�
bir çal��ma program� yürütülmü�tür. �lk olarak, d�� payda�lar�n Ba�c�lar Belediyesi hakk�ndaki
görü�lerinin tespiti amac�yla bir anket uygulamas� yap�lm��t�r. Özel ve kamu kurumlar� ile sivil
toplum örgütü ve muhtarlardan olu�an d�� payda� kitlesine 100 adet anket gönderilmi�tir. Bu
anketlerden cevaplanarak geriye dönenler içinde geçerli olarak kabul edilerek de�erlendirmeye
al�nanlar�n say�s� 46’d�r. Ayr�ca, vatanda�lar�n belediye hizmetlerine ili�kin memnuniyet düzeyini
bel ir leyebi lmek amac�y la 3.000 ki� iy le ik inci b ir anket gerçekle�t ir i lmi�t ir.

a) D�� Payda� Anketi Sonuçlar�

D�� payda� anketine kat�lanlar�n %56’s� Ba�c�lar Belediyesi’nin sundu�u hizmetler hakk�nda
yeterli düzeyde bilgi sahip olduklar�n� ifade etmi�lerdir.

Ankette kat�lanlara, baz� hizmet alanlar�nda Ba�c�lar Belediyesi’ni ne ölçüde ba�ar�l� bulduklar�
sorulmu� ve tutumlar�n� 5’li Likert ölçe�ine göre (tamamen, büyük ölçüde, karars�z�m, k�smen
ve hiç) derecelendirmeleri istenmi�tir. Elde edilen bulgulara göre, d�� payda�lar�n belediyeyi en
ba�ar�l� buldu�u alan “temizlik ve kat� at�klar�n toplanmas�” d�r. �kinci s�ray� 3,68 ortalama ile
“zab�ta” hizmetleri almaktad�r. Ba�ar� s�ralamas�nda, “özürlülere yönelik hizmetler” 3,64 ile üçüncü,
“yoksullara yönelik yard�mlar” 3,62 ile dördüncü ve “halkla ili�kiler” ile “okuma-yazma kurslar�”
3,61 ile be�inci s�rada yer almaktad�r.

Ba�c�lar Belediyesi’nin gelecekte hangi alanlara daha öncelik vermesi konusunda da d��
payda�lar�n görü�leri al�nm��t�r. Buna göre, gelecekte öncelik verilmesi gereken alanlar �öyle
s�ralanmaktad�r: Kentsel altyap� (yol, kald�r�m ve asfalt) (4,06); gençlik ve spor hizmetleri (3,53);
kentsel dönü�üm (3,45); temizlik ve kat� at�klar�n toplanmas� (3,10); otopark (3,10); park, bahçe
ve ye�il alanlar (2,82); imar, ruhsat ve yap� denetimi hizmetleri (2,71).

D�� payda�lardan son olarak “gelecek 5 y�l içinde Ba�c�lar ilçesini nas�l görmek istedikleri” ile
“Ba�c�lar Belediyesi’ne yürüttü�ü hizmetlerle ilgili neler önerdiklerini” aç�k uçlu olarak belirtmeleri
istenmi�tir. D�� payda�lar�n büyük bir k�sm�, daha fazla park, bahçe, ye�il alan, kültür ve spor
tesislerinin bulundu�u; cadde ve sokaklar� temiz; imar, altyap�, ula��m ve otopark sorunlar�
çözülmü�; kentsel dönü�üme önem verilen modern bir i lçe hayal etmektedir.
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Bu ba�lamda, d�� payda�lar�n hizmet alanlar�nda Ba�c�lar Belediyesi’ne yönelik önerilerinde,
mevcut park ve bahçelerin rehabilite edilmesi ve yeni ye�il alanlar olu�turulmas�; yol, kald�r�m,
asfalt ve ya�mursuyu gibi altyap� sorunlar�n�n çözülmesi; kentsel dönü�üme önem verilmesi,
otopark sorununun halledilmesi; imar mevzuat�ndan ödün verilmemesi ve imara ayk�r� yap�lara
ili�kin sorunun çözülmesi; kültür ve spor tesislerinin say�s�n�n art�r�lmas�; e�itime önem verilmesi
ve okul say�s�n�n artt�r�lmas�; halk�n nabz�n�n tutulmas� ve halkla ili�kiler faaliyetlerinin geli�tirilmesi;
yürüyü� yollar�n�n ço�alt�lmas�; sa�l�k oca�� yap�lmas�; elektrik kablolar�n�n yeralt�na al�nmas�; park
ve bahçelere güvenlik görevlilerinin yerle�tirilmesi; toplu pazaryerleri yap�lmas�; binalar�n d��
cephelerinin s�vanmas� ve boyanmas�; Tavukçu deresinin �slah edilmesi; sokaklar�n a�açland�r�lmas�;
kald�r�mlar�n engellilere göre düzenlenmesi; gençlere Ba�c�lar bilincinin a��lanmas� öne ç�kan
konular aras�ndad�r.

b) Vatanda� Memnuniyeti Anketi

Vatanda� Memnuniyet Anketi Ba�c�lar ilçesinin 22 mahallesinde ya�ayan toplam 3.000 ki�iyle
gerçekle�tirilmi�tir. Ankete kat�lanlar�n %64’ü erkek, %36’s� kad�n,  %14’ü 18-25, %78’i 26-
50 ve %8’i de 51 ve üzeri ya� grubundad�r. Kat�l�mc�lar�n büyük ço�unlu�u (%67) ilkö�retim
mezunudur. Bunu %27 ile lise mezunlar� takip etmektedir. Yüksek ö�retim mezunlar�n�n oran�
%4’dür. %2’lik bir k�s�m ise okur-yazar de�ildir. Ankete kat�lanlar�n %33’ü serbest meslek mensubu,
%30’u esnaf-tüccar, %19’u ev kad�n�, %11’i i�çi, %3’ü emekli, %2’si memur ve %2’si di�er
meslek mensubudur.

Vatanda�lara ilk olarak “genel olarak belediyenin yürüttü�ü hizmetlere 10 (on) üzerinden kaç
puan verirsiniz” sorusu yöneltilmi�tir. Ankete kat�lan vatanda�lar�n verdi�i puanlar�n ortalamas�
6,10’dur. Verilen puanlar�n frekans da��l�m�na bak�ld���nda normal da��l�m e�risine yak�n bir
da��l�m�n ortaya ç�kt��� görülmektedir.

�kinci olarak ankete kat�lan vatanda�lara, baz� hizmet alanlar�nda Ba�c�lar Belediyesi’ni ne ölçüde
ba�ar�l� bulduklar� sorulmu� ve tutumlar�n� 5’li Likert ölçe�ine göre (çok ba�ar�l�, ba�ar�l�, k�smen
ba�ar�l�, ba�ar�s�z ve çok ba�ar�s�z) derecelendirmeleri istenmi�tir. Elde edilen verilerin analiz
edilmesi sonucunda, vatanda�lar�n belediyeyi en ba�ar�l� buldu�u alan�n 3,85 ortalama ile “temizlik
ve kat� at�klar�n toplanmas�” hizmeti oldu�u ortaya ç�km��t�r. �kinci s�ray� 3,72 ortalama ile “sa�l�k”
hizmetleri almaktad�r. Ba�ar� s�ralamas�nda, “i�yeri izin ve ruhsatlar�” 3,63 ile üçüncü, “park,
bahçe ve ye�il alanlar” 3,53 ile dördüncü ve “özürlülere yönelik hizmetler” 3.51 ile be�inci s�rada
yer almaktad�r.

D�� payda�lar gibi, vatanda�lar da “otopark”, “yol”, “kald�r�m”, ve “asfalt” hizmetlerine gelecekte
daha fazla önem verilmesi gerekti�ini vurgulam��lard�r.

Kat�l�mc�lar�n %54’ü hizmet al�rken ilgili personelin kendilerine kar�� olan genel hal ve tav�rlar�ndan
memnun ve çok memnun kald�klar�n�, %28’i k�smen memnun kald�klar�n� ve %18’i ise memnun
kalmad�klar�n� ifade etmi�lerdir.
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II.
SWOT ANAL‹Z‹



• Sivil toplum kurumlar� ve halkla ili�kilerle ilgili faaliyetlerin yo�unlu�u.

• �lçedeki kamu kurulu�lar� ile diyalo�un iyi olmas�.

• Özürlülere yönelik hizmetler.

• Gençlik ve spor hizmetleri.

• Kat� at�k hizmetlerinin etkin yürütülmesi.

• Saha ara�t�rmalar�n�n yo�unlu�u.

• Park ve bahçe hizmetleri.

• Sosyal belediyecilik uygulamalar�n�n geli�mi� olmas�.

• Mali yap�n�n göreceli olarak iyi olmas�.

A. GÜÇLÜ YÖNLER
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B. GEL��T�R�LMES� GEREKEN YÖNLER

Kentsel altyap� (yol, kald�r�m, asfalt, otopark) standard�n�n yeterli düzeyde olmamas�.

Kurumsal bilgi güvenli�i alan�ndaki çözümlerin yetersizli�i.

Ara�t�rma ve geli�tirme ile ilgili çal��malar�n yetersizli�i.

Kent bilgi sisteminin yeterli düzeyde olmamas�.

�� analizine dayal� görev tan�mlar�n�n yap�lmam�� olmas�.

Ki�i ba��na dü�en ye�il alan miktar�n�n dü�ük düzeyde kalmas�.

www.bagcilar.bel.tr



�lçenin kuzey ve bat� bölgesindeki ticaret alanlar�n�n geli�me potansiyelinin yüksekli�i

Güçlü ula��m ba�lant�lar�na sahip olmas� (TEM - E-5 ).

Kuzey-güney ve do�u-bat� istikametinde metro a�lar�n�n ilçeden geçecek olmas�.

Bürokratik i�lemlerde k�rtasiyecili�i azaltmaya yönelik yönetmeli�in yürürlü�e

girmesi.

Ba�ak�ehir, Bahçelievler ve Bak�rköy gibi nispeten geli�mi� bir aks üzerinde yer

almas�.

Medya kurulu�lar�n�n ilçe s�n�rlar� içinde yer almas�.

Avrupa Birli�i üyelik sürecinde yerel yönetimlere yönelik fonlardan yararlanma

imkan�.

�stanbul sismik riskin azalt�lmas� ve acil durum haz�rl�k projesi (�SMEP)’de pilot

bölge seçilmesi.

C. FIRSATLAR
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Yap� kullanma izin belgesi bulunmayan binalar�n fazlal�l���.

Ba�c�lar ilçesi ana arterlerinin yetersizli�i.

Tavukçu Deresi’nin ilçe s�n�rlar� içindeki k�sm�n�n �slah�n�n tamamlanmam�� olmas�.

�lçedeki gayris�hhî i�yerleri içinde ruhsats�z faaliyet gösterenlerin oran�n�n yüksekli�i.

�malathane ve atölye tipi i�yerlerinin konut alanlar�nda sa�l�ks�z biçimde yay�lm��

olmas�.

Do�algaz �ebekesinin yayg�nl���na ra�men yak�t olarak kömürün kullan�m oran�n�n

yüksekli�i.

Kentsel dönü�üm projelerine kat�lma e�iliminin dü�ük düzeyde olmas�.

Kentlilik bilincinin yeterli düzeyde olmamas�.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan nüfusun fazlal���.

Muhtemel bir deprem kar��s�nda yap� stokunun k�r�lgan bir yap�ya sahip olmas�.

�lçedeki hane halklar�n�n gelir düzeyinin dü�üklü�ü nedeniyle sosyal yard�m ihtiyac�n�n

büyük boyutta olmas�.

D. TEHD�TLER
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GELECE�‹N TASARLANMASI



BA�CILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

GELECE�‹N TASARLANMASI

A. M�SYON

“Önce �nsan” anlay���ndan hareketle, ça�da� yönetim ilkeleri
çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek
suretiyle halk�n ya�am�n� kolayla�t�rmak.
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Halk�n içinde ya�amaktan haz duydu�u, sosyal ve kültürel
hayat� zengin, altyap� standard� ve �ehircilik bilinci yüksek,
örnek bir kent olu�turmak ve sürdürmek.

B. V�ZYON
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 Belediye Hizmetlerinde “Önce �nsan” Anlay���,

 Karar ve Uygulama Süreçlerinde �effafl�k,

�lçe �le �lgili Kararlarda Kat�l�mc�l�k,

 Hizmet Üretimi ve Sunumunda �htiyaca Uygunluk,

 Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, E�itlik ve Tarafs�zl�k,

 Kaynaklar�n Kullan�m�nda Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlik,

 Çevreye Duyarl�l�k,

 Geli�me ve De�i�ime Uyum,

 Meslek Eti�ine Sadakat.

C. �LKELER
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Ba�c�lar Belediyesi’nin 2010-2014 döneminde yo�unla�aca��

stratejik alanlar, iç ve d�� payda�larla yap�lan anket çal��malar�

ile mevcut durumun analizi çerçevesinde belirlenmi�tir.

Belediyenin kurumsal yap�s�ndaki her birim, bu alanlardaki

ana amaçlar�n gerçekle�tirilmesine kendi hizmet alanlar�

itibariyle destek verecektir.

D. STRATEJ�K ALANLAR

75

BA�CILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

GELECE�‹N TASARLANMASI

www.bagcilar.bel.tr



BA�CILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

GELECE�‹N TASARLANMASI

www.bagcilar.bel.tr

�MAR VE KENTSEL ALTYAPI

ÇEVRE VE REKREASYON

KENTSEL DÖNÜ�ÜM

SOSYAL BELED�YEC�L�K

SA�LIK VE ESENL�K

E��T�M, KÜLTÜR VE SANAT

KURUMSAL KAPAS�TEN�N GEL��T�R�LMES�

STRATEJ�K ALANLAR



IV.
STRATEJ‹K ALANLAR



Ba�c�lar ilçesinin modern �ehircilik standartlar� aç�s�ndan, planl�, düzenli,
sa�l�kl� ve güvenli geli�mesi, ya�anabilir bir kent haline dönü�mesi, bu alandaki
stratejilerin ula�mak istedi�i noktay� ifade etmektedir.

Bu kapsamda, imar planlar�n�n uygulamaya geçirilmesi, revizyonlar�n
tamamlanmas�, bir imar arac� olan kamula�t�rman�n etkin biçimde kullan�lmas�,
entegre niteli�e sahip kent bilgi sisteminin geli�tirilmesi gelecek dönemdeki önemli
unsurlard�r.

Temel problemler aras�nda yer alan Tavukçu Deresi’nin �slah� ve üzerindeki
ana arterin iyile�tirilmesi, ilçenin kentsel altyap�s�n�n bak�m, onar�m� standartlar�n�n
sürekli olarak iyile�tirilmesi temel hedefler aras�ndad�r.

 Depreme dayan�kl�, imar planlar�na uygun ve ruhsata dayal� bir yap�la�may�
sa�lamak için, in�aat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik
imkanlardan yararlan�larak uydu verileri ile takip altyap�s�n�n kurulmas� denetimleri
daha etkin hale  getirecektir.

�lçedeki yap�la�man�n bir özelli�i  de bina d�� cephelerinin görünümüdür. Bu
konuda gelecek dönemde yürütülecek etkin  politikalar ile kentin estetik
görünümünün de geli�tirilmesi sa�lanacakt�r.

A. �MAR VE KENTSEL ALTYAPI
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Hedef 1.1. Bütüncül bir planlama anlay��� çerçevesinde, mevcut imar plan� d���nda kalan
6 hektarl�k alan�n planlar�n� 2011 y�l� sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 1.2. �mar plan�n�n uygulamaya geçirilmesi kapsam�nda 3194 say�l� �mar  Kanunu’nun
        18. maddesine göre gerekli düzenlemeleri etkin �ekilde yürütmek.

Hedef 1.3. �mar plan�n�n uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 y�l� sonuna
kadar 50.000 m2’lik alan�n kamula�t�rmas�n� gerçekle�tirmek.

Hedef 1.4. �mar plan� kapsam�nda tek ba��na yap�la�ma imkan� bulunmayan belediyeye
ait toplam 35.000 m2’lik arazi parçalar�n�n sat���n� gerçekle�tirmek.

Hedef1.5. �stanbul Sismik Riskin Azalt�lmas� ve Acil Durum Haz�rl�k Projesi’ni
(�SMEP) 2014 y�l� sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 1.6. �lçenin hali haz�r haritalar�n� 5 y�l içinde güncelleyerek Kent Bilgi Siste-
mi altyap�s�n� geli�tirmek ve sistemin ilgili birimlerle entegrasyonunu
etkin hale getirmek.

Hedef 1.7. � lçedeki tüm binalar�n numarataj bilgilerini 2011 y�l � sonuna
kadar güncellemek.

Stratejik Amaç 1. Modern �ehircilik standartlar� çerçevesinde,

planl�, düzenli, sa�l�kl� ve güvenli geli�meyi sa�lamak.
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Hedef 2.1. �stanbul Büyük�ehir Belediyesi ile i�birli�i halinde Tavukçu Deresi �slah� ve
üzerindeki ana arterin iyile�tirme çal��malar�n�n 2014 y�l� sonuna kadar 
tamamlanmas�n� sa�lamak.

Hedef 2.2.2014 y�l� sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini
gerçekle�tirmek.

Hedef 2.3.2014 y�l� sonuna kadar ilçedeki yol a��n�n %30’unun asfalt kaplamas�n� ve
tretuvar alan�n�n %30’unu yenileyerek hizmet standartlar�n� yükseltmek.

Hedef 2.4.Her y�l en az 1.500 m yeni ya�mur suyu kanal� in�aas�n� gerçekle�tirmek.

Hedef 2.5.Her y�l 80.000 m2  asfalt yol ve 100.000 m2 tretuvar alan�n�n bak�m�n�
gerçekle�tirerek hizmet standard�n� iyile�tirmek.

Hedef 2.6. Her y�l 50 km ya�mursuyu kanal� ve 8.000 adet �zgara/bacan�n bak�m-
onar�m�n� gerçekle�tirerek yol  yüzeyinde ya��� kaynakl� su birikmelerini
önlemek.

Hedef 2.7.TEDA� ile i�birli�i içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlar�n�n 
tümünün 2014 y�l� sonuna kadar yeralt�na al�nmas�n� sa�lamak.

Hedef 2.8.Tüm mahalle kona�� ve muhtarl�k binalar�na 2010 y�l� sonuna kadar kameral�
güvenlik sistemi kurarak, güvenli kent ortam�n� gel i�tirmek.

Stratejik Amaç 2. Ya�anabilir ve güvenli bir kent ortam� için kentsel

altyap� standartlar�n� geli�tirmek.
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Hedef 3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina in�aat� s�ras�nda yap� denetim firmalar�
ile ileti�imini daha etkin hale getirmek.

Hedef 3.2. Vatanda�lar� deprem ve do�al afetler konusunda bilinçlendirmek için her y�l
toplant�lar düzenlemek.

Hedef 3.3. Yeni in�aatlarda yasal süre olan 5 y�l içinde iskân belgesi alma oran�n� 2014
y�l� sonuna kadar %60’a ç�karmak.

Hedef 3.4. 2011 y�l� sonuna kadar ilçedeki yap�la�man�n uydu üzerinden takip edilmesi
sistemine geçmek.

Hedef 3.5. Tüm mahallelerde, d�� cephesi �stanbul �mar Yönetmeli�i’ne ayk�r� durumda
olan binalar�n %90’�n�n iyile�tirilmesini 5 y�l içinde sa�layarak ilçenin estetik
görünümünü geli�tirmek.

Stratejik Amaç 3. Depreme dayan�kl�, imar planlar�na uygun ve

ruhsata dayal� yap�la�man�n geli�mesini sa�lamak.
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 Çevrenin korunmas� ve kullanma dengesinin sa�lanmas�, geli�mi�lik düzeyi ve

siyasal farkl�l�klara ba�l� olmadan, dünyan�n “ortak sorunu”  haline gelmi�tir.

Ba�c�lar ilçesi çok say�daki orta ve küçük sanayi i�letmesi yan�nda yo�un bir

yerle�im ve nüfus yap�s�na da sahip bulunmaktad�r.

�lçede çevre bilincini geli�tirerek ve ekolojik dengeyi bozan kirlilikleri etkin ve

ça�da� yöntemlerle ortadan kald�rarak, sürdürülebilir bir çevre ortam� olu�turmak

en temel amaç durumundad�r. Kirletici kaynaklar�n kontrol alt�na al�nmas� yan�nda

kat� at�klar�n ça�da� yöntemlerle uzakla�t�r�lmas�, kayna��nda ayr��t�rma bilinci

ve uygulamalar�n�n geli�tirilmesi, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli

temiz tutu lmas�  bu kapsamdaki  ana hedef ler durumundad�r.

Çevrenin korunmas�, iyile�tirilmesi ve geli�tirilmesi alanlar�nda belirlenen

hedefler kent halk�n�n daha  sa�l�kl� ve güvenli bir çevrede ya�amas�n� sa�lamaya

yöneliktir. Ba�c�lar ilçesinde ki�i ba��na dü�en ye�il alan miktar� s�k yerle�im

nedeniyle dü�ük düzeydedir.

 Çevre konusundaki ikinci önemli amaç ilçedeki ye�il alan miktar�n�n artt�r�lmas�,

mevcutlar�n iyile�tirilmesi, hizmet standartlar�n�n geli�tirilmesi ve fonksiyonel

çe�itlili�in sa�lanmas�d�r. Bu çerçevede mevcut semt parklar�n�n say�lar�n�n

artt�r�lmas� yan�nda temal� ve hobi aktivitelerinin bulundu�u yeni tür parklar�n

yap�lmas�, büyük�ehir belediyesi ile koordinasyon halinde bölge parklar�n�n devreye

sokulmas�, a�aç ve çiçek ekiminin artt�r�lmas�, yol güzergahlar�ndaki pasif ye�il

alanlar�n geli�tirilmesi ve çevre projelerinin hayata geçirilmesi gelecek dönemde

önem verilecek temel alanlard�r.

B. ÇEVRE VE REKREASYON
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Hedef 4.1. Ki�i ba��na dü�en aktif ye�il alan miktar�n� 2014 y�l� sonuna kadar %10
artt�rmak.

Hedef 4.2. Güne� enerjisinden yararlanma ve su tasarrufu amaçl� 2 çevre projesini 
2011 y�l� sonuna kadar hayata geçirmek.

Hedef 4.3. Her y�l bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekle�tirmek.

Hedef 4.4. �lçedeki tüm kav�aklar�n peyzaj düzenlemesini 2014 y�l� sonuna kadar
tamamlamak.

Hedef 4.5. Meyve a�açlar� peyzaj�na sahip 5 adet park� 2014 y�l� sonuna kadar hizmete
açmak.

Hedef 4.6. Temal� ve hobi özelli�ine sahip 4 adet park� 2014 y�l� sonuna kadar hizmete
açmak.

Hedef 4.7. 2014 y�l� sonuna kadar 14 yeni semt park� hizmete açmak.

Hedef 4.8. 2014 y�l� sonuna kadar mevcut 10 semt park�n�n tüm alt ve üst yap�s�n�n
yenilenmesini gerçekle�tirmek.

Hedef 4.9. Tüm mahalle muhtarl�klar�n�n çevrelerinin peyzaj düzenlemesini 2010 
y�l� sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 4.10. Her y�l tüm parklar�n bak�m, onar�m ve tamiratlar�n� gerçekle�tirerek hizmet
standartlar�n� sürekli iyile�tirmek.

Hedef 4.11. Büyük�ehir belediyesi ile i�birli�i halinde 1 adet bölge park�n�n 2014 y�l�
sonuna kadar yap�lmas�n� sa�lamak.

Hedef 4.12. �lçedeki ye�il alanlara her y�l 1.500 adet a�aç ve 500.000 adet mevsimlik
çiçek dikimi gerçekle�tirmek.

Hedef 4.13. Sosyal donat� alanlar�na sahip Ba�c�lar seyir teras� kulesini 2014 y�l� sonuna
kadar yapmak.

Stratejik Amaç 4. Ya�anabilir, standartlar� yüksek, sosyal ve

kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre olu�turmak.
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Hedef 5.1. Ambalaj At��� Uygulama Plan� do�rultusunda kat� at�klar�n yerinde  ayr��t�� �r�lmas�
çal��malar�n� 2014 y�l� sonuna kadar tüm mahallelere yayg�nla�t�rmak.

Hedef 5.2. �lçede ortaya ç�kan ambalaj at���n�n kayna��nda ayr��t�r�larak uzakla�t�r�lmas�
oran�n� 2014 y�l� sonuna kadar %50’ye ç�karmak.

Hedef 5.3. Gayris�hhî i�yerlerinin tamam�n�n at�klar�n�, 2014 y�l� sonuna kadar imalat
at�klar� uzakla�t�rma program� kapsam�na dâhil etmek.

Hedef 5.4. Mevcut çöp konteynerlerinin %10’unu 2013 y�l� sonuna kadar yeralt� çöp 
konteyner sistemine dönü�türmek.

Hedef 5.5. �lçe gürültü haritas� çal��malar�n� 2014 y�l� sonuna kadar tamamlamak ve
gürültü kirlili�i denetimlerini daha etkin yürütmek.

Hedef 5.6. Bitkisel at�k ya� üreten i�yerlerinin %80’ini 2014 y�l� sonuna kadar bitkisel
at�k ya� uzakla�t�rma program�na dâhil etmek.

Hedef 5.7. Halk�n çevreye duyarl�l���n� artt�rmak için her y�l çe�itli kampanyalar 
düzenlemek.

Hedef 5.8. Her y�l 20 bin ilk ve orta dereceli okul ö�rencisine çevre bilincinin kazand�r�lmas�
için e�itim program� düzenlemek.

Hedef 5.9. Her y�l “çevre” konulu 10 adet ödüllü yar��ma düzenlemek.

Hedef 5.10. Her y�l “Çevre Haftas� Etkinlikleri” düzenlemek.

Stratejik Amaç 5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve ça�da�
yöntemlerle ortadan kald�rarak sürdürülebilir bir çevre ortam�
olu�turmak.
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 Kentsel dokular� olu�turan unsurlar�n fiziksel olarak sürekli bir de�i�im ihtiyac�

bulunmaktad�r. Kentsel refah ve ya�am kalitesini art�r�c� ba�ar�l� bir ekonomik

kalk�nma modeli ortaya koymak için de�i�imin etkin yönetimi önem kazanmaktad�r.

Ayr�ca, ilçedeki alanlar�n en etkin biçimde kullan�m� ve çarp�k �ehir alanlar�n�n

iyile�tirilmesi stratejik bir unsur durumundad�r.

 Ba�c�lar ilçesinde imar plan�n�na göre alt� adet kentsel dönü�üm alan�

belirlenmi�tir. Bu alanlar�n baz�lar�nda i� merkezlerine dayal� bir yo�unluk ele

al�n�rken baz�lar�nda konut a��rl�kl� kentsel dönü�üm uygulamalar� öngörülmektedir.

Kentsel dönü�üm, sadece fiziki mekan�n iyile�tirilmesinin ötesinde sosyal ve

kültürel bak�mdan da de�erlendirilmektedir.

 Gelecek be� y�ll�k dönemde Ba�c�lar ilçesinde hayata geçirilecek kentsel

dönü�üm uygulamalar� ile kent dokusunun iyile�tirilmesi, yenilenmesi yan�nda

estetik seviyenin yükseltilmesi, depreme dayan�kl� alanlar olu�turulmas�, ekonomik

potansiyelin artt�r�lmas� hedeflenmektedir.

C. KENTSEL DÖNÜ�ÜM
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Hedef 6.1. �mar plan�nda kentsel dönü�üm alan� olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5.000
ve 1/1.000 ölçekli planlar�n� 2012 y�l� sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 6.2. Göztepe-Yanyol Kentsel Dönü�üm Alan�nda TOK� ile i�birli�i içinde kentsel
dönü�üm uygulamas�n� 2014 y�l� sonuna kadar gerçekle�tirmek.

Stratejik Amaç 6. �lçedeki alanlar�n etkin kullan�m� ve kent dokusunun

iyile�tirilmesi amac�yla kentsel dönü�üm uygulamalar�n� yayg�nla�t�rmak.
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Son y�llarda hem�ehrilerin belediyelerden beklentileri giderek farkl�la�maktad�r.
Belediyelerden, klasik anlamdaki görevlerinin yan� s�ra, toplumsal dayan��may�
ve yard�mla�may� tesis eden “sosyal” hizmetleri de yerine getirmesi beklenmektedir.
Bu ba�lamda, son dönemlerde belediyelerin faaliyetleri aras�nda “sosyal belediyecilik”
uygulamalar� ön plana ç�kmaktad�r.

Ancak, sosyal belediyecilik denilince, daha çok ihtiyaç sahiplerine yap�lan maddî
ve ayni yard�mlar akla gelmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olanlara sosyal
yard�m konunun birinci boyutudur. Sosyal belediyecilik anlay���n�n içerisinde,
ekonomik gücü olan, ancak çevresel, ki�isel ve sosyo-ekonomik engelleri tek
ba��na a�amayanlara sunulan sosyal refah faaliyetleri de bulunmaktad�r.

Ba�c�lar ilçesinde ya�ayan hane halklar�n�n gelir düzeylerinin oldukça dü�ük
olmas�, yoksul, muhtaç ve yetimlerin hayat�n� kolayla�t�� �r�c� faaliyetlerde bulunulmas�n�
gerekli k�lmaktad�r. Mevcut durumdaki yard�m ba�vurular�n�n fazlal��� da bu
ihtiyac� do�rular niteliktedir.

Engellilerin topluma kazand�r�lmas�, istihdama yönelik meslek edindirme kurslar�,
aile, kad�nlar, çocuklar, gençler ve ya�l�lara yönelik hizmetler, nikâhs�z çiftlerin
nikâhland�r�lmas� sosyal belediyecilik anlay��� içerisinde belirlenen amaç ve
hedeflerden baz�lar�d�r.

D. SOSYAL BELED�YEC�L�K
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Stratejik Amaç 7. Özürlülerin ve sosyal deste�e muhtaç di�er
kesimlerin hayat�n� kolayla�t�rmak.

Hedef 7.1. Yoksul, muhtaç, yetim, ya�l�, ö�renci ve benzeri kesimleri sosyal yard�mlarla
desteklemek.

Hedef 7.2. Ya�l� ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlar�n� yerinde tespit etmek.

Hedef 7.3. 2014 y�l� sonuna kadar özürlü vatanda�lar�m�z�n meslek edinmelerini sa�layacak
en az 10 bran�ta meslek edindirme kursu açmak.

Hedef 7.4. Meslek edinmi� özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çar��y� 2010 y�l�
sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 7.5. Özürlü vatanda�lar�m�z�n ve ailelerinin moral ve motivasyonlar�n�n yükseltilmesi
için y�lda en az 4 organizasyon düzenlemek.

Hedef 7.6. Her y�l toplu nikâh töreni düzenlemek.

Hedef 7.7. AB fonlar�ndan yararlanmak amac�yla özürlülere yönelik olarak 2014 y�l�
sonuna kadar 5 proje haz�rlamak.

Hedef 7.8. Asker aile yard�mlar�n�n 2011 y�l� sonuna kadar banka vas�tas�yla ödenmesini
sa�lamak.

Hedef 8.1. �lçedeki çocuklar�n sosyal, kültürel ve oyun aktiviteleri yapabilece�i çocuk
saray�n� 2013 y�l� sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 8.2. 2014 y�l� sonuna kadar nikâh saray�n� hizmete açmak.

Hedef 8.3. Büyük�ehir belediyesi ile i�birli�i içinde 2014 y�l� sonuna kadar 3 adet 
gençlik merkezini hizmete açmak.

Stratejik Amaç 8. Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal
mekanlar� geli�tirmek.
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�lçe halk�n�n sa�l�k, esenlik ve huzurunu korumak belediyenin temel görevlerinden

birisidir. Özellikle halk sa�l���n�n korunmas� amac�yla koruyucu, önleyici ve

denetleyici çal��malar yap�lmas�, vatanda�lar�n sa�l�k bilincinin geli�tirilmesi

amac�yla e�itim seminerlerinin düzenlenmesi, çocuklara yönelik a��z-di� sa�l���

taramalar� yap�lmas�, sosyal güvencesi olmayanlar�n acil sa�l�k ihtiyaçlar�n�n

kar��lanmas�, çevreye ve insan sa�l���na zarar veren i�yerlerinin denetlenmesi,

yol ve kald�r�m i�gallerinin önlenmesi, seyyar sat�c�, dilenci ve görüntü kirlili�ine

yol açan unsurlarla mücadele bu kapsamda yürütülen hizmetlerden baz�lar�d�r.

E. SA�LIK VE ESENL�K

www.bagcilar.bel.tr



BA�CILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

90

STRATEJ‹K ALANLAR

Hedef 9.1. 2014 y�l� sonuna kadar 6 adet sa�l�k oca�� yaparak vatanda��n yerinde 
sa�l�k hizmeti almas�n� desteklemek.

Hedef 9.2. 2010 y�l� sonuna kadar “Toplum Temelli Ruh Sa�l��� Merkezi”ni hizmete 
açmak.

Hedef 9.3. Sosyal güvencesi olmad��� için belediyeye yard�m için ba�vuran vatanda�lar�n
acil sa�l�k ihtiyaçlar�n� kar��lamak.

Hedef 9.4. Vatanda�lar�n sa�l�k bilincinin geli�tirilmesi amac�yla her y�l en az 6 e�itim
seminerinin düzenlenmesini sa�lamak.

Hedef 9.5. �lçede bulunan ilkö�retim 1–5. s�n�f ö�rencilerine y�lda 1 kez a��z-di�
sa�l��� taramas� yapmak ve buna yönelik e�itim vermek.

Hedef 9.6. Her y�l ilkö�retim 6, 7, 8. s�n�f ve lise ö�rencilerine sigara, alkol ve madde
ba��ml�l��� ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.

Stratejik Amaç 9. Halk sa�l��� ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici
çal��malar� etkin olarak yürütmek.
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Stratejik Amaç 10. �lçe halk�n�n sa�l�k, esenlik ve huzurunu korumak
amac�yla denetimleri etkin biçimde yürütmek.

Hedef 10.1. Ça�da� yöntem ve teknikler kullanarak i�yerlerini her y�l en az 1 kere
denetime tabi tutmak.

Hedef 10.2. Ruhsats�z i�yerlerinin ruhsatland�� �r�lmas� çal��malar�n� etkin biçimde yürütmek.

Hedef 10.3. G�da üretimi ve sat��� yapan i�yerlerini her y�l en az 2 kez denetlemek.

Hedef 10.4. 2011 y�l� sonuna kadar tüm ekip otolar�n� bilgisayarla donatarak denetim
hizmetlerinin etkinli�ini art�rmak.

Hedef 10.5. Vatanda�lar�n zab�ta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 y�l� sonuna
kadar %80’e ç�karmak.

Hedef 10.6. Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlar�n�n tamam�n�n 2014
y�l� sonuna kadar yeni yap�lacak sabit  pazaryerlerine ta��nmas�n� sa�lamak.
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 Ba�c�lar, �stanbul’un en fazla göç alan ve yo�un nüfusa sahip ilçelerinden

birisidir. Bu nedenle burada ya�ayan hane halklar�n�n e�itim ve gelir düzeyleri

göreceli olarak dü�üktür. Mevcut durum analizinde, ilçedeki e�itim, kültür ve

sanat kurumlar�n�n oldukça yetersiz oldu�u görülmü�tür.

 Bu nedenle ilçede ya�ayan hem�ehrilerin ihtiyaçlar�na uygun bir �ekilde e�itim,

kültür ve sanat faaliyetlerinin say�ca ve nitelik olarak artt�r�lmas� ve  ilçe genelinde

yayg�nla�t�r�lmas� önem kazanmaktad�r. Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif

ve sanatsal konularda halk�n geli�imini te�vik etmek amac�yla ödüllü yar��malar

düzenlenmesi, her mahallede bir Bilgi Evi aç�lmas�, mahalle konaklar�ndan

yararlananlar�n say�s�n�n art�r�lmas�, uluslar aras� sempozyumlar düzenlenmesi,

okuma kültürünün artt�r�lmas�na yönelik çal��malar yap�lmas�, yeni okul ve sanat

yap�lar�n�n in�aa edilmesi öncelik verilecek hedeflerden baz�lar�d�r.

F. E��T�M, KÜLTÜR VE SANAT
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Stratejik Amaç 11. �lçedeki kültür ve sanat etkinliklerini art�rmak ve
yayg�nla�t�rmak.

Hedef 11.1. 2014 y�l� sonuna kadar bir adet tiyatro binas� hizmete açmak.

Hedef 11.2. Kültür-sanat programlar�n�n çe�itlili�ini art�rmak ve yayg�nla�mas�n� sa�lamak.

Hedef 11.3. 2014 y�l� sonuna kadar 3 uluslararas� sempozyum düzenlemek.

Hedef 11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halk�n geli�imini
te�vik etmek amac�yla her y�l 5 ayr� konuda ödüllü yar��ma düzenlemek.

Hedef 11.5. Her y�l e�itim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yay�n yapmak.

Hedef 11.6. Her y�l Ramazan ay� boyunca kültür ve sanat programlar� düzenlemek.

Hedef 11.7. Her y�l kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birli�i Projesi haz�rlamak ve uygulamak.

Hedef 11.8. Ailenin korunmas� ve geli�tirilmesi amac�yla her y�l seminerler düzenlemek.
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Hedef 12.1. 2011 y�l� sonuna kadar hay�rsever vatanda�larla i�birli�i halinde toplam
88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapal� spor salonu in�as�n�
gerçekle�tirerek e�itim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katk�da bulunmak.

Hedef 12.2. 2011 y�l� sonuna kadar ilçe ö�retmen evi yaparak ö�retmenlerin  sosyal 
ya�ant�lar�na katk�da bulunmak.

Hedef 12.3. 2014 y�l� sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak ö�rencilerin bilgiye
ula�mas�n� kolayla�t�rmak.

Hedef 12.4. Her y�l mahalle ölçe�inde okuma kültürünün geli�tirilmesine yönelik çal��malar
yapmak.

Hedef 12.5. Her y�l gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek.

Hedef 12.6. Mahalle konaklar�ndan yararlananlar�n say�s�n� 2014 y�l� sonuna kadar 
% 25 art�rmak.

Hedef 12.7. Do�al ve tabii afetlere kar�� ilçe halk�n�n bilinçlendirilmesi amac�yla 2014
y�l� sonuna kadar  6 mahalle kona��nda afet gönüllüleri olu�turmak.

Stratejik Amaç 12. �lçenin e�itim düzeyi ve kalitesinin geli�tirilmesine
katk�da bulunmak.
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Ba�c�lar Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geli�tirilmesi ve iyile�tirilmesi,

stratejik plan�n öncelik verdi�i hususlardan birisidir. Bu ba�lamda, insan

kaynaklar�n�n niteli�inin art�r�lmas� amac�yla düzenli hizmet içi e�itim çal��malar�

yap�lmas�, i� analizi çal��malar�n�n tamamlanmas�, süreçlerin iyile�tirilmesi, iç ve

d�� payda�lar�n belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak

ölçülmesi ve de�erlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalar�n�n

geli�tirilmesi, kurum içinde kullan�lan yaz�l�mlar�n web tabanl� hale dönü�türülmesi,

i� ve i�lemlerle ilgili süreler belirleyerek beklemelerin en aza indirilmesi, mali

yap�n�n güçlendirilmesi, yaz��malarda standardizasyonun sa�lanarak bilgi ve belge

ak���n�n h�zland�r�lmas� amaçlanmaktad�r.

G. KURUMSAL KAPAS�TEN�N GEL��T�R�LMES�
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Hedef 13.1. Her y�l muhtarlar, sivil toplum kurulu�lar� ve kamu kurumlar� temsilcilerinin
kat�ld���, ilçenin geli�mesiyle ilgili 4 isti�are toplant�s� gerçekle�tirmek.

Hedef 13.2. Her y�l mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplant�lar� düzenlemek.

Hedef 13.3. Ya�l�lar, kad�nlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye aras�ndaki
i�birl i�ini artt�rmaya yönelik her y� l program düzenlemek.

Hedef 13.4. Belediye-mahalle i�birli�i çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplant�
gerçekle�tirmek.

Hedef 13.5. Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve han�mlarla ilgili her y�l birer �ura düzenlemek.

Stratejik Amaç 13. Halk�n yönetime etkin kat�lmas�n� sa�lamak.

Hedef 14.1. Yeni belediye ana hizmet binas�n� 2013 y�l� sonuna kadar  hizmete
açarak birimlerin çal��ma kapasitesini ve vatanda�lar�n hizmet standard�n�
geli�tirmek.

Hedef 14.2. 2010 y�l� sonuna kadar i� analizi çal��mas� yapmak.

Hedef 14.3. 2010 y�l� sonuna kadar e�itim ihtiyaç analizi yaparak personelin e�itim
ihtiyaçlar�n� tespit etmek.

Hedef 14.4. Memur ve sözle�meli personele her y�l ortalama 10 saat hizmet içi 
e�itim vermek.

Hedef 14.5. Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ili�kin memnuniyet oran�n�
2014 y�l� sonuna kadar %80’e ç�karmak.

Stratejik Amaç 14. Belediyenin fiziki mekânlar�n� iyile�tirerek ve
çal��anlar�n niteli�ini ve motivasyonunu art�rarak hizmet kalitesini
yükseltmek.
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Hedef 15.1. 2014 y�l� sonuna kadar bütçe gerçekle�me oran�n� %90'�n
üstünde tutmak.

Hedef 15.2. Birimler aras� koordinasyonu sa�layarak tahakkuk-tahsilât oran�n� 2014
y�l� sonuna kadar %90’a ç�karmak.

Hedef 15.3. 2010 y�l� sonuna kadar mükelleflerin mali i�lemlerle ilgili ortalama 
bekleme süresini 7 dk.’n�n alt�na dü�ürmek.

Hedef 15.4. Emlak kay�tlar�n�n mevcut co�rafi bilgi sistemi verileri ile e�le�tirilmesini
2010 y�l� sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 15.5. E-belediyecilik kapsam�nda yap�lan ödemelerin toplam ödemeler içindeki
pay�n� 2014 y�l� sonuna kadar %8’den %15'e ç�karmak.

Hedef 15.6. Hizmet binalar�ndaki elektrik, su ve do�algaz tüketimini 2014 y�l� sonuna
kadar %20 dü�ürmek.

Stratejik Amaç 15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.

Hedef 16.1. 2010 y�l� sonuna kadar Ba�c�lar �ehir Rehberini haz�rlamak.

Hedef 16.2. Halk�n ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amac�yla
y�lda 2 kez anket çal��mas� yapmak.

Hedef 16.3. 2010 y�l� sonuna kadar Ba�c�lar'�n markala�mas� için proje yar��mas�
düzenlemek.

Hedef 16.4. Halk�n yo�un olarak kulland��� aç�k alanlarda 2010 y�l� sonuna kadar
ücretsiz internet eri�imi sa�lamak.

Hedef 16.5. Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara kat�l�p belediye hizmetlerini tan�tmak.

Stratejik Amaç 16. Tan�t�m ve halkla ili�kiler faaliyetlerinde kalite
ve verimlili�i art�rarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin
duyurmak.
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Hedef 17.1. Kurum ar�ivinin tamam�n� 2014 y�l� sonuna kadar dijital ar�iv sistemine
entegre ederek bi lgisayar ortam�nda takibini sa�lamak.

Hedef 17.2. Resmi evraklar�n dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini
sa�layacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 y�l� sonuna kadar hizmete
sokmak.

Hedef 17.3. Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amac�yla
merkezi serverlar�n senkronize olarak yedekleme altyap�s�n� 2010 y�l�
sonuna kadar kurmak.

Hedef 17.4. Kurum içinde kullan�lan yaz�l�mlar�n tamam�n� 2013 y�l� sonuna kadar
web tabanl� hale dönü�türmek.

Hedef 17.5. Bilgi Güvenli�i Yönetim Sistemini kurarak 2011 y�l� sonuna kadar
ISO 27001 Bilgi Güvenl i�i sertif ika sistemine geçmek.

Stratejik Amaç 17. Kurum içerisinde bilgiye dayal� yöneti�im
sistemini geli�tirmek.

Hedef 18.1. 2010 y�l� sonuna kadar bütün birimlerin yaz��malar�n� Standart Dosya
Plan�na göre yapmalar�n� sa�lamak.

Hedef 18.2. 2010 y�l�ndan itibaren yerel yönetimler konusunda yap�lan mevzuat
de�i�ikliklerini Resmi Gazete’de yay�nlanmas�n� takip eden 1 i� günü 
içerisinde ilgili birime göndermek.

Hedef 18.3. Hukuki konularda birimler aras�ndaki koordinasyonu sa�lamak amac�yla
toplant�lar düzenlemek.

Hedef 18.4. Belediye ba�kan� ve di�er birimlerden gelen çe�itli konulardaki görü�
ve hukuki mütalaa taleplerini en geç  3 i� günü içerisinde cevapland�rmak.

Stratejik Amaç 18. Hukuk ve yaz��ma alan�nda ileti�imi ve bilgi
payla��m�n� geli�tirmek.
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PAYDA�LARIMIZ

A. DI� PAYDA�LAR

1. Resmi Kurumlar

2. Sivil Toplum Örgütleri

3. Muhtarlar

B. �Ç PAYDA�LAR

1. Belediye Meclis Üyeleri

2. Belediye Personeli

PAYDA�LARIMIZ



H
A

LK
 S

A
R

A
Y

I



K
A

P
A

LI
 Y

Ü
Z

M
E

 H
A

V
U

Z
U



D
R

. S
A

D
IK

 A
H

M
E

T
 P

A
R

K
I



E
N

G
E

LL
‹L

E
R

 S
A

R
A

Y
I



K
Ü

LT
Ü

R
 M

E
R

K
E

Z
‹





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


