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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 Değerli Osmaniyeliler; 

Osmaniye Belediyesi olarak kamu kaynaklarını etkili, verimli bir şekilde kullanmak, mali kontrol 
ve saydamlık sağlamak, “eşit, şeffaf, hesap verebilir, sorumlu belediyecilik” anlayışıyla daha iyi hizmet 
sunabilmek adına 2020-2024 stratejik planımızı hazırlamış bulunmaktayız. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu uyarınca 
hazırlanması zorunlu olan Stratejik Plan; kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve 
politikalarının, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini 
ve bunlara ilişkin kaynak dağılımının gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 

Kurumumuz, kamu yönetimi ilkelerine uygun olarak temel kanunumuz 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu ve diğer mevzuatlar ışığında güçlü ve zayıf yönler, riskler ve avantajlar gibi belirleyici unsurları 
dikkate alarak bu çalışmayı biçimlendirmiştir. 

Osmaniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, Mutlu Şehir Osmaniye Hedefi ve birlikte yönetim 
anlayışı ile çıktığımız hizmet yolunda, modern ve bölgesel bir yaşam merkezi kurmak hedefini öncelik 
olarak belirlemiştir. Bu önceliğin en belirleyici özelliği tüm şehri kapsayan ve kendi değerleri ile geleceği 
kucaklayan, sağlam sosyal temeller üzerine oturmuş kentsel dönüşüm hamlesidir. 
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 2020-2024 Stratejik Planı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 

2020-2024 yılları yol haritamız olan stratejik planımızın, ülkemiz, milletimiz ve Osmaniye’miz için 
hayırlı olmasını diler, planımızın hazırlanmasında bizlere güç veren kıymetli Osmaniyelilere 
teşekkürlerimi sunarım.  

          Kadir KARA 

Osmaniye Belediye Başkanı 
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BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 
 

Stratejik Planlama Faaliyeti 

Nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler de dâhil olmak üzere, kamu kurumları 
stratejik yönetim anlayışına geçmek ve mevzuatta belirtilen sürelerde kendi stratejik 
planlarını yapmak zorundadırlar. Günümüz dünyasında çoğu ülkelerde kamu 
yönetimleri ürettikleri mal ve hizmetlerde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve hakkaniyeti en 
öndeki hedefler olarak görmektedirler. Bunu başarmak için de yeni anlayışlar geliştirilip 
benimsenmektedir. Özellikle özel sektörde geliştirilen yöntemler kamu kesimindeki 
örgütler tarafından adapte edilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan en önemlisi belki de 
stratejik yönetim anlayışıdır. Stratejik yönetim anlayışı ile kamu örgütlerinde uzun 
dönemli stratejiler geliştirilerek vizyon oluşturulması amaçlanmaktadır. Böylece 
stratejik planların en iyi Şekilde nasıl uygulanacağı ve hedefleri başarmak için yapılması 
gerekenler stratejik yönetimin konusu olmuştur.  

Örgütler, stratejilerini belirlemekle değişim doğrultusunda bir yön belirlemiş 
olacaklar ve bu yön doğrultusunda yeni hedeflerini belirleyeceklerdir. Bu bağlamda ele 
alındığında stratejisi olmayan örgütler veya stratejisini belirlemeyen örgütler gelecek 
için kendilerinden emin olamayacaklardır. Çünkü örgütün geleceği önceden 
planlanmamış ve belirsizlik içinde kalmıştır. Bu durumda da başarısızlık doğal bir sonuç 
olacaktır. Stratejinin bulunmadığı örgütlerde kaynaklar etkin ve verimli 
kullanılamazlar. Çünkü mali ve beşerî güçleri veya kaynakları ekonomik kullanacak 
derinliğine bir stratejik analiz yapılmamaktadır. 

Stratejik yönetim hem çevrede hem de örgüt içinde değişimi yaratma, adapte olma 
ve sezmeyi içerir. Örgütün yarışmacı geleceğini yaratma ve oluşturma kadar geleceğin 
anlaşılmasına da yardım eder. Stratejik yönetimin amacı, işletmelerin giderek daha 
değişken özellik kazanan çevresel koşullara uyumunun sağlanmasıdır. Stratejik 
yönetimle hedeflenen, işletmeleri çevresel değişkenlerle birlikte düşünmek ve yönetsel 
kararları olası çevresel değişimleri göz önüne alarak vermektir. 

Stratejik yönetimde önemli olan, geçmişteki başarıları tekrar etmek değil, 
beklenilmeyen durumların üstesinden gelmek ve çevre problemlerini halletmektir. 

Yasal Dayanak 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
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 5436 Sayılı KMYK Kanun ile bazı kanun ve KHK’de değişiklik yapılması 
hakkında kanun. 

 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında kanun tasarısı 

 
5018 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi; 

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
 Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi 
için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık 
amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik 
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

Stratejik plan ve performans programı (mad.41) 

“Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili 
olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” 

“Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten 
sonra yürürlüğe girer.” 

“Stratejik plan, performans planı; bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” 

Belediye Bütçesi(mad.61) 

“Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak 
hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini 
gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” 

Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri(mad.38/b) 
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“Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi 

MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. 

(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi 
için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları 
değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 

 

Özet 

Osmaniye Belediyesi vizyonunu gerçekleştirmek için;  

2020-2024 Stratejik Plan döneminde öne çıkan Odak Alanları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir. 

 

Kent içi Ulaşım ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Çevre, İklim Değişikliği Stratejisi ve Afet Yönetimi

Kentsel Tanıtım ve Pazarlama

Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım

Kentlilik Bilinci, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim

Kent Yoksulluğu, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik
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 Kent içi Ulaşım ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi kapsamında; Ulaşım 
Güzergâhlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde alternatiflerin planlanması, 
Yayalaştırma ve Bisiklet ile ulaşıma göre kent tasarımı, Otopark Sistemlerinin 
modernizasyonu, Yapay Zekâ ile Kent Yönetimi ve dijital belediyeciliğin 
yaygınlaştırılması, Yaya Geçitlerinde modernizasyon, kaynak ihtiyacında 
uluslararası kedilerin değerlendirilmesi çalışmaları. 

 Sürdürülebilir Çevre, İklim Değişikliği Stratejisi ve Afet Yönetimi kapsamında; 
İklim Değişikliği Eylem Planına uygun önlemler, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 
çerçevesinde Belediyemizin belgelendirilmesi çalışmaları, Sıfır Atık yaklaşımının 
ilimizde yaygınlaştırılması, Osmaniye Millet Bahçesi ve Hobi Parklarının 
tamamlanması, Karbon Gazı Salınımı Azaltma Eylem Planının ön plana alınması, 
Osmaniye’nin Afetlere hazır şehir haline getirilmesi için Afet Bilgi Sistemi 
kurulması, bilinçlendirme eğitimleri 

 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama faaliyetleri kapsamında; Şehir Markası 
Konumlandırma ve Pazarlama Stratejisi, Görsel Kimliğin yaygın kullanımı, 
Uluslararası Yarışmalarla tanıtım, Kent Giriş Noktalarında Görünür kimlik 
kullanımı, Osmaniye Bedesteni, Kongre Merkezi ve Fuar Alanı gibi mekanların 
işlerliğinin sağlanması, Şehir Markasını tutunduracak projelerin hayata geçirilmesi 

 Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım kapsamında; Geleneksel Kent 
Yapısını Koruyan sağlıklı Kentsel Dönüşüm, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler 
kent tasarımı, mahalle kültürünün ve dokusunun korunması ve yaşatılması  

 Kentlilik Bilinci, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim kapsamında; katılımcılığı 
hayata geçiren projeler, vatandaş taleplerini süratle sonuçlandıracak dijital 
altyapı, Wi-Fi sunumunun yaygınlaştırılması, Eşitliği ve katılımcılığı hayata geçiren 
etkin kurumsal yapılar 

 Kent Yoksulluğu, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik kapsamında; 
sürdürülen ayni yardımların yaygınlaştırılması, üreticilerin hayatını 
kolaylaştıracak projeler, mesleki gelişimde kursları, yerel spora ve sporcuya, üstün 
yetenekli çocuklara rehberlik ve destek,  

çalışmalarını içeren devreye alınması planlanan proje ve faaliyetler 8 adet Stratejik 
Amaç ve 40 adet Stratejik Hedef altında plana yansıtılmıştır. 
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda stratejik plan: “Kamu 
idarelerinin orta 

ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 
plan” olarak tanımlanmış, Kamu idarelerinin; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Belediyemizin, 2020-2024 dönemini kapsayan dördüncü 5 yıllık Stratejik Planı da “Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri doğrultusunda, “Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi” esas alınarak 
hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan 2020-2024 Stratejik Planı, bir yandan kurumsal 
kimliğin oluşturulmasına katkıda bulunurken, diğer yandan belediyemizin gelecek beş 
yılına ve ulaşmak istediğimiz hedeflere ışık tutacaktır. 

Stratejik Plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan bu 
hazırlık programı; hazırlık sürecinin doğru tasarlanması, zamanın iyi değerlendirilmesi, 
sürecin gerektirdiği ihtiyaçların ortaya konulması, sürece ilişkin iş ve işlemlerin 
niteliğinin zamanlamasının ve sorumlularının belirlenmesine açıklık getirmektedir. 

Planlama 

Hazırlık Programı; Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında 

Yönetmeliğin 8. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Osmaniye Belediyesi 
2020- 2024 Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” esas alınarak yürütülecektir. 

Stratejik Plan Hazırlık Süreci; 
▪ Stratejik Plan Hazırlık, 
▪ Durum Analizi, 
▪ Geleceğe Bakış, 
▪ Strateji Geliştirme 
▪ Stratejik Plan Kitap Yazımı 
▪ Performans Programı 
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▪ İzleme ve Değerlendirme 
Aşamaları olmak üzere 7 aşamadan oluşmaktadır. 

Osmaniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planlama süreci, iş akış planına uygun olarak 
yürütülmekte olup, belediyemiz üst yönetimi tarafından en üst seviyede sahiplenilmiştir. 

 

Katılımcılığın Sağlanması 

Osmaniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planlama süreci, iş akış planına uygun olarak 
yürütülmüş ve belediyemiz üst yönetimi tarafından en üst seviyede sahiplenilmiştir. 

Stratejik Plan çalışmalarında görevli planlama ekibine bilgi/belge sağlamak ve 
Performans Sistemine dönemsel veri girişlerini yapmak üzere her müdürlükten bir 

Proje Başlığı OSMANİYE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2020-2024

WBS Görev Adı

1 Stratejik Plan 1.
7

8.
7

15
.7

22
.7

29
.7

5.
8

12
.8

19
.8

26
.8

2.
9

9.
9

16
.9

23
.9

30
.9

1.1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK X X X
1.1.1 Planın sahiplenilmesi X
1.1.1.1 Üst Yönetici  Duyurusu X
1.1.2 Planlama sürecinin organizasyonu X
1.1.3 Hazırlık programı X
1.2 DURUM ANALİZİ X X X X X X
1.2.1 Kurumsal Tarihçe X
1.2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın  X
1.2.3 Üst Politika Belgeleri Analizi X
1.2.4 Hizmet ve Faaliyetlerin İncelenmesi X
1.2.5 Makro Plan ve Mevzuat Analizi X
1.2.6 Dış Çevre Analizi (PESTEL) X X
1.3 GELECEĞE BAKIŞ X
1.3.1 Misyon X
1.3.2 Vizyon X
1.3.3 Temel Değerler X
1.4 STRATEJİ GELİŞTİRME X
1.4.1 Amaçlar X
1.4.2 Hedefler X
1.4.3 Performans göstergeleri X
1.5 STRATEJİK PLAN KİTAP YAZIMI X
1.5.1 Kitap başlıkları oluşturma X
1.5.2 İçerik Kontrolu X
1.5.3 Kitap Basımı X
1.6    PERFORMANS PROGRAMI X X
1.6.1 Performans hedefleri X
1.6.2 Performans göstergeleri X
1.6.3 Faaliyetler X
1.6.4 Projeler X
1.6.5 Maliyetlendirme X
1.6.6 Bütçeleme X
1.7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
1.7.1 Stratejik plan izleme toplantısı
1.7.2 Stratejik plan değerlendirme toplantısı
1.7.3 Faaliyet raporu
1.7.4 İç denetim

Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19
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personelin “Stratejik Plan ve Performans Temsilcisi” olarak görevlendirilmesi 
sağlanmıştır. 

Stratejik Geliştirme Kurulu: 

Kadir KARA    : Belediye Başkanı    BAŞKAN 

H. Burcu YÜCEER  : Bl.de. Bşk. Yrd.    ÜYE 

M. Hulusi AKKUŞ  : Bld. Bşk. Yrd.     ÜYE 

Bekir S. Karayiğit  : Mali Hiz. Müd.    ÜYE 

Çağrı DÜZGÜN  : Fen İşl. Müd.     ÜYE 

Gökhan ATEŞ    : İmar ve Şeh. Müd.    ÜYE 
 
Strateji Geliştirme Ekibi: 
Hacı CİNGÖZ    : Strateji Gel. Müd. 

Süleyman BAŞARAN  : Mali Hiz. Müd. Per. 

Niyazi İNCİ    : Gelir Şefi 

Mehmet GÜZEL  : Tahsilat Şefi 

Zekeriya AKÇAKALE  : Emlak Şefi 
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DURUM ANALİZİ 

Kurumsal Tarihçe 

 Bir kentin Stratejik Planını oluştururken geçmişte ne gibi oluşumlardan geçtiğini, 
hangi gelişmelerden etkilendiğini, ihtiyaçlar doğrultusunda ne gibi değişimler yaşadığını 
anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede Osmaniye tarihindeki önemli bazı olayları tarih 
cetveline not düşüyoruz.  

 Osmaniye Kazasının Kurulması 2 Ekim 1865. 
 1866 yılında Hacıosmanlı merkezli kurulan Osmaniye, Payas, Üzeyir, Cebeli 

Bereket sancağı Halep eyaletine bağlandı. Payas 1874 yılında Yarpuz’a taşındı. 
Osmaniye, Cebeli Bereket Sancağı adını aldı. Bu sancağa Osmaniye, Payas, 
İslâhiye, Hassa, Bahçe ve Yarpuz kazaları bağlandı.  

 Dünya savaşının sonunda yenilen Osmanlı Devleti’nin topraklarının bu bölümünü 
Fransızlar işgal etmiştir. İşgale direnen halk ve ağır kayıplar veren Fransızlar, 
Türkiye ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşmasını imzalayarak bölgeyi terk etmeye 
başlamışlardır. 7 Ocak 1922 ‘de Osmaniye’den çekilerek geldikleri gibi geri 
gitmişlerdir. Bu sebeple her yıl 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman işgalinden Kurtuluş 
Günü olarak kutlanmaktadır. 

 Atatürk, 16 Ocak 1925 tarihinde Osmaniye’yi ziyaret etmiştir. Ziyaretinde; Halk 
Fırkası Mahfelinin hatıra defterine, ‘Osmaniye Kasabasını ve buranın halkını 
ziyaret edebildiğimden çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbî ve samimî 
tezahürattan fevkalâde mütehassısım. Bu güzel kalpli mert insanlar arasında 
daha ziyade kalmak saadeti için ayrıca fırsat arayacağım. 16 Kânunusani 
1341/Gazi Mustafa Kemal’ cümlesini yazmıştır. 

 1 Haziran 1933 yılına kadar vilayet olan Osmaniye bu tarihte kazaya 
dönüştürülerek Adana iline bağlanmıştır. 

 3 Kasım 1996 tarihinde yapılan mahalli idareler ara seçimleri öncesinde, il olması 
gündeme gelmiş, TBMM’ de 23 Ekim 1996 tarihinde yapılan oylamada il olması 
karara bağlanmış, 28.10.1996 gün ve 22801 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
24.10.1996 gün ve 4200 sayılı kanun ile yeniden il olmuştur. 

 Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu 2002 yılında tamamlanmıştır. 
 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. 
 2011 yılında başlayan Suriyeli göçü Osmaniye’yi de etkilemiştir. Plan hazırlandığı 

dönemde resmi kayıtlara göre bu sayı 51.000’in üzerindedir. 
 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi; İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Osmaniye Sanayici İş Adamları Derneği ortaklığı ile 1994 yılında, Toprakkale ilçesi 
Büyük Tüysüz Köyü mevkiinde 100 hektarlık bir alana kurulmuştur. 2012 yılında 
5. Etap tamamlanmıştır. 
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Eski Başkanlarımız; 

 

 Davut Çuhadar 2004-2009 

 Memili Kırıkkanat 1999-2004 

 Mehmet Gürbüz 1996-1998 

 Musa Şahin 1994-1996 

 İbrahim Karayiğit 1989-1994 

 Mustafa Efendioğlu 1983 

 İskender Türkmen 1984-1989 

 Bekir Akgül 1982- 1984 

 Güner Dinçer 1977-1980 

 Hasan Çenet 1971-1977 

 Yusuf Çenet 1968- 1971 

 Ahmet Şekip Ersoy 1964-1968 

 Ali Arguvalnlı 1960-1964 

 İshak Zevki Ersoy 1955 – 27 Mayıs 1960 

 Hasan Taşkan 1949 – 1955 

 Dr İhsan Göknal 1950-1954 

 Abdurrazzak Güvenç 1924-1946 

 Dr Ahmet Alkan 1929-1942 1946 -1949 

 Ferit Aslankurt 1925-1929 

 Haydar Kılıçarslan 
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Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

2015-2019 Stratejik Planı 2017 yılında yeni gerekliliklerin ve performans 
hedeflerinin ortaya çıkması sonucunda revize edilmiştir.  2017-2019 Stratejik Planında 
Stratejik Alan ve Amaçlarda revizyon yapılmamış, Stratejik Hedefler nicelik açısından 
daha anlaşılabilir şekilde yeniden ele alınmıştır. Stratejik amaçlara ulaşmak için 38 adet 
stratejik hedef belirlenmiştir.  

Osmaniye Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş 
bulunmaktadır.  Bu alanlar 2017-2019 revize Stratejik Planında da esas alınmıştır. 

Bunlar; 

Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik 
Stratejik Alan’dır. 

Kuruma Yönelik Stratejik Alan 6, Kente Yönelik Stratejik Alan 2 ve Kentliye Yönelik 
Stratejik Alan 1 stratejik amaçtan oluşmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

2017-2019 revize stratejik plan yürürlükte olup, gerçekleşme bilgileri yazılım 
üzerinden takip edilmekte ve faaliyet raporuna temel teşkil etmektedir. Her birim takip 
ettiği performans hedeflerini yazılım üzerinden raporlayabilmektedir. 

2020-2024 Stratejik Planı geçmiş dönemde kullanılan planlardan öğrenilen 
pratikler çerçevesinde oluşturulmuştur. Stratejik Planlama rehberinde tarif edilen yapı 
gereği 2020-2024 Stratejik Planında Stratejik Alan tarifi kullanılmamıştır. 

 

 

  

Kente 
Yönelik 

Kentliye 
Yönelik 

Kuruma 
Yönelik 
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Mevzuat Analizi 

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

Kanun No. 5018, Kabul Tarihi: 10.12.2003 

MADDE 3.- Münhasıran bu kanunu uygulanmasında; 

n) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta e uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 
politikalarını, hedef ve önceliklerini performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için 
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,  

MADDE 7. -  Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin 
sağlanması amacı ile kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla;  

b)   Hükümet politikaları, kalkınma planları yıllık programlar, stratejik planlar ile 
bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama 
sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, zorunludur. 

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacı ile katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

BELEDİYE KANUNU 

Kanun No. 5393, Kabul Tarihi: 03.07.2005 

MADDE 18. – Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.  

MADDE 34. – Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip 
belediye meclisine görüş bildirmek.  

MADDE 38. – Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır; 

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.  
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MADDE 41.- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren ilk 
altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik 
plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye 
meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ile meslek odaları ile konu ile ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından 
kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde 
stratejik plân yapılması zorunlu değildir. 

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

Geçici Madde 4- 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

Belediye Meclisi 

 Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını 
takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis 
bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az 
iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek 
başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

 Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır; 

      a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

     b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler 
ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

     c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 
belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 01.07.2006- 5538  

S.K/29/b.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre 
düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan 
Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

     d) Borçlanmaya karar vermek. 

   e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması 
hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı 
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 
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     f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

   g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

     h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava 
konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

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

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

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

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

     m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

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

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

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

     r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. 

     s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

     t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

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

 Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 
temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 

  Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve 
yönetiminde bulunamaz. 

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

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

     b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

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

     d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

     e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

     f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

     g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

     h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

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

     j) Belediye personelini atamak. 

     k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

     l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

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

     n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere 
yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 
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     o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

     p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni 
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Belediye Encümeni 

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 

     a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî 
hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 
iki üye olmak üzere yedi kişiden, 

     b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 
için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 
amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur. 

    Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının 
görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. 

  Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, 
belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve 
saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 

   Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale 
komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği 
durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Belediye encümeninin görev ve yetkileri;  

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

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

     c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

     d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 
yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
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  f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye 
uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

    g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını 
uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

 h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

5393 No.lu Belediye Kanunu’na göre belediyenin görev ve sorumlulukları: 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

     a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 
sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 
alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

     b) (...) * (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 
sayılı Kararı ile.) ; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve 
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

     (İptal fıkra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı 
Kararı ile.)  

     Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

     Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 
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     Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

     Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir. 

     4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

  (Ek fıkra: 01.07.2006- 5538 S.K/29/sa.mda) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu 
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Belediyelerin yetki ve İmtiyazları; 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

     b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

     c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 
veya ruhsatı vermek. 

     d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 
tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

  e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 
işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 
etmek. 

  i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
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j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

   k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek. 

   l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 
alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler 
ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

  p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 
yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

    Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci 
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

    İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on 
yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
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karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı 
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

     Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

     Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 
hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen 
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Denetim ve İç Kontrol 

 Belediye Kanununda belirtilen denetim türleri iç ve dış denetim olarak 5018 Sayılı 
Kanunun 55. maddesinde “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 
süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri 
çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler 
Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, 
sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir” 
şeklinde belirlenmiştir.  

5018 Sayılı Kanun’un yukarıdaki hüküm ile devam eden hükümleri dikkate 
alındığında iç denetimin iç kontrol sistemi şeklinde bir bütün olduğu anlaşılacaktır. İç 
denetim, iç kontrol içinde ayrı bir birim olduğu halde hukuki olarak denetim, belediye 
içindeki birimlerce yapıldığından üst başlık iç denetim olarak verilmiştir. İç kontrol 
sürecine ilişkin esasları Maliye Bakanlığı belirleyeceğinden Bakanlıkta buna ilişkin usul 
ve esasları 31.12. 2005 tarih ve 26040 Sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlamıştır. 

Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim 
Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim 
birimi başkanlıkları kurulabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Dikkat edilirse, iç denetimi 
yapacak iç denetçiler için belediyenin büyüklüğü, yapısı ve konumu dikkate alınarak 
belediye başkanının talebiyle Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
uygun görmesi halinde belediye başkanına bağlı bir birim olarak kurulabilecektir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tarif edildiği şekliyle 
aşağıdaki gibidir. İç kontrol sistemlerinin nihai sorumluluğu belediye başkanındadır.  
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı ile iç 
kontrolün bir unsuru olan Ön Mali Kontrol Uygulamaları ve Harcama Süreçleri  

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin; 

“İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar 

Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, 
harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve 
işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. 

İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol 
faaliyetini yürütür.  

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve 
dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve 
yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının 
sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim 
anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve 
yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.”  

 “Kontrol yetkisi 

 Madde 14– Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi 
yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî 
hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu 
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yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç 
kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama 
yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi 
tarafından yürütülür. 

 Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin 
kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.” 

Hükümleri çerçevesinde,  

Mali Karar ve işlemler ile Harcamaların süreç akımları uygulamalarda gösterildiği gibi 
beş farklı şekilde oluşturulmuş ve Harcama Talimatları ile İhale Onay Belgelerinin bu 
uygulamalar doğrultusunda düzenleneceği, harcama süreçlerinin bu şekilde 
gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülecek mali karar ve işlemler ile 
harcamalar, 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dışında yürütülecek mali karar ve işlemler ile 
harcamalar, 

 Destek hizmetleri birimince yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, 
 Avans ve Kredi şeklinde yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, 
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yürütülecek mali karar ve işlemler. 

Yukarıda oluşturulan Mali Karar ve işlemler ile Harcamaların süreç akımları Üst 
yöneticinin onayıyla,  

Yine, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin; 

 “Ön malî kontrolün niteliği, 

Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve 
önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından 
uygulanmasında bağlayıcı değildir. 

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol 
sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme 
görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”  

Belediye faaliyetlerini incelediğimizde aşağıdaki tabloda verilen kanunlar ve 
yönetmelikler ile ilgili işlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 
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Kanunlar 
1136 Avukatlık Kanunu 5070 Elektronik İmza Kanunu 

1319 Emlak vergisi Kanunu 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

1475-4857 İş Kanunu 5237 Türk Ceza Kanunu 

1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5316 Ölçüler ve Ayarlar Kanunu 

1608 Umumu Belediye Mütealik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 
Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar) 5326 Kabahatler Kanunu 

2004 İcra ve İflas Kanunu 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

213 Vergi Usul Kanunu 5378 Özürlüler Hakkında Kanun 

2380  Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu 5393  Belediye Kanunu 

2464  Belediye Gelirleri Kanunu 5510  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu 552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

2828  Sosyal Hizmetler Kanunu 5520  Kurumlar Vergisi Kanunu 

2863  Kültür ve Tabiat Varlıklını Koruma Kanunu 5594  Kanun 

2872  Çevre Kanunu 

5620  Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli 
İşçi 
Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne 
Geçirilmeleri, 
Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

2886  Devlet İhale Kanunu 5651  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun 

2942  Kamulaştırma Kanunu 5779  İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

2981  İmar Affı Kanunu 5846  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

3065  Kdv Kanunu 6098  Türk Borçlar Kanunu 

3071  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 6100  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

3194  İmar Kanunu 6102  Türk Ticaret Kanunu 

3294  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 6163  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

3308  Mesleki Eğitim Kanunu 6245  Harcırah Kanunu 

3572  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 6245  Harcırah Kanunu 

3572  İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun 

6306  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun 

4046  Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

4077  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 634  Kat Mülkiyeti Kanunu 

4688/6289  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu 6356  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

4708  Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 6360  Kanun 

4734  Kamu İhale Kanunu 6495  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

4735  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 657  Devlet Memurları Kanunu 

4857  İş Kanunu 6831  Orman Kanunu 

492  Harçlar Kanunu 7126  Sivil Savunma Kanunu 

4982  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 7201  Tebligat Kanunu 

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 775  Gecekondu Kanunu 
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Yönetmelikler 
 

12428 Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 25951 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devrine 
Ait Yönetmelik 

14486 Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği 25961 Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 

14622 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Yönetmeliği 

25961 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği 

17435 Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili 
Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

25961 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği 

17435 Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma 
Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik 

26023 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

17848 Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında 
Yönetmelik 

26040 3. mükerrer İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul 
ve Esaslar 

17849 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 
Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

26040 3. Mükerrer Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin 
Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usulve 
Esasları Haskkında Yönetmelik 

17926 Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında 
Yönetmelik 

26040 3.mükerrer Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği 

18088 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atamalarına İlişkin Yönetmelik 26056 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

18916 Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan 
Belediyer Tip İmar Yönetmeliği 

26084 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

18916 İmar Kanunun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve 
Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 

26092 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği 

18916 Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 26092 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

18916 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 26092 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

19173 2981 Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 26092 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

19255 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 26104 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

19308 Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği 26111 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik 

19910 Sığınak Yönetmeliği 26179 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

20814 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26199 Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
Yönetmeliği 

21016 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği 26245 Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

21624 Otopark Yönetmeliği 26261 Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri 
Yönetmeliği 

22000 Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 26307 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin 
Yönetmelik 

22990 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler 
Hakkında Yönetmelik 26313 Kent Konseyi Yönetmeliği 

23952 İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları 
Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde 
Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 

26377 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 

24043 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği 26407 Taşınır Mal Yönetmeliği 

24669 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu 
Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet 
Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik 

26442 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

24958 Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 
Yönetmeliği 26490 Belediye Zabıta Yönetmeliği 

24958 Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 26490 Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav 
Yönetmeliği 



  

                              

 
 

Osmaniye Belediyesi Mutlu Şehir

www.osmaniye-bld.gov.tr 29 / 71

24958 Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği 26582 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği) 

25186 Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 26614 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

25422 Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel 
Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine 
Dair Yönetmelik 

26927 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik 

25658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik 

27244 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

25741 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait 
Yönetmelik 

27250 Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

25853 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine 
Dair Yönetmelik 

27278 Mahalli İsareler Personelinin Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 

25902 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 4982 Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik 

25951 Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, 
Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik 

 

 

Üst Politika Belgeleri Analizi 

ÜstPolitka Belgesi olarak  11. Kalkınma Planı incelenerek, bu planın hedeflerine 
yapılması planlanan katkılara öncelik verilmiştir. 

 
HIZLI ŞEHİRLEŞME 
71. Kentleşmenin yönetiminde daha demokratik ve 
katılımcı mekanizmalar 
geliştirilmektedir. Yerel düzeyde katılımın ve vatandaş 
denetiminin, diğer denetleme mekanizmalarıyla birlikte tesis 
edilmesi ile sosyal içerme, sürdürülebilir büyüme ve çevre 
korumaya imkân sağlayacak düzenlemeleri içeren kentsel 
gelişme planlarının hazırlanması teşvik edilmektedir. 
72. Dünyadaki akıllı kentlerde, kentte yaşayanların yaşam 
kalitesini artırmak ve yerel ekonomiyi büyütmek için akıllı 
büyüme planları, toplu taşıma için akıllı kart sistemleri, 
entegre ücretlendirme sistemleri gibi akıllı hareketlilik 
programları ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kontrollü enerji 
ve altyapı sistemleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 
74. Yeni iletişim araçları yerel kültürlere imkân tanıyarak çok 
kültürlülüğü desteklerken, gelişen iletişim olanakları kültürel 
etkileşimi artırmakta, çok uluslu şirketlerin hız kazandırdığı 
tek tipleştirici kitle kültürü, evrensel kültür iddiasıyla kültürel 
tahakkümü güçlendirmektedir. 
82. Sağlıklı, organik ve iyi tarım ürünlerine talep artmakta, 
katkısız ve yerel ürünlerin farklı pazarlama kanallarıyla 
doğrudan tüketiciye ulaştırılması eğilimi güçlenmektedir. 
98. Türkiye’de hizmette etkinlik bakımından büyükşehir modeli 
gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu modelin, bölgesel ve yerel 
kalkınma, kentsel planlama ve hizmetlerin sunumu yönünden 
vatandaşların katılımını artıracak ve merkezi yönetimle 
koordinasyonu güçlendirecek şekilde geliştirilme ihtiyacı 
bulunmaktadır. Ayrıca, yerel düzeyde sivil toplum 
ve özel kesim ile kamu idareleri arasında koordinasyonu artıran 
mekanizmaların geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
99. Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem 
Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki 
hedeflerine yön verilmektedir.RLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 
181. Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme 
patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini 

korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami 
düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; 
program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden 
geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi 
tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz 
gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla 
kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet 
açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 
olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
202. KİT’lerde ve mahalli idarelerde yönetişim süreçleri  
geliştirilecek ve mali uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde 
kontrol altına alınacaktır. 
264. Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla 
öz gelirleri artırılacaktır. 
264.1. Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir. 
265. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi 
tamamlanacaktır. 
Bürokratik ve Hukuki Öngörülebilirliğin Artırılması 
315.2. İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat 
gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine 
edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm 
önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle temas 
sağlayacak “Yatırım Koordinasyon Birimleri” oluşturulacaktır. Bu 
birimler yerelde Kalkınma Ajansları ile işbirliği geliştirecektir. 
316.3. Mahalliidarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları 
gözden geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar 
kaldırılacak, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak 
yeknesaklık sağlanacaktır. 
322.1. Türkiye Sanayi Alanları envanteri çıkarılacak ve ilan 
edilecektir. Çıkarılan envanter  sürekli güncel tutularak, 
sanayiciye kullandırılabilir arsa, yapılar ve bu arsalara ilişkin 
yatırım teşvik mekanizması dijital bir platform üzerinden 
sunulacaktır. 
2.2.1.1.6. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
345.1. Yerli dijital teknoloji geliştirici ve uygulayıcıların 
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yetkinlikleri ile ürün ve hizmet portföylerine yönelik envanter 
oluşturulacaktır. 
378.5. İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında 
enerji tasarrufu yapmasına ve yerli üretim teçhizatın 
kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma 
cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir. 
378.6. Yerli olarak üretilebilen enerji ekipmanlarının 
belirlenmesine yönelik envanter raporu oluşturulacak ve yerli 
olarak üretilebilecek ürünlere yönelik ihtiyaç analizi 
yapılacaktır..2.2. Öncelikli Gelişme Alanları 
414. Yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri 
hak ettiği katma değere eriştirecek mekanizmalar 
oluşturulacaktır. 
435.1. Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, 
izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları 
düzenlenecektir. 
435.3. Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım 
projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve 
değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
kurulacaktır. 
461. Geleneksel, bölgesel ve yerel ürünlerimizin ulusal ve 
uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına yönelik 
coğrafi işaret tescil ve kullanımı desteklenecektir. 
511.5. Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik 
güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri 
de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır. 
571. Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek 
ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır. 
571.6. Kırsal alanda yaşayan gençler arasında yenilikçi ve 
katma değeri yüksek üretimin cazip hale getirilmesine yönelik 
eğitim ve destek programları uygulanacaktır.  
571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü  
potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya 
yönelik uygulamaları destekleyecektir. 
572. Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır. 
598. Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için 
çalışmalar yürütülecektir. 
598.1. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri 
ve paylaşımlarını 
artırabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır. 
598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri 
desteklenecektir. 
600.2. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin 
teşvik edici çalışmalar yürütülecektir. 
600.8. Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha 
fazla oranda yer almalarını sağlayamaya yönelik farkındalık 
artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecektir. 
627. Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılacaktır. 
627.2. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır 
627.3. Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel 
yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacaktır. 
632. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve 
kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve 
kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel 
dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu 
gözetilecektir. 
632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik 
katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları 
teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır. 
633.4. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli 
idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir. 
655. Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için 
hizmetler çeşitlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

655.2. Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde 
bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm 
sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla 
rol almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır. 
657. Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımı 
artırılarak aktif yaşlanma imkânları geliştirilecektir. 
657.1. Yaşlıların hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi 
kolaylaştıracaktır. 
661. Göç yönetiminin kurumsal yapısı güçlendirilecek ve 
etkinliği artırılacaktır. 
661.1. Göç Strateji Belgesi çıkarılacaktır. 
661.3. Göç alanında uluslararası yardımların yönetiminde 
planlama, uygulama ve takip için kurumlar arası işbirliği 
güçlendirilecek, ulusal kuruluşların uluslararası fonlardan 
doğrudan faydalanması yönünde kapasite geliştirilecektir. 
665. Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa 
saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde 
sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, 
yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına 
yönelik politikalara ağırlık verilmektedir. 
668. Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde imkân ve 
kabiliyetlerini yönetişimtemelinde geliştirerek dönüştürmek ve 
böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı 
sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmak temel amaçtır. 
669. Bölgesel kalkınmanın kurumsal yapısı ve yönetişimi 
merkezi ve bölgesel düzeyde etkinleştirilecektir. 
669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının 
yapıları, görev ve yetki geçirilerek, daha etkin ve verimli 
çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır. 
670. Görece geri kalmış bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların 
geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın 
artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi desteklenecektir. 
670.1. Kalkınma ajansı destekleri, yerel düzeydeki kurumların 
kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, 
sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla yönetim 
danışmanlığı alanına odaklanacaktır. 
670.2. Görece geri kalmış bölgelerde çevresine hizmet verme 
bakımından merkez olma işlevi taşıyan illerde Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı uygulanmasına devam 
edilecektir. 
670.3. Kalkınma ajansları sonuç odaklı programlar ve bölgeye 
özel yenilikçi destek mekanizmaları ile daha odaklı ve etkili 
destekler sağlayacaktır. 
673. İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel 
kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, 
yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler 
oluşturmak temel amaçtır. 
674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok 
merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği 
sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda 
topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, 
coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas 
alınacaktır. 
674.1. Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt 
ölçekli planlarda alt merkezlere 
toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik 
standartlar belirlenecek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu 
standartlar doğrultusunda revize edilecektir. 
674.2. Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi 
ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için 
İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel 
yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir. 
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675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki 
kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; 
kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan 
tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. 
675.1. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için 
mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel 
yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin 
artırılması desteklenecektir. 
676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin 
artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde 
Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır. 
676.1. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, 
kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek 
için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 
81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin  
finansmanıyla yürütülecektir. 
677. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle 
düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme 
süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve 
uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas 
olacaktır. 
678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının 
bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla  
zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar  
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 
678.1. İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri 
dikkate alan katılımcılık ve finansman alanında yenilikçi 
yaklaşımlar geliştirilecektir. 
679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak 
yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini 
geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 
679.2. “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “özgün mahalle 
sertifikası” verilmesine altlık 
oluşturacak kılavuzlar hazırlanacaktır. 
683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri 
yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir 
projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve 
kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi 
sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin 
geliştirilmesi desteklenecektir. 
683.1. Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri 
yol haritalarını hazırlamalarına yönelik Ulusal Akıllı Şehir 
Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır. 
683.2. Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il 
belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir olgunluk 
değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde 
bulundurularak önceliklendirilecektir. 
683.3. Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji 
uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri analiz edilecek, 
ihale süreçlerinde esas alınacak yerli üretim oranı başta olmak 
üzere kriterler belirlenecektir.  
Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki 
riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve 
standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas 
alacak şekilde dönüştürülecektir. 
690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam 
kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı 
çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde 
yürütülecektir. 
690.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi 
alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda 
yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli 
oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent 

kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay 
mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları 
gerçekleştirilecektir. 
691. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan 
kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacaktır. 
691.1. İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, 
sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, 
finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren 
kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır. 
692. Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık esasları dikkate 
alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncelikle yerinde 
dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla 
uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecektir. 
692.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde sosyal etki 
analizi yapılacaktır. 
692.2. Kentsel dönüşüm projelerinde katılımcılık esasları 
tanımlanacak ve sürecin işbirliği içeresinde ilerlemesi 
sağlanacaktır 
2.4.5. Kentsel Altyapı 
Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna 
erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına 
etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; 
atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek 
etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri 
dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; 
erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve 
sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel 
amaçtır. 
698.1. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su 
kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır. 
698.2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında 
DSİ’nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir. 
698.4. Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için 
KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik 
bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin 
şekilde üstesinden gelinecektir. 
699. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta 
ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları 
ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik 
ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık 
yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun 
sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama 
araçları geliştirilecektir. 
699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 
699.2. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 
699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar 
geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir. 
699.4. Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır. 
700. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte 
zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf 
tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir 
program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır. 
700.1. Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 
701. Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve 
yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar 
planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir 
şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır. 
701.1. İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını 
sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacaktır. 
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701.2. Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, 
onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı 
sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı 
oluşturulacaktır. 
702.1. Kent içi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk 
talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, 
Metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz 
kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri 
değerlendirilecektir. 
702.3. Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını 
teminen tek kart ödeme sistemi hayata geçirilecektir. 
703. Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentçi ulaşımda 
motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir. 
703.1. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları 
ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacaktır. 
703.2. Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile 
alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya 
bölgeleri oluşturulacaktır. 
703.3. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve 
finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecektir. 
703.4. Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı 
hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacaktır. 
703.5. Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır. 
2.4.6. Kırsal Kalkınma 
705. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve 
aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün 
istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli 
ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin 
artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır. 
706. Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskânı ve 
yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının 
tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanacaktır. 
706.1. Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı 
ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için 
KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde 
köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise 
Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında 
köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, 
atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal 
destek sağlanacaktır. 
706.3. Kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlarımızın emniyet, 
asayiş ve kamu düzeninin korunması için iklimsel ve topografik 
koşullar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı ile 
yeni yolların yapımı sağlanacaktır. 
707. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve çevre odaklı 
programlanacak; desteklerin yürütülmesinde mevcut çok 
başlılığı giderecek düzenlemeler yapılacak, uygulamada 
tamamlayıcılık ve etkinlik sağlanacaktır. 
707.1. Kırsal kalkınma desteklerinde hedef birliğini sağlamaya 
yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 
(KKYDP), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 
Destek Programı (IPARD), Kalkınma Ajanslarının kırsal 
destekleri ve diğer ilişkili destek programları arasında 
tamamlayıcılığın tesisi için bu desteklerin uygulanmasına ilişkin 
genel esas ve usuller gözden geçirilecektir. 
707.2. IPARD ve KKYDP Programları kapsamında kırsal tarım, 
kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim 
uygulamalarına yönelik destekler sürdürülecektir. 
708. Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için 
kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasitenin 

geliştirilmesi sağlanacak, kadınlara, genç çiftçilere vb. gruplara 
pozitif ayrımcılık uygulanması sağlanacak, üretici örgütlerinin 
sosyal dayanışma, işbirliği, eğitim ve finansman konularında 
öncü kurumlar olması sağlanacaktır. 
708.1. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında aile işletmeleri ile 
küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim ve finansal yapısını 
güçlendirmek ve ölçek ekonomilerinden faydalanılmasını 
sağlamak üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek; üretim ve lojistik 
altyapıları ile markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin 
iyileştirilmesi sağlanacaktır. 
708.2. Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, 
yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çevresel 
destek ve teşvikler artırılacaktır. 
709. Kırsal toplumun beşerî sermayesinin geliştirilmesi ve 
yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde yoksullukla 
mücadele çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülecektir. 
710.1. Köylerdeki üretim ve yaşam biçimleri ile tabiat ve kültür 
varlıklarının korunmasını teminen; köylere özgü geleneksel 
zanaat ve el sanatları, Agro-turizm, coğrafi işaretli ürünler, süs 
bitkileri, bağcılık, arıcılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı, 
alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliği, tarım ve gıda ürünlerindeki 
geleneksel üretim ve saklama bilgisini gelecek kuşaklara 
taşıyacak girişimler ve iş birlikleri gibi alanların desteklenmesine 
devam edilecektir. 
2.4.7. Çevrenin Korunması 
712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin 
iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin 
sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile 
duyarlılığının artırılması temel amaçtır. 
713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler 
ve STK’lar arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirilecek, 
toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi 
sağlanacaktır. 
713.1. Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli 
idareler ile yetki ve görevlerindeki uyumun geliştirilmesi, 
çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer 
paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
714.3. İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ihtiyaçlar 
tespit edilerek çözüm önerileri belirlenecek, başta Karadeniz 
Bölgesi olmak üzere 7 Bölgemiz için İklim Değişikliği Eylem 
Planları hazırlanacaktır. 
715. Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi 
için hava kalitesi yönetim uygulamaları etkinleştirilecek, 
emisyonların kontrolü sağlanarak hava kalitesi iyileştirilecektir. 
2.4.8. Afet Yönetimi 
721. Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere 
dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk 
azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can 
ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır 
722.1. Afet risk ve zarar azaltma çalışmalarına yönelik Türkiye 
Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır. 
 
2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ 
YÖNETİŞİM  
742. Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap 
verebilir, etkin, özel sektör ve sivil 
Toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal 
potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir 
yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin 
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güçlendirilmesi Plan döneminin temel hedeflerindendir. 
743. Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle 
yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması 
için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, 
daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. 
744. Kamuda hesap verebilirlik, şeffaflık ve katılımcılık 
güçlendirilecektir. 
745. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir paydaşı haline 
gelen STK’ların dinamik ve esnek yapıları ile yerel ve ulusal 
düzeydeki ihtiyaç ve sorunlara cevap verebilme potansiyelinden 
yararlanılması; demokrasinin güçlenmesi, kamusal hizmetlerde 
verimlilik ve kalitenin artırılması açısından önem taşımaktadır. 
Plan döneminde aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, karar 
alma süreçlerine STK’ların etki katılımının sağlanması, sivil 
toplum kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması ve sosyal diyalog 
ortamının geliştirilmesi, STK’ların kurumsal, beşerî ve finansal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
2.5.1.3. Sivil Toplum 
775. Sivil toplum bilincinin gelişmesi, örgütlü sivil toplumun 
güçlenmesi, STK’ların saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine 
uygun bir yapıya kavuşması ve devletin karar alma süreçlerine 
etkin katılımının sağlanması temel amaçtır. 
776. Demokratik, katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hesap verebilir 
örgütlü bir sivil toplumun oluşumunu güçlendirecek 
düzenlemeler yapılacaktır. 
 
2.5.2. İYİ YÖNETİŞİM 

2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari 
Yapılanma ve Politika Yapımı 
780. Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun 
yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet 
sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve 
şeffaflığın artırılması temel amaçtır. 
782.1. Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik 
düzenleme yapılacaktır. 
784. Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı anlaşılır, takip 
edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun erişimine 
açılacaktır. 
784.1. Kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı 
dostu bir formatta paylaşılması amacıyla harcama.gov.tr portalı 
açılacaktır 
785. Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 
785.2. Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, 
önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri 
şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır. 
785.3. Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet 
üzerinden yayımı sağlanacaktır. 
787.3. Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama 
örnekleri yaygınlaştırılacaktır. 
787.5. Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medyada 
vatandaşla etkileşimi ölçülecek ve analiz edilecektir. 
788. Kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim standartlarını 
belirlemeye ve iletişim süreçlerinde koordinasyona 
odaklanılacaktır. 
2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim 
789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin 
artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme 
ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 
aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır 790. Kamu 
idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi 
güçlendirilecektir. 

790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve 
beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları 
tasarlanacaktır. 
791.1. Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet 
raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele 
alınacaktır. 
791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun 
güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır 
791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun 
güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 
793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim 
uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. 
793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim 
uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı 
gerçekleştirilecektir. 
794. Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının 
verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna 
güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik 
güçlendirilecektir. 
794.1. Performans Denetimi Rehberi güncellenerek stratejik 
yönetimin bileşenlerine yönelik ikincil mevzuat, kılavuz ve 
rehberlerle uyumlu hale getirilecektir. 
2.5.2.3. Yerel Yönetimler 
796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; 
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, katılımcı, mali 
sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye 
çıkarılması temel amaçtır. 
797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri 
ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır. 
797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan 
hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet 
önceliklendirmesini yapmak üzere rehber geliştirilecektir. 
797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen 
rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, 
stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde 
hizmet önceliklendirmesini-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini 
ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır 
798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu 
standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem 
geliştirilecektir. 
798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik 
asgari standartları tespit edilecek; bu standartların 
uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 
799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi 
ve kapasitesi artırılacaktır. 
799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya 
yönelik eğitimler verilecektir. 
800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım 
ve denetim rolü güçlendirilecektir. 
800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve 
karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, 
kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, 
alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi 
gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının 
daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır. 
801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye 
yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır. 
801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan 
büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu 
ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması 
yapılacaktır. 
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801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, 
büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet 
erişimi kolaylaştırılacaktır. 
801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin 
çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet 
aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli 
olarak yeniden değerlendirilecektir. 
802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve 
dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği 
güçlendirilecektir. 
802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin 
projeleri desteklenecektir. 
802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için 
finansman modeli geliştirilecektir. 
802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve 
önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar 
oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir. 
2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları 
803. Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum 
yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi 
oluşturulması temel amaçtır. 
2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları 
808.3. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim 
hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır. 
810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel 
yönetimler arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacaktır. 
811.3. Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri 
geliştirilerek kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. 

812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. 
813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal 
planlar hazırlanacaktır. 
819.2. Kamu kurumları, mahalli idareler ve STK’lar tarafından 
sağlanan kalkınma yardımlarına ilişkin verilerin toplanması ve 
raporlanmasına ilişkin mevcut mevzuat güncellenecektir. 
2.5.2.7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI 
842. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) önceliklerimiz 
doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir 
takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması temel 
amaçtır. 
843. SKA’lar ulusal öncelikler ve koşullar doğrultusunda 
Sektörel ve tematik politika belgelerine yansıtılacaktır. 
843.1. Kurumsal stratejik planlar ile Sektörel ve tematik politika 
belgeleri hazırlıklarında SKA’larla uyum gözetilecektir. 
844. SKA’ların takip ve gözden geçirilmesi için iyi işleyen ve 
katılımcı bir kurumsal koordinasyon mekanizması kurulacaktır. 
844.1. SKA’ların uygulanmasının ulusal düzeyde takip ve 
gözden geçirilmesi ile koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında ilgili kamu kurumlarının yanı 
sıra yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve STK 
temsilcilerinin katılımı için esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir 
Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulacaktır. 
845. Küresel SKA gösterge setindeki gelişmelere paralel olarak 
ulusal gösterge setinin kapsamı öncelikler doğrultusunda 
genişletilecektir. 
845.1. Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme ve 
değerlendirme sistemi kurulacaktır. 

 

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Faaliyet Alanı   Ürün/Hizmetler 

Kent Planlaması   Nazım imar planları doğrultusunda imar ve ilah planlarıyla parselasyon planları yapmak, 

 Doğal, kültürel ve diğer kaynakların toplum yararına akılcı kullanımını planlamak, uygun yapılaşmayı sağlamak, 

 Parselasyon planlarını yapmak,  

 Mimari ve mühendislik projelerini incelemek ve onaylamak, 

 İmar planlarında değişiklik yapmak, 

 Yasalara uygun yapılaşmaya hazır imarlı alanlar üretmek, 

 İnşaat izni ve inşaatın bitiminde yapı kullanım izin belgesi vermek, 

 İmar planına aykırı ve kaçak yapılaşmayı önlemek ve aykırı inşaatları yıkmak, imar planlarına uygun yapılaşmayı 
hızlandıracak tedbirler almak, 

 Yapı denetim firmalarının yasa ve yönetmeliklerden doğan iş ve işlemlerini yapmak, 

 Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli olarak tutmak, alanda takip ve kontrol etmek, 

 Kamuya ayrılmış alanların kamuya terkini ya da kamulaştırma işlemini yapmak, 

 Kamu yararı gerektiği hallerde gerçek ve tüzel kişilere ait malların kamulaştırma işlerini yapmaktır. 

 Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri; Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti, Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve 
projelendirilmesi, Kentsel dönüşümü uygulanması 

Altyapı    İmarlı‐imarsız bölgelerde yeni yollar açmak, 

 Tüm yol ve sokaklar ile sanat yapılarının, bakım ve onarımı ve asfaltlama işlerini yapmak, 

 Yaya yolları, merdivenli yol ile bu yollar için bordür, plak taş, kilit taş, mantar taşı gibi elemanlar üretmek, 

 Yaya bölgesi olarak düzenlenen alanları kent mobilyalarıyla donatmak, 

 Kentin su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 

 Belediyeye  ait  iş  makineleriyle  diğer  tüm  makine,  araç  ve  gereçlerin  bakım‐onarım,  yedek  parça  ve  sarf 
malzemelerini temin etmek, 

 Belediyeye  ait  bina,  park,  bahçe,  çocuk  oyun  alanları,  spor  tesisleri  ile  diğer  kültürel  ve  sosyal  tesislerin 
projelendirilmesini ve organizasyonu yapmak Belediyeye ait sosyal tesislerin bakım ve onarım işlerini yapmak, 

Yaşam Alanları   Belediyemizin sorumluluk alanı içindeki mevcut parklar, yürüme yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, 
sokak ağaçları, refüj yeşil alanlar ile spor alanları ve diğer yeşil ve rekreasyon alanlarının günlük /aylık /mevsimlik 
tüm bakım, onarım, sulama çimlendirme vb. gibi işlerini yapmak, 
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 İmar planlarında  yeşil  alan,  park,  bahçe,  çocuk bahçesi,  spor  tesisi,  yaya bölgesi  ve  rekreasyon  alanı  olarak 
tanımlanan alanların mülkiyetini araştırarak bu alanların etüt proje uygulamalarını yapmak, 

 Revize peyzaj mimari projelerinin planları ile uzun ve orta erimli park alanlarının mastar planlarını yapmak, 

 Park ve yeşil alanların ihtiyacı olan bitkisel materyal, toprak, gübre, çiçek, çalı ve ağaçları üretmek, 

 Park mobilyaları, oyun aletleri, basket potası, çöp kovası ve aydınlatma elemanlarını yapmak ve yerleştirmek, 

 İmara yeni açılan ve altyapı çalışması tamamlanmış sokakların ağaçlandırılmasını yapmak, 

 Mevcut Sokak ağaçlarının budanması ve bakımını yapmak, 

 Park ve yeşil alanlar için sera ve fidanlıklar kurmak ve işletmek, 

 Belediye sınırları  içindeki kamu kurum ve kuruluşlarına, okullar, kreşler, huzurevleri vb. kurumlara bank, çöp 
kovası, yeşil alan, spor alanı vs. konularında yardım etmek, 

 Halkın huzur ve güven içinde soluklanabileceği yeni yeşil alanlar üretmek. 

Sürdürülebilir 
Çevre 

 Sağlıklı  bir  toplum  ve  sağlıklı  bir  kent  için  gerekli  olan  çevre  bilincini  geliştirecek  önlemler  almak  ve  bu 
doğrultuda hizmet üretmek, 

 Ambalaj atıkları geri kazanımını sağlamak, 

 ÇED  yönetmeliği  kapsamında  alınan  izin,  ruhsat  ve  yatırımların  inşaat  başlangıcında,  işletme  aşamasında 
gözlemek, kontrol etmek ve sonrasında da denetlemek, 

 Kömür depolarıyla, katı yakıt kullanan veya kirli duman çıkartarak havayı ve çevreyi kirleten konut ve işyerlerini 
denetlemek, 

 Görünüm ve ses kirliliğini önleyici tedbirler almak, 

 Çevre konusunda halkı bilinçlendirmek, 

 Katı atık toplama,  

 Cadde ve sokak temizleme, Umumi WC bakım ve temizlik yapmak,  

 Yağmur suyu ızgaralarının temizliği pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizliğini yapmak, 

Sosyal ve Hayat 
Toplumsal 
Hizmetler 

 Koruyucu sağlık önlemleri alarak toplum sağlığına katkıda bulunmak, 

 Dar gelirli toplum kesimlerine parasız sağlık hizmeti sunmak, 

 Acil yardım ve ambulans hizmetlerini geliştirmek, 

 Sıhhi ve gayrisıhhi işyeri ile konutların ve halkın toplu kullanımına açık olan alanların yasal çerçevede ve sağlığa 
uygun koşullarda çalışmasını ve kullanmasını sağlayıcı denetimler yapmak, 

 Gündüz çocuk bakım ve etüt merkezlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak, 

 Kadınları, çocukları ve yaşlıları koruyacak önlemleri almak, eğitimler gerçekleştirmek, 

 Yoksul ve dar gelirli yurttaşlara yardım ederek sosyal eşitsizliği gidermek, 

 Mesleki eğitim projeleriyle işsizliği önleyici tedbirler almak ve istihdamı artırmak, 

 Sivil toplum örgütlerin, toplum gönüllülerinin ve semt sakinlerinin enerjilerini birleştirerek toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, alandaki örgütlerle iş birliği yapmak, 

 Engelli yurttaşlara iş ve eğitim olanakları sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, 

 Engellilerin kent yaşamına katılımını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek, 

 Hemşerilerimizin evlendirme iş ve işlemlerini yapmak, 

 Gençlere yönelik eğitim/öğretim ve istihdam sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek, projeler üreterek uygulamak. 

 Cenaze hizmet faaliyetleri 

 İtfaiye hizmet faaliyetleri 

Kent Ekonomisi   İlçemiz  sınırları  içindeki  halka  açık  dinlenme,  çalışma  ve  eğlenme  yerleri  dahil,  tüm  işyerlerine  işyeri  açma, 
çalışma izni, gıda, sicil belgesi, hafta tatili izin belgesi vermek, 

 İşyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmek, kira rayiç bedellerini tespit etmek, 

 Esnaf ve çevre denetimi ile pazaryeri denetimi yapmak, 

 İşportacılığı önlemek, 

 Üretici ve tüketici haklarını korumak, 

 Kayıt dışı ve merdiven altı üretimleri kayıt altına almak, 

 Üretici ve tüketiciyi buluşturacak projeler geliştirmek, 

 Ekonomik hayatı canlandıracak alternatif hizmetler üretmek, 

 Belli merkezlerde trafikten arındırılmış yeni yaya alanları düzenleyerek bu alanlarda sosyo‐ekonomik canlılığı 
arttırmaktır. 

Kültür ve Sanat   Kültürel hizmetleri gerçekleştirmek, 

 Sanatsal hizmetleri gerçekleştirmek, 

 Semtlerde çok amaçlı kültür sanat merkezlerini yaygınlaştırmak, 

 Tarihi yapıları ve alanları korumak, 

 Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri vb. etkinlikler düzenlemek, 

 Amatör sporcu ve kulüplere destek vermek, 

 Ulusal ve uluslararası çeşitli yerel örgütlerle ilişki kurmak veya ortak faaliyetlerde bulunmak, 

Kırsal Kalkınma   Belediyemiz sınırları içinde bulunan köy ve diğer kırsal anlardaki doğal kaynakları koruyucu önlemler almak, 

 Bu bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak organik tarım projelerini destekleyerek uygulanmasına 
yardımcı olmak, 

 Bu bölgelerin kalkınması için ulaşım sorununu çözmek, 

 Organik tarım ve buna bağlı olarak organik tarım turizminin ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri hayata 
geçirmek üzere çalışmalar yapmak. 

Kurumsal Yaşam   Belediye  başkanının;  ağırlama,  temsil,  ziyaret,  tören  vb.  protokol  ve  koordinasyonu  ile  hizmet  birimleri  ve 
personelle ilişkiler gibi özel kalem hizmetlerini yürütmek, 
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 Belediye hizmetlerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi, halk ve belediye arasında iletişimin sağlanması ve çeşitli 
yayınlarla belediye yaklaşımını anlatmak gibi basın ve halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, 

 Belediyemizin genel olarak dış paydaşlarımızı doğrudan ilgilendirmeyen özel olarak kurumun kendi iç hizmetleri 
kapsamında belediye birimlerinin teftiş, denetim ve soruşturmaları, adli ve idari yargıda belediyemiz aleyhine 
açılan davaları izlemek ve sonuçlandırmak, 

 Belediyemizin ana hizmet binasıyla, diğer hizmet birimlerinin temizlik, aydınlatma, ısınma, ulaşım, güvenlik ve 
personelin yemek vb. ihtiyaçlarını karşılamak, 

 657 ve 4857 Sayılı Yasalara bağlı olarak belediye personelinin atama, kadro, sicil, emeklilik, izin gibi özlük hakları 
ile hizmet içi eğitim ile maaş, ikramiye vb. tahakkuk işlerini yapmak, 

 Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin çalışmalarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, alınan kararları ilgili 
birime göndererek gerçekleşmesini sağlama, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, gelen‐giden evrak 
akışını düzenlemek, 

 Belediye  hizmetlerinin  ve  iş  süreçlerinin  şeffaf,  katılımcı  bir  ortamda  topluma  sunulmasını  (e‐belediye) 
sağlamak, 

 Belediyemize bağlı şirketlerin verimliliğini arttırmak, iş akışını koordine etmek, Belediyemizin beş yıllık stratejik 
planı ile kurumsal stratejilerini hazırlamak, Belediye bütçesini hazırlamak, 

 Belediye performans göstergelerini hazırlamak, 

 Vergi, gelir‐gider, taşınır malların kayıt ve kontrolü gibi mali ve idari hizmetler savaş, deprem, sel ve yangın gibi 
çeşitli  yıkımlar öncesinde ve sonrasında savunma planları hazırlamak, ekipler oluşturmak, eğitim ve  tatbikat 
yapmak gibi sivil savunma hizmetlerini yapmak. 
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Analiz 

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 
Organizasyon Yapısı 
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İnsan Kaynakları Analizi 
 

İnsan Kaynakları Dağılımı

 

Fiziki Kaynak Analizi 
Fiziksel Yapı 

Sosyal Alanlar 

Sosyal Alan Miktar 

Nikâh Salonu sayısı: 1 Adet (178 kişilik) 

İnternet Evi Sayısı: 10 Adet 

Kültür Merkezi: 2 Adet 

Konferans Salonu: 2 Adet 

Kültür Yayınları: 3 Adet 

 
 

Binalar 

Binanın Cinsi    Yeri     Miktarı 

Hizmet Binası  Osmaniye 1- Adet 

Mezbahana Binası  Osmaniye 1 - Adet 

Karaçay Sosyal Tesisleri Osmaniye 1 – Adet 

Zabıta Karakolu Osmaniye 1 – Adet 

Ahmet Şekip ERSOY Kültür Merkezi Osmaniye 1 – Adet 

Memur İşçi İŞKUR Genel Toplam

Kadın 14 129 38 181

Erkek 92 17 67 176

Toplam 106 146 105 357
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Su Tahsilât Bürosu Osmaniye 2 – Adet 

Kent Müzesi Osmaniye 1 - Adet 

Şehirler Arası Otobüs Terminali Osmaniye 1 – Adet 

Sebze Hali Osmaniye 1 – Adet 

Mezarlık İdari Binası Osmaniye 1 –Adet 

Mal Pazarı Binası  Osmaniye 1 –Adet 

Su Deposu Binası Osmaniye 1 – Adet 

Cebelibereket Kültür Merkezi Osmaniye 1 – Adet 

Arıtma Tesisi Osmaniye 1 – Adet 

Asfalt Şantiyesi Osmaniye 1 – Adet 

Zorkun Hizmet Binası Osmaniye 1 - Adet 

 

Araçlar 

 Kiralık Resmi Genel 
Toplam 

Ambulans 1 1 
Arazi Binek Aracı 0 0 
Asfalt Şantiyesi 3 3 
Binek Otomobil 6 6 
Ceneze Aracı 7 7 
Çim Makinası 2 2 
Engelli Aracı 1 1 
Ekskavatör 0 0 
Finişer 1 1 
Greyder 3 3 
Hafif Ticari Araç 0 0 
İtfaiye Aracı 19 19 
Kalyak 0 0 
Kamyon 35 35 
Kamyonet + Pickup 7 47 54 
Kanal Açma Aracı 5 5 
Kepçe 13 13 
Küçük Silindir 1 1 
Loader 1 1 
Minibüs 3 3 
Motosiklet 13 13 
Otobüs 1 1 
Özel Araç 5 5 
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Silindir 5 5 
Tır 0 0 
Traktör 16 16 
Vidanjör 0 0 
Yol Üretim Makinası 0 0 
Forklift 1 1 
GENEL TOPLAM 7 189 196 

 

Spor Alanları 

Çok Amaçlı Spor Sahası :   11 adet 

Konum 

 Belediyemiz, Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:303 Osmaniye 
Belediye Hizmet Binası adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.   

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 
 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 Belediyemizin daha etkin ve verimli hizmet üretebilmesi için bilişim 
teknolojilerinden azami derecede yararlanılarak çalışan tüm personelimize bilgisayar ve 
internet bağlantısı sağlanmış ve bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı tanınmıştır. 

Tüm iş, işlem ve faaliyetlerimiz bu teknoloji kullanılarak yerine getirilmektedir. 
Kullanmış olduğumuz yazılımlar her geçen gün daha da işlevselleştirilerek otomasyon 
süreçleri oluşturulmaktadır. 

 Belediyemiz bünyesindeki tüm birimler arası entegrasyon sağlanmıştır.   

 KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI 

YAZILIM ADI TÜRÜ KULLANAN BİRİM 

SAMPAŞ GIS PAKETİ Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

Sisword Ana Modül Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

Sisword Harita Modülü Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

Planlama Modülü Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

Çıktılar Modülü Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

KBS Modülü Kurumsal otomasyon Tüm birimler 

CBS ve YBS Entegrasyonu Kurumsal otomasyon Tüm birimler 
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Oracle 10.g Lisans Kurumsal lisans Tüm birimler 

Office 2007 Lisans Kurumsal lisans Tüm birimler 

Office 2010 Lisans Kurumsal lisans Tüm birimler 

Office 2013 Lisans Kurumsal lisans Tüm birimler 

BİMSER, SPNET Kurumsal lisans Tüm birimler 

BİMSER, QDMS ve ENSEMBLE Kurumsal lisans Tüm birimler 

 

Mali Kaynak Analizi 
 

2020-2024 Gelir Tahmini 

KAYNAKLAR 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam 
Kaynak 

Vergi Gelirleri 27.832.000  29.223.600 30.684.780 32.219.019 33.829.970  153.789.369 

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

38.571.000  40.499.550 42.524.528 44.650.754 46.883.292  213.129.123 

Alınan Bağış ve Yardımlar 
ile 
Özel Gelirler 

320.000  336.000 352.800 370.440 388.962  1.768.202 

Diğer Gelirler 177.110.000  185.965.500 195.263.775 205.026.964 215.278.312  978.644.551 

Sermaye Gelirleri 9.000.000  9.450.000 9.922.500 10.418.625 10.939.556  49.730.681 

Alacaklardan Tahsilat 100.000  105.000 110.250 115.763 121.551  552.563 

Red ve İadeler (-)             

TOPLAM 252.933.000  265.579.650 278.858.633 292.801.564 307.441.642  1.397.614.489 

 

PESTEL Analizi 

PESTEL (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel ve Yasal unsurlar) 
analizi, bir kuruluşun içinde bulunduğu çevredeki pozisyonunu, ilerlediği yönü, iç 
dinamiklerini, etkilenebileceği dış faktörleri dikkate alarak belirleme çalışmasıdır. 
PESTEL analizi, GZFT analizinin yapılması için gerek duyulan bir çeşit çevre analizidir. 
Analizin sağlıklı yapılabilmesi açısından kurumun bulunduğu çevrenin anlaşılabilmesi 
için coğrafi konumuna, demografik yapısına iş ve çalışma hayatına bakmak yararlı 
olacaktır. 

Coğrafi Konum 

Dünya üzerinde, 37° 00' - 37° 08' Kuzey enlemleri ve 36° 13' – 36° 20' doğu 
boylamları arasında bulunan Osmaniye ili, Akdeniz Bölgesi’nde, Çukurova’nın 
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doğusunda bulunmaktadır. Doğusunda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, 
kuzeyinde ise Kahramanmaraş illeri bulunmaktadır. Osmaniye’nin batı kesimlerinde 
Adana ovasının doğuya doğru uzanan düzlükleri bulunmaktadır. Bu düzlüğün güney, 
güneydoğu ve doğu kesimlerinde Amanos dağları bulunmaktadır.  

 

Osmaniye, ulaşım açısından uygun bir konumda olup, ili Adana’ya bağlayan D-400 
karayolu çift şeritlidir. Ayrıca Pozantı – Gaziantep – İskenderun – Mersin – otoyolunun 
kavşak noktasındadır. Osmaniye, ülkemizin güney doğusu ile batısı arasında kara yolu ve 
demir yolu açısından geçit durumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin 
Limanı’na 220 km, İskenderun Limanı’na ise 60 km uzaklıktadır. Osmaniye’ye en yakın 
havaalanı, Adana’da bulunan Şakirpaşa havaalanıdır. 
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Osmaniye, yüzey şekillerinin çoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir.  
Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya gittikçe yükselir. Kuzeyde Orta Toroslar, doğuda ise 
Amanos dağları yer alır. İlin merkez sınırları içerisinde kalan dağlar ve yükseklikleri; 
Koyumelen Dağı 2108 m, Keldaz Dağı 1900 m, Kösür Dağı 1702 m, Büyük Kösür Dağı 1626 
m, Tozaklık Dağı, !616 m, Hacıdağı 1549 m, Honazin Gediği 1086 m, Haçbel Dağı 1426 m 
ve Boğatepe Dağı 850 m’dir.  Dağlar ile ova arasında hafif engebeli araziler mevcuttur.  
Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. İlin 
en önemli akarsu havzası Ceyhan nehri olup, Elbistan dağlarından doğar, Çukurova’yı 
geçerek Akdeniz’e dökülür. Uzunluğu 509 km.'dir. Ayrıca il içerisinde birçok akarsu 
kaynağı bulunmakta olup, Berke, Kesiksuyu, Aslantaş ve Kalecik barajlarına ait baraj 
gölleri bunmaktadır. 

Mahalleler 
 

Adnan Menderes Gebeli Raufbey 

Ahmet Yesevi Hacı Osmanlı Rızaiye 

Ali Bekirli Haraz Selimiye 

Alibeyli İstiklal Şirinevler 

Baş Kazım Karabekir Ulaşlı 

Cumhuriyet Karaçay Vatan 

Dr. İhsan Göknal Kurtuluş Yaverpaşa 

Dumlupınar M. Akif Ersoy Yedi Ocak 

Esenevler M. Fevzi Çakmak Yeni 

Eyüp Sultan Mevlana Yeşilyurt 

Fakıuşağı Mimar Sinan Yıldırım Beyazıt 

Fatih Rahime Hatun Yunus Emre 
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Demografik Yapı 
 

 

 

PESTEL Analizi ve Bulguları 
Yapılan analiz çerçevesinde katılımcılardan aşağıda örnekleri verilen alanlarda 
değerlendirmelerde bulunmaları talep edilmiştir.;  

Politik etkenler; tarım ve turizm gibi endüstriler ve belediyemiz üzerine etkileri, 
mevcut ve gelecekteki devlet politikaları, 
yerel yönetim politikaları, sivil toplum 
kuruluşlarının durumu, hane halkı 
beklentileri, nüfusa yönelik 
değerlendirmeler, basın ile ilgili gelişmeler, 
sendikal beklentiler, bürokrasideki 
gelişmeler … 

Ekonomik etkenler; hane halkı ekonomik 
durum değerlendirmesi, ekonomik eğilimler 
(bölge, ülke veya uluslararası), kurlar, 
ekonomideki dönemsel özellikler, ticari 
eğilimler, paydaşların ekonomik etkilerden 
etkilenme durumu, sanayinin durumu, 
enflasyon, sendikal ücret artış beklentileri,  

Sosyal ve Kültürel etkenler; hayat tarzlarındaki eğilimler, demografik değişimler (iç ve 
dış göç, göçmenlik, nüfus artış hızı vb.), paydaşların davranış kalıpları, sosyal hayatı 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kadın Nüfusu 227 233 235 239 241 244 248 251 254 258 261 265

Erkek Nüfusu 226 232 237 240 244 248 251 256 259 264 266 270
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etkileyen yasal düzenlemeler, belediye imajı, moda yaklaşımlar, bölgesel kültürel 
farklılıklar, yaygın toplumsal görüş ve tutumlar, etnik, kültürel ya da dini faktörlerin 
yaşam tarzı eğilim ve tercihleri, çalışanların eğitim düzeyleri, paydaşların statüleri, 
sosyal çatışma alanları, özellikli kesimlere yönelik gelişmeler (engelliler, çocuklar, 
kadınlar, gençler, ihtiyarlar, hayvanlar, vb.) 

Teknolojik etkenler; rekabetçi teknolojiler, teknolojik gelişimi destekleyen fonlar, 
doygunluğa ulaşmış teknolojiler, teknolojik yeni çözümler, iletişim alanındaki yenilikler, 
yenilikçilik potansiyeli, teknolojiye erişim olanakları, güvenlik kontrolü teknolojileri, 
teknoloji güvenlik standartları, belgeleri, dijitalleşme trendleri, endüstri 4.0  

Çevresel etkenler; mevcut ve gelecekteki çevre mevzuatı, uluslararası mevzuat, 
düzenleyici çevre kurumları, devlet politikaları (çevre), yerel yönetim politikaları (çevre), 
çevre etiği ile ilgili konular, ekolojik, çevresel, hava ve iklimin halk sağlığı üzerine 
etkileri, insanların çevre faktörlerine etkileri, enerji tüketimi, zorunlu belgeler, biyolojik 
çeşitlilik,  

Yasal etkenler; paydaşların yasal hakları, hane halkı hakları, mevzuat, uluslararası 
mevzuat, düzenleyici diğer kurumlar, fikri mülkiyet alanlarındaki gelişmeler, 
belediyecilik hukukunda yasal değişiklikler, vergi mevzuatı, 

Politik 
 

 Merkezi yönetim belediyelere önem vermektedir. 

 Devletin sanayi kuruluşlarının yatırımlarına destek vermesi ve 
altyapı hazırlaması. 

 Kamulaştırma talepleri artmaktadır. 

 Küresel ısınma, çevre ve hava kirliliği artmaktadır. 

 Tüm deniz kıyılarımız ve tarım alanlarımızda atık kirliliği büyük 
boyuttadır. 

 Osmaniye ulaşım açısından Doğu Akdeniz’i Güneydoğu 
Anadolu’ya bağlayan bir konuma sahiptir. 
 
 

 
 

Ekonomik
 

 İlde tarım ve hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. 

 Belediye sınırlarındaki işletilen mekânların sayısı artmaktadır. 

 Küresel sıcaklık artışları ekosistemlerde de değişikliğe neden 
olacağından, değişikliklerin beşerî süreçleri (ekonomik, sosyal) 
de etkilemesi beklenmektedir. 

 İklim şartları değişmektedir. 

 Köylerden şehre göç artmaktadır. 

 Kontrolsüz göç ve küresel ekonomik kriz ile birlikte işsizlik 
artmaktadır.  

 Hane halkı ekonomik durum dengesi giderek bozulmaktadır. 

 Alternatif enerji kaynakları giderek önem kazanmaktadır. 
(Rüzgâr ve güneş enerjisi) 

 Dünyada küresel ısınma artmaktadır. 

 Ticari eğilimler bölgelere göre değişim göstermektedir. 
 

Sosyolojik 
 

 Vatandaşlar kurum faaliyetlerinden sosyal medya aracılığıyla 
haberdar olmaktadır. 

 e‐ belediye, mobil uygulamalar kullanım oranı düşüktür. 

 Şehrin yol yapısı araç sayısına göre tasarlanmamıştır. 

 Kredi kartı kullanımı artmaktadır. 

 İşsizlik oranları artmaktadır. 

 Bölge göç almaktadır. 

 Kentsel yapının geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. 

 Vatandaşlar çoğu zaman sosyal hayatları düzenleyen yasal 
düzenlemelere karşı çıkmaktadırlar 

 Gelir seviyesi yükseldikçe halkın kentten ve yönetimlerden 
beklentileri artmaktadır. 
   

Teknolojik 
 

 Önceki seçim döneminde gerek kent bilgi sistemi 
otomasyonunda gerekse coğrafi bilgi sistemlerine önemli 
yatırımlar yapılmıştır.  

 Trafikteki araç sayısı artmıştır. 

 Vatandaşların teknolojik ihtiyaçlarına yönelik planlama ve 
çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

 Yerli tohum yetiştiriciliği önem kazanmaktadır. 

 Güneş enerjisinden yararlanma santralleri hızla gelişmektedir. 

 Akıllı kart uygulaması belediyemiz tarafından 
kullanılmamaktadır. 

 Elektronik iletişim araçları yeterli kullanılmamaktadır. 

 Bilgi iletişimi dijitalleşmiştir ve dijitalleşme her alana 
yayılmaktadır. 

 Arşivleme sisteminde teknolojiden yararlanılmaktadır. 
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Çevre 
 

 Çevrecilik konusunda bilinç oluşmamıştır. 

 Osmaniye’de Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikalar 
bulunmaktadır. 
 

Yasal 

 

GZFT Analizi; Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 

Zayıf Yönler 
 

 İşsizlik oranları artmaktadır. 

 Kentsel yapı stoku eskidir ve şu andaki ihtiyaçlara göre 
tasarlanmamıştır. 

 Kentsel dönüşüm dinamikleri çok etkili değildir. 

 Belediyenin borcunun olması 

 Mevzuat Alanında Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişimin Getirdiği 
Yoğunluk, 

 Harcama Birimlerinin Değişime Olan Direnci, 

 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Uygulamalarının eksikliği 
 

 

Güçlü Yönler 
 

 Avantajlı iklim şartları. 

 Kentlilik bilinci artmaktadır. 

 Belediyemiz tarafından sosyal medya etkili bir iletişim aracı 
olarak kullanılmaktadır. 

 Belediyemizde kent bilgi sistemi otomasyonunda ve coğrafi bilgi 
sistemlerine önemli yatırımlar yapılmıştır.  

 Teknolojik araç gereçlerin yeterli olması 

 Belediyemizin Kendi Alanındaki Saygınlığı, 

 Belediyemizin Çok Yönlü Birikimleri, 

 Huzurlu Bir Çalışma Ortamının Bulunması, 

 Mevzuat Değişikliklerinin Anında İzlenebilmesi ve 
Uygulanabilmesi, 

 Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine 
Geçilmesi, 

 Harcama Süreçlerinin Oluşturulmuş Olması, 

 Alt Birimler ve İdareciler Arası Koordinasyon, 

 Üst Yönetime Güven, 

 Teknolojik Alt Yapının Kurulmuş Olması, 

 İşlerin ve İş Süreçlerinin Tanımlanmış Olması, 

 Çalışmalarda Güçlü İş Birliği  

 Ulaşımı kolay bir şehir olması 
 

Tehditler 

 Bölge göç almaktadır. 

 Hane halkı ekonomik durum dengesi giderek bozulmaktadır 

 Sokak hayvanları popülasyonu artmakta ve insanların dışarıdaki 
hayatı için tehdit oluşturmakta ve bu hayvanların ihtiyaçları da 
artmaktadır. 

 Kamulaştırma talepleri artmaktadır. 

 Haşere ile Mücadele edilmesi gereken alan artmıştır. 

 Çarpık kentleşme 

 Şehir içi araç sayısının hızlı bir şekilde çoğalması 

 Suriyeli göçü alması 

 Vatandaşın belediyeye karşı hak ve sorumluluklarını bilmemesi 
ve yerine getirmemesi 

 Ekonomik istikrarın sağlanamaması 

 İşsizlik oranının yüksek olması 

 Gelir dağılımındaki eşitsizlik 

 Tarımda çalışmak istemeyen genç nüfus. 

Fırsatlar 

 AB bölgesel kalkınma kredileri 

 Tarım potansiyelinin yüksek oluşu 

 Organize sanayi olması 

 İlde tarım önemli bir geçim kaynağıdır. 

 Gelişen telekomünikasyon teknolojisi kurumlar ile halk arasında 
iletişim kolaylığı yaratacak olanaklar sunmaktadır. 

 Demografik yapının gençleşmesi, üniversite ve çağın getirdiği 
yaşam tarzındaki değişmelerle sosyo‐kültürel ihtiyaçlar 
çeşitlenmekte ve artmaktadır. 

 Halkın kültürel ve tarihi faaliyetlere olan ilgisi ve beklentisi 
artmaktadır. 

 Bilişim sektöründeki ilerlemeler birçok hizmet alanında 
kullanılabilecek olanaklar sunmaktadır. 

 Tarıma dayalı OSB’lerin kurulacak olması 
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Stratejik Odak Alanları 

2020-2024 Stratejik Plan döneminde öne çıkan Stratejik Odak Alanları aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir. 

 

 Belediyemizin sahip olduğu üstünlükler kurumun sürekliliği açısından 
memnuniyet verici ve içinde bulunduğu zayıflıklardan daha fazladır.  

 5018 sayılı mevzuatın uygulanmasından, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı 
Muhasebe sistemine geçişinden sonra Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden 
oluşturulması ve uygulama alanlarının genişletilmesi Mali Kontrol süreç ve 
uygulamalarının başarıyla başlatılması, Taşınır Mal Yönetmeliği’ne başarılı bir geçiş 
yapması, Harcama Birimlerine Mali Mevzuat Konusunda Verilen Destekler ile 
belediyemizin “Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, 
verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve 
doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir.” olma vizyonuna bir tuğla daha koymasıyla 
çıtayı daha yukarılara taşımasına yardımcı olacaktır. 

 Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Belediyemiz “Alanında Örnek Olmak” 
vizyonuna son birkaç tuğlasını da işleyerek kalitesini başarılarıyla ortaya koymuştur. 

Tespitler ve İhtiyaçlar 

Durum analizleri aşamalarında;  

Kent içi Ulaşım ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Çevre, İklim Değişikliği Stratejisi ve Afet Yönetimi

Kentsel Miras ,Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım

Kentlilik Bilinci, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim

Kent Yoksulluğu, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik
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Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi,  
Üst Politika Belgeleri Analizi 
Paydaş Analizi 
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 
Kurum Kültürü Analizi 
Fiziki Kaynak Analizi 
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 
Mali Kaynak Analizi 
PESTLE Analizi 
 
Gibi etraflı analizler sonucunda belediyemizin odak alanları daha çok mevcut yatırımları 
tamamlamak ve mali denge açısından önceliklerin altyapı ve zaruri faaliyetler odağında 
kalması yönündedir. 
 
Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 31 Mayıs 
2019 tarihli 2019/08 sayılı Hizmet Sunumunda Önceliklendirme konulu Genelgesinde; 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14ncü maddesinin b bendindeki: “Hizmetlerin yerine 
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 
alınarak belirlenir. “amir hükmüne uyulması gerektiğine dikkat çekilmektedir.  
 
Bu çerçevede altyapı ve ulaşım, şehir planları ve kentsel dönüşüm gibi şehirleşme 
alanlarındaki ivedi hizmetler stratejik planımızın öncelikleri arasında yer almıştır.  
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MİSYON, VİZYON, İLKELER VE STRATEJİLER 

Misyon 

Misyonumuz, 

“Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum 
içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı 
çerçevesinde sürdürmektir.” olarak belirlenmiştir. 

“Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli 
kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir 
şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye’nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye 
halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

Vizyon 

Kurumumuzun vizyonu, 

“Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu “Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye”yi 
oluşturmak.” olarak belirlenmiştir. 

“Alanında Örnek Olmak” olarak belirlenmiştir. 

 

İlkelerimiz 

 İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik, 

 İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk, 

 Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik, 

 Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, 

 Karar ve değerlendirmelerde Açıklık, 

 Hizmet sunumlarında Adalet, 

 Yaklaşımda Eşitlik, 

 Çalışmalarda Ekip Ruhu,  

 Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim, 

 Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim, 
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Stratejik Alanlar, Amaçlar ve Hedefler  

  
Osmaniye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında 8 stratejik alan belirlenmiş 

bulunmaktadır.   

STRATEJİK PLAN 

Stratejik Amaç 

A1 

Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak 

  

Stratejik Hedef 

H1.01 

Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak    

  

Stratejik Hedef 

H1.02 

İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek  

  

Stratejik Hedef 

H1.03 

Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak   

  

Stratejik Amaç 

A2 

İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak 
sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak 

Stratejik Hedef 

H2.01 

Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve 
işletmek.  

Stratejik Hedef 

H2.02 

Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

Stratejik Hedef 

H2.03 

Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza 
edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak  

Stratejik Hedef 

H2.04 

Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek  

 

Stratejik Hedef 

H2.05 

Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin 
temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak 
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Stratejik Amaç 

A3 

İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu 
artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını 
yükseltmek  

Stratejik Hedef 

H3.01 

Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak  

  

Stratejik Hedef 

H3.02 

Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak  

  

Stratejik Hedef 

H3.04 

Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini 
yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak 

Stratejik Amaç 

A4 

Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve 
performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması 
suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı 
sağlamak 

Stratejik Hedef 

H4.01 

Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna 
dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını 
sağlamak        

Stratejik Hedef 

H4.02 

Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak 
için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje 
hazırlamak  

Stratejik Hedef 

H4.03 

Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha 
sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesini sağlamak 

Stratejik Amaç 

A5 

Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve 
Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak  

Stratejik Hedef 

H5.01 

Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak 

Stratejik Hedef 

H5.02 

Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak   

 

Stratejik Hedef Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak    
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H5.03 

Stratejik Amaç 

A6 

Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu 
oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada 
sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak. 

Stratejik Hedef 

H6.01 

Osmaniye’nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve 
üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak 

Stratejik Hedef 

H6.02 

Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, 
geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek 

Stratejik Hedef 

H6.03 

Osmaniye’deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini 
sağlamak 

Stratejik Hedef 

H6.04 

Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve 
caddeler yapmak   

Stratejik Hedef 

H6.05 

Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) 
Çalışmalarında başarılı olmak 

Stratejik Hedef 

H6.06 

Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak   

Stratejik Hedef 

H6.07 

Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak  

Stratejik Hedef 

H6.08 

Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde 
başarı sağlamak   

Stratejik Hedef 

H6.09 

Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılamak   

  

Stratejik Hedef 

H6.10 

Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla 
başarılı olmak 

Stratejik Amaç Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını 
sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak 
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A7   

Stratejik Hedef 

H7.01 

Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait 
gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini 
sağlamak 

Stratejik Hedef 

H7.02 

Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak  

Stratejik Hedef 

H7.03 

Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme 
çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak  

Stratejik Hedef 

H7.04 

Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak  

Stratejik Amaç 

A8 

Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal 
alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve 
özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal 
düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel 
hayatı geliştirmek 

Stratejik Hedef 

H8.01 

Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak   

Stratejik Hedef 

H8.02 

Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak  

  

Stratejik Hedef 

H8.03 

Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak  

  

Stratejik Hedef 

H8.04 

Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak 

  

Stratejik Hedef 

H8.05 

Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak   

  

Stratejik Hedef 

H8.06 

Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak  
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Stratejik Hedef 

H8.07 

Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak  

  

Stratejik Hedef 

H8.08 

Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak  

  

Stratejik Hedef 

H8.09 

Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve 
sürdürülebilirliği sağlamak   
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STRATEJİK PLAN 

Stratejik Alan 1 KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN 

Stratejik Amaç 1.1  Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını 
sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak 

Stratejik Hedef 1.1.1.R Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak 

Stratejik Hedef 1.1.5.R İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek 

Stratejik Hedef 1.1.9.R Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak 

Stratejik Amaç 1.2  Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı 
oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek  

Stratejik Hedef 1.2.1.R Tüm birimlerin network altyapısını tamamlamak 

Stratejik Hedef 1.2.2.R Web portali ve kent bilgi sistemini kurmak 

Stratejik Hedef 1.2.3.R Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay 
ulaşımını sağlamak 

Stratejik Hedef 1.2.4.R Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek 

Stratejik Amaç 1.3 

Hizmet içi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro 
standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, 
moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin 
performansını yükseltmek  

Stratejik Hedef 1.3.3.R Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak 

Stratejik Hedef 1.3.4.R Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak 

Stratejik Amaç 1.4  
Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis 
ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, 
hız ve güvenilirliğini artırmak 

Stratejik Hedef 1.4.1.R Tüm Evrak Akışının elektronik ortamda sunulmasını sağlamak 

Stratejik Amaç 1.5  
Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans 
yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye 
hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak 
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Stratejik Hedef 1.5.1.R Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, 
dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak 

Stratejik Hedef 1.5.3.R Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye 
uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak 

Stratejik Hedef 1.5.4.R Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda 
uygulamanın sürdürülmesini sağlamak 

Stratejik Amaç 1.6  Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve 
çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 

Stratejik Hedef 1.6.4.R Vatandaşların belediyeden memnuniyetini arttırmak 

Stratejik Hedef 1.6.6.R Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak 

Stratejik Hedef 1.6.7.R Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak 

Stratejik Alan 2 KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN 

Stratejik Amaç 2.7  
Kent içi yol, cadde, sokak ve yaya, araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve 
akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek 
standartta yapımını sağlamak  

Stratejik Hedef 2.7.01.R Osmaniye’nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlamak 

Stratejik Hedef 2.7.02.R Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre 
tahribini önleyerek iyileştirmek 

Stratejik Hedef 2.7.03.R Osmaniye’deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak 

Stratejik Hedef 2.7.04.R Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak 

Stratejik Hedef 2.7.21.R Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında 
başarılı olmak 

Stratejik Hedef 2.7.50.R Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak 

Stratejik Hedef 2.7.51.R Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak 

Stratejik Hedef 2.7.52.R Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak 

Stratejik Hedef 2.7.53.R Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılamak 

Stratejik Amaç 2.8  Osmaniye Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve 
bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması  

Stratejik Hedef 2.8.1.R Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı 
harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanmasını sağlamak 
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Stratejik Hedef 2.8.2.R Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

Stratejik Hedef 2.8.3.R Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar 
Revizyonu yapmak 

Stratejik Hedef 2.8.4.R Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak 

Stratejik Alan 3 KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN 

Stratejik Amaç 3.9 Mutlu Şehirde Yaşayanlara Yönelik Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hizmet 
Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Stratejik Hedef 3.9.03.R Kenti Sağlıklı Çevre ile Buluşturmak  

Stratejik Hedef 3.9.05.R Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak 

Stratejik Hedef 3.9.08.R Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak 

Stratejik Hedef 3.9.11.R Futbol ve Basketbolda Söz Sahibi olmak 

Stratejik Hedef 3.9.12.R Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak 

Stratejik Hedef 3.9.14.R Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak 

Stratejik Hedef 3.9.15.R Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak 

Stratejik Hedef 3.9.16.R Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak 

Stratejik Hedef 3.9.18.R Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği 
sağlamak 

 
  



  

                              

 
 

Osmaniye Belediyesi Mutlu Şehir

www.osmaniye-bld.gov.tr 58 / 71

Belediyemizin Temel Stratejileri 

  

 “Mutlu Şehir ve bu şehirde yaşayan insanların yerel ihtiyaçlarının karşılanması için 
gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.” 

 Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali 
yapının oluşturulması gereklidir. Kaynakların verimsiz kullanımı genelde tüm kamu 
kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, 
ilave kaynakların oluşturulması için tahakkuk ve tahsilât artırıcı çalışmalar 
yapılmasının yanı sıra, tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir 
şekilde toplanılması ve kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altındadır. 

Etkin Belediye Yönetimi 

Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi  

Tahakkuk kayıplarının azaltılması  

Etkin bir belediye yönetimini sağlamak için belediyenin mali yapısının 
güçlendirilmesinin gerekliliği çok açık bir gerçektir. Belediyenin mali yapısının 
güçlendirilmesi ise ancak tahakkuk kayıplarının azaltılması ile mümkün olabilir. 
Tahakkuk kayıplarının azaltılmasında Belediyemize düşen görev ise yalnızca vergi ve 
vergiye dayalı tahakkuk kayıplarının azaltılmasıdır. Bu nedenle, vergi ve vergiye dayalı 
tahakkuklu gelirler her yıl artırılırken detaylı çalışmaların yapılarak bir artış sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Tahsilât oranlarının artırılması 

Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi için diğer bir kriterde mali yılın tahsilât 
oranlarında bir önceki yıl tahsilât oranlarının üzerinde bir artış sağlanmasıdır.  

Denk bütçe uygulaması 

 Açık bütçeler, bir kurumu borç krizi ile karşı karşıya bırakarak mali yapının 
zayıflamasına hatta iflasına neden olabileceğinden denk bütçe yaklaşımının esas 
alınması gerekmektedir. Denk bütçe çerçevesinde kurumlar aşırı borçlanmaya 
gidemeyecek ve böylece savurganca kamu kaynaklarını kullanamayacaklardır. 
Günümüzde mali disiplin anlayışının da son derece önem kazanmasının temelinde denk 
bütçe anlayışı yatmaktadır. Artık birçok kurumda aşırı harcamalar kısılarak mümkün 
olduğunca bütçe açıklarının azaltılması ve denk bütçe hedefine ulaşılması yönünde mali 
disiplini sağlayıcı tedbirler alınarak mali yapının güçlendirilmesine çalışılmaktadır.
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HEDEF KARTLARI 

STRATEJIK AMAÇ:   A1 - Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

Ö
lç

üm
 

Sı
kl

ığ
ı 

R
ap

or
la

m
a 

Sı
kl

ığ
ı 

H1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı 
Sağlamak 
 
 
  

Mali Hizmetler  

PG1.01.01 Gelir bütçesi denklik oranı 20   80 82 85 90 95 Yıllık Yıllık 

PG1.01.02 Belediye gelirleri artış oranı 20   10 10 10 10 10 Yıllık Yıllık 

PG1.01.03 Takibe alınan Belediye alacaklarının 
tahsilat oranı 20   80 82 85 90 95 Yıllık Yıllık 

H1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek 
Mali Hizmetler  PG1.02.01 İç Kontrol Eylem planına uyum oranı 10   80 85 90 95 100 Yıllık Yıllık 

H1.03 Mali Disiplin uygulamasında 
sürdürülebilirliği sağlamak 
  

Mali Hizmetler  
PG1.03.01 Ön mali kontrol başarı oranı 10   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

PG1.03.02 Sayıştay denetimlerinde uygunluk 
düzeyi 10   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   A2 - İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
19

 

20
20

 

20
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20
22

 

20
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20
24
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lç
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kl
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ı 
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a 
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kl

ığ
ı 

H2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun 
kurmak ve işletmek. Bilgi İşlem  PG2.01.01 Network altyapı tamamlanma oranı 25   95 97 100 100 100 Yıllık Yıllık 
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H2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin 
sürdürülebilirliğini sağlamak Bilgi İşlem  

PG2.02.01 Web portalı ve kent bilgi sisteminin 
tamamlanma oranı 25   80 85 90 100 100 Yıllık Yıllık 

H2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip 
muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını 
sağlamak 

Bilgi İşlem  PG2.03.01 Dijital arşiv ihtiyacı duyulan bilgilerin 
dijitalleştirilme oranı 25   65 70 80 85 90 Yıllık Yıllık 

Yazı İşleri  

PG2.03.02 Elektronik ortamda sunulan meclis ve 
encümen kararlarının oranı 50   95 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

PG2.03.03 Elektronik ortamda gelen-giden evrak 
oranı 50   95 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

H2.04 Donanım ve Yazılımda güncel 
ihtiyaçlara karşılık vermek Bilgi İşlem  PG2.04.01 Güncel yazılım kullanım oranı 25   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

H2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal 
ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve 
verimlilik sağlamak 

Destek 
Hizmetleri  

PG2.05.01 Temini yapılan mal ve hizmetlerin iş ve 
işlemlerinde saptanan hatasızlık oranı 100   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   
A3 - İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin 
performansını yükseltmek  

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
19

 

20
20

 

20
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20
22

 

20
23

 

20
24
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lç

üm
 

Sı
kl

ığ
ı 

R
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a 
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ığ
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H3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini 
arttırmak 

İnsan 
Kaynakları Ve 

Eğitim  

PG3.01.01 Personel memnuniyet oranı 30   70 72 75 75 75 Yıllık Yıllık 

H3.02 Belediyemizde çalışan personelin 
kapasitelerini artırmak PG3.02.01 Çalışan başına yıllık eğitim saati 30   3 4 6 6 6 Yıllık Yıllık 
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H3.04 Belediyede kalite yönetim sistemi 
prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini 
sağlamak 

PG3.04.01 Kalite yönetim sistemi kurulumunda 
gelinen aşama 40   50 90 100 100 100 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   
A4 - Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü 
oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
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20
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20
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a 
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H4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin 
hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava 
dosya sayısının azaltılmasını sağlamak 
  

Hukuk İşleri  PG4.01.01 Dava dosya sayısındaki azalma oranı 100   10 10 10 10 10 Yıllık Yıllık 

H4.02 Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek 
kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye 
uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak Mali Hizmetler  PG4.02.01 Hazırlanan proje sayısı 100   1 1 2 2 2 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   
A5 - Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde 
Başarılı Olmak 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
19

 

20
20

 

20
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20
22

 

20
23

 

20
24
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lç
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Sı
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H5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama 
alanlarında başarılı olmak 

Özel Kalem  PG5.01.01 Vatandaş memnuniyeti 25   75 77 80 82 85 Yıllık Yıllık 

H5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini 
Arttırmak 
  

Özel Kalem  PG5.02.01 Randevu taleplerinin karşılanma oranı 25   95 95 95 95 95 Yıllık Yıllık 



  

                                                                                                                                      

 
 

www.osmaniye-bld.gov.tr 62 / 71 

Osmaniye Belediyesi Mutlu Şehir

H5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda 
başarı sağlamak 
 
 
  

Özel Kalem  

PG5.03.03 Müdürlükler arası koordinasyonun 
sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının 
çözümlerinin tartışıldığı toplantıların sayısı 

25   12 12 12 12 12 Yıllık Yıllık 

PG5.03.04 Mahalle muhtarlarıyla yapılan 
koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları sayısı 25   4 4 4 4 4 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   
A6 - Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst 
yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak. 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
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H6.01 Osmaniye’nin tüm cadde ve 
sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

Fen İşleri  
PG6.01.01 Cadde ve sokakların altyapı 
tamamlanma oranı 20   75 80 82 85 90 Yıllık Yıllık 

Su Ve 
Kanalizasyon 

İşleri  

PG6.01.02 Cadde ve sokaklarda su ve 
kanalizasyon tamamlanma oranı 100   75 85 90 95 100 Yıllık Yıllık 

H6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları 
koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini 
önleyerek iyileştirmek 

Çevre Koruma 
Ve Kontrol  

PG6.02.01 Belediye Çevre Koruma Planı 
takvimine uyum oranı 50   80 85 85 90 90 Yıllık Yıllık 

H6.03 Osmaniye’deki eğitim kurumlarının fiziki 
rehabilitesini sağlamak Kültür Ve 

Sosyal İşler  
PG6.03.01 Osmaniye’deki eğitim kurumlarının 
fiziki rehabilitasyonu planına uyum oranı 20   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 
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H6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara 
göre yeni yol ve caddeler yapmak 
  

Fen İşleri  PG6.04.01 Yapılan yol ve cadde uzunluğu 20   20 20 20 20 20 Yıllık Yıllık 

Ulaşım 
Hizmetleri  

PG6.04.02 Düzenleme ve sinyalizasyonu 
tamamlanan yeni yol ve caddelerin uzunluğu 50   80 50 30 20 20 Yıllık Yıllık 

H6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, 
Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı 
olmak Fen İşleri  PG6.05.01 Altyapı projeleri planına uyum oranı 20   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı 
Sağlamak 
  

Fen İşleri  PG6.06.01 Yapım işleri projeleri genel planına 
uyum oranı 20   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı 
Olmak Ulaşım 

Hizmetleri  
PG6.07.01 Vatandaşın ulaşımdan duyduğu 
memnuniyet oranı 50   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve 
Koruma İşlerinde başarı sağlamak 
  

Fen İşleri  PG6.08.01 Tarihi kültürel alanlara ait proje 
planlarına uyum oranı 20   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

Kültür Ve 
Sosyal İşler  

PG6.08.02 Vatandaşın tarihi kültürel alanlarda 
sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet oranı 20   75 75 75 75 75 Yıllık Yıllık 

H6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını 
Karşılamak 
  

Park Bahçeler  
PG6.09.01 Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan 
parkların toplam park ve bahçelere oranı 100   90 90 90 90 90 Yıllık Yıllık 

H6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında 
denetim yoluyla başarılı olmak Zabıta  PG6.10.01 Zabıta denetimleri planına uyum oranı 100   95 95 95 95 95 Yıllık Yıllık 
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STRATEJIK AMAÇ :   
A7 - Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı 
olmak 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
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H7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel 
kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda 
kayıtlarının güncelliğini sağlamak 

İmar Ve 
Şehircilik  

PG7.01.01 Gayrimenkullerin harita tamamlanma 
oranı 25   70 80 90 95 100 Yıllık Yıllık 

H7.02 Belediyeye ait taşınmazların 
envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

İmar Ve 
Şehircilik  

PG7.02.01 Taşınmazların listeleme çalışmasının 
tamamlanma oranı 25   80 85 90 95 100 Yıllık Yıllık 

H7.03 Belediye taşınmazlarına ait 
Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır 
İmar Revizyonu yapmak 

İmar Ve 
Şehircilik  

PG7.03.01 Belediye taşınmazlarına ait 
Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar 
Revizyonu planlarının tamamlanma oranı 

25   60 70 80 90 100 Yıllık Yıllık 

H7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak İmar Ve 
Şehircilik  

PG7.04.01 Kentsel dönüşüm projeleri ilerleme 
oranı 25   50 60 70 80 90 Yıllık Yıllık 

STRATEJIK AMAÇ :   

A8 - Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde 
yaşayanlara ve özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını 
sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek. 

Hedef 
Sorumlu 
Müdürlük Performans Göstergesi 

A
ğı

rlı
k 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

Ö
lç

üm
 

Sı
kl

ığ
ı 

R
ap

or
la

m
a 

Sı
kl

ığ
ı 



  

                                                                                                                                      

 
 

www.osmaniye-bld.gov.tr 65 / 71 

Osmaniye Belediyesi Mutlu Şehir

H8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak  Çevre Koruma 
Ve Kontrol  

PG8.01.01 Halkın çevre çalışmalarından duyduğu 
memnuniyet oranı 50   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak 
İtfaiye  

PG8.02.01 Yangın Önlem Uygulamaları 
Kapsamında Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı 50   250 300 400 400 400 Yıllık Yıllık 

PG8.02.02 Düzenlenen Eğitim Sayısı 50   6 6 6 6 6 Yıllık Yıllık 

H8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru 
Sağlamak Kültür Ve 

Sosyal İşler  
PG8.03.01 Halkın hayata geçirilen dayanışma ve 
yardım projelerinden duyduğu memnuniyet oranı 20   75 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı 
sağlamak 

Kültür Ve 
Sosyal İşler  

PG8.04.01 Futbolda yetiştirilen sporcu sayısı 10   750 800 800 800 800 Yıllık Yıllık 

PG8.04.02 Basketbolda yetiştirilen sporcu sayısı 10   150 200 200 200 200 Yıllık Yıllık 

H8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak 
  

Temizlik İşleri  PG8.05.01 Temizlik hizmetlerinden duyulan 
memnuniyet oranı 100   80 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri 
oluşturmak Kültür Ve 

Sosyal İşler  
PG8.06.01 Vatandaşın kültür sanat ve sportif 
faaliyetlerden memnuniyet oranı 10   75 80 80 80 80 Yıllık Yıllık 

H8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı 
Olmak Kültür Ve 

Sosyal İşler  
PG8.07.01 Meslek edindirme kurslarına katılan 
vatandaş sayısı 10   800 1000 1100 1200 1300 Yıllık Yıllık 

H8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak 
Mezarlıklar  

PG8.08.01 Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan 
mezarlıkların oranı 100   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 
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H8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların 
yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği 
sağlamak 
  

Veteriner İşleri  
PG8.09.01 Sokak hayvanları ile ilgili gelen 
şikâyetlerin cevaplanma oranı 100   100 100 100 100 100 Yıllık Yıllık 
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MALİYETLENDİRME 

   2020  2021  2022  2023  2024  TOPLAM 

A1 Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak  2.062.000 2.165.100 2.273.355 2.387.023 2.506.374 11.393.852 

H1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak  1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 5.525.631 

H1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek  62.000 65.100 68.355 71.773 75.361 342.589 

H1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak  1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 5.525.631 

A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak 
sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak 

19.696.000 20.573.700 21.602.385 22.682.504 23.816.629 108.371.219 

H2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.  102.000 20.000 21.000 22.050 23.153 188.203 

H2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

560.000 568.000 596.400 626.220 657.531 3.008.151 

H2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi 
ve kolay ulaşımını sağlamak 

1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 5.526 

H2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek  251.000 263.550 276.728 290.564 305.092 1.386.933 

H2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin 
temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak 

18.782.000 19.721.100 20.707.155 21.742.513 22.829.638 103.782.406 

A3 İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu artırmak 
suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek  

302.000 317.100 332.955 349.603 367.083 1.668.741 

H3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak  30.500 32.025 33.626 35.308 37.073 168.532 
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H3.02 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak  201.000 211.050 221.603 232.683 244.317 1.110.652 

H3.04 Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek 
ve sürdürülmesini sağlamak 

70.500 74.025 77.726 81.613 85.693 389.557 

A4 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve 
performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle 
belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak 

3.738.000 3.924.900 4.121.145 4.327.202 4.543.562 20.654.810 

H4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna 
dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak  

3.538.000 3.714.900 3.900.645 4.095.677 4.300.461 19.549.683 

H4.02 Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, 
her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak 

200.000 210.000 220.500 231.525 243.101 1.105.126 

A5 Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve 
Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak 

10.027.000 14.227.000 14.437.000 14.657.500 14.889.025 68.237.525 

H5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak  4.000.000 4.200.000 4.410.000 4.630.500 4.862.025 22.102.525 

H5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak  3.284.000 7.284.000 7.284.000 7.284.000 7.284.000 32.420.000 

H5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak  2.743.000 2.743.000 2.743.000 2.743.000 2.743.000 13.715.000 

A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu 
oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada 
sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak. 

54.858.000 57.600.900 60.480.945 63.504.992 66.680.242 303.125.079 

H6.01 Osmaniye’nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve 
üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak 

8.004.000 8.404.200 8.824.410 9.265.631 9.728.912 44.227.153 



  

                                                                                                                                      

 
 

www.osmaniye-bld.gov.tr 69 / 71 

Osmaniye Belediyesi Mutlu Şehir

H6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek 
kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek 

601.000 631.050 662.603 695.733 730.519 3.320.904 

H6.03 Osmaniye’deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini 
sağlamak 

4.300.000 4.515.000 4.740.750 4.977.788 5.226.677 23.760.214 

H6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve 
caddeler yapmak 

9.304.000 9.769.200 10.257.660 10.770.543 11.309.070 51.410.473 

H6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) 
Çalışmalarında başarılı olmak 

19.502.000 20.477.100 21.500.955 22.576.003 23.704.803 107.760.861 

H6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak  8.123.000 8.529.150 8.955.608 9.403.388 9.873.557 44.884.703 

H6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak  2.001.000 2.101.050 2.206.103 2.316.408 2.432.228 11.056.788 

H6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı 
sağlamak 

503.000 528.150 554.558 582.285 611.400 2.779.393 

H6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılamak  2.502.000 2.627.100 2.758.455 2.896.378 3.041.197 13.825.129 

H6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı 
olmak 

18.000 18.900 19.845 20.837 21.879 99.461 

A7 Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını 
sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak 

1.006.000 1.056.300 1.109.115 1.164.571 1.222.799 5.558.785 

H7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait 
gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak 

1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 5.526 

H7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 1.657.689 

H7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme 
çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak 

204.000 214.200 224.910 236.156 247.963 1.127.229 

H7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak  501.000 526.050 552.353 579.970 608.969 2.768.341 
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A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal 
alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikli 
kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin 
denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek. 

7.902.000 8.297.100 8.711.955 9.147.553 9.604.930 43.663.538 

H8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak   1.001.000 1.051.050 1.103.603 1.158.783 1.216.722 5.531.157 

H8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak  1.073.000 1.126.650 1.182.983 1.242.132 1.304.238 5.929.002 

H8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak  1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 5.525.631 

H8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak  535.000 561.750 589.838 619.329 650.296 2.956.213 

H8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak  2.385.000 2.504.250 2.629.463 2.760.936 2.898.982 13.178.631 

H8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak  301.000 316.050 331.853 348.445 365.867 1.663.215 

H8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak  500.000 525.000 551.250 578.813 607.753 2.762.816 

H8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak  602.000 632.100 663.705 696.890 731.735 3.326.430 

H8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve 
sürdürülebilirliği sağlamak 

505.000 530.250 556.763 584.601 613.831 2.790.444 

TOPLAM  99.591.000 108.162.100 113.068.855 118.220.948 123.630.645 562.673.548 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  153.342.000 161.009.100 169.059.555 177.512.533 186.388.159 847.311.347 

GENEL TOPLAM  252.933.000 269.171.200 282.128.410 295.733.481 310.018.805 1.409.984.895 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

YÖNTEM  

Stratejik amaç ve hedeflere yönelik gerçekleşmelerin raporlanması ve paydaş 
değerlendirmelerine sunulmasında kullanılan yöntemler şunlardır; 

 Stratejik Plan Performans Göstergelerinin takibi – Sürekli Yazılım üzerinde,
 Encümen ve Meclis gündemine alınan gerçekleşmeler,
 Müdürler Toplantısı,
 Paydaş Toplantıları

Stratejik Planın ve Performans Programının izlenmesi için geliştirilmiş bir yazılım 
olan “BİMSER SPNET” kullanılmaktadır.  

Yazılım üzerinden stratejik alan, amaç, hedef, faaliyet ve projelere ilişkin çeşitli 
seviyelerde raporlar alınabilmekte, faaliyet raporları oluşturulabilmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 17. Maddesinde, “Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. 
Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, 
performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.” hükmü yer 
almaktadır. Buna bağlı olarak stratejik planlama rehberinde hedefe yönelik performans 
göstergelerine hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda yer 
verilmesi gerektiği bildirilmiştir.   

Uygulama sırasında gerçekleşecek olan sonuçların önceden belirlenen hedefe ne 
ölçüde ulaşıldığının ortaya konulabilmesi için gerekli olan diğer performans 
göstergeleri, idaremizin birimlerince hazırlanan ve planın yıllık dilimlerini oluşturacak 
olan performans programlarında yazılım üzerinde izlecnecek ve faaliyet raporlarında 
yer alacaktır.   
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