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SUNUŞ

Saygıdeğer Meclis Üyesi 
Arkadaşlarım, 

Değerli Hemşerilerim ve Sevgili 
Çalışma Arkadaşlarım, 

20 -20  yıllarını kapsayan 

Stratejik Planımızı sizlerden 

aldığımız destekle tamamlamış 

bulunuyoruz. 

Stratejik Plan, kamu idarelerinin 

vizyon ve misyonları ile temel ilke ve politikalarını ve bunlara ulaşmak için öncelikli 

olarak belirledikleri amaçlarla; bunları ne şekilde hayata geçireceklerini içeren hedef 

ve performans ölçütlerini içeren temel bir stratejik yönetim belgesidir.  

Gerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol, gerekse 5393 sayılı 

Belediye Kanunları ile düzenlenmesi zorunlu kılınmış bu stratejik yönetimin temel 

ve başlangıç kısmını oluşturan dokümanı, idaremiz ve kentimizin geleceği için 

önemli bir fırsat olarak görüyoruz.  

 Bu anlayıştan hareketle, kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik 

kullanmaya; hemşehri hukuku önceliğinde kamu yararını gözeterek, kaliteli ve 

önceliklendirilmiş hizmetler vermeye odaklanmış durumdayız.  
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Perspektifimizde yer alan idare ve vatandaş kavramları,  yöneten ve yönetilen 

taraflar değil, aynı hedeflere ulaşmaya çalışan paydaşlardır. Bu anlamdaki 

birlikteliği, gönüllü adanmışlığı ön planda tutuyoruz. 

, ülkemiz içinde nadide bir doğa, tarih ve kültür köşesidir, aslında bir

markadır. Bunun bilinci içerisinde, kültürü, doğası, tarihi ve kökü eskilere giden 

kazanımlarıyla ’ımızı bu değerlere yakışır konuma getirmek, güvenilir ve

sürdürülebilir çevre anlayışı ile yaşanabilir bir konuma oturtmanın gayreti içinde 

olacağız.  

 Mahalli idarelerin yapması gereken zorunlu ve rutin işler bir yana, 

önceliğimiz geleceğin güvenli ’ını kurmaktır. Bugünü kurtaran değil

geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayışını kurumsallaştıracağız. En gerekli 

olanı ve en iyisini gerçekleştirirken en ekonomik biçimde yapacağız.  

20 --20  yıllarına esas strateji ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi

anlamında, hep birlikte yürüteceğimiz faaliyet ve projeler için karar alma sürecinde 

emeği geçecek olan siz değerli meclis üyelerimize ve hizmetlerin sunumunda emeği 

geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi şimdiden sunarım. 

 Saygılarımla. 

 Belediye Başkanı



Sayfa No :   10 / 135

MİSYON

      
       

       
     

      
ni     
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VİZYON 
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ÇALIŞMA İLKELERİ 

Katılımcılık
Bütüncül Hizmet Belediyeciliği
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Belediyecilik
Engelli Dostu Belediyecilik
Yaşayarak Koruyan ve Kalkınan Belde
Kalkınma için koruma; koruma için gelişme; gelişme için bütünleşme
Hukuka Uygunluk
Hesap verilebilirlik
Çevre ve Çevre Hukukuna Saygı
Hemşehri Hukukuna Öncelik
İnsanların yaşam biçimine, haklarına, kültürel kimliklerine, değer ve
inançlarına saygı
Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde yürütülmesi
Vatandaş memnuniyeti
Kaynakların etkin, verimli ve amacına yönelik kullanılması
Başarıya olan inancın her çalışmada hâkim olması
Teknolojik imkânlardan azami ölçüde istifade edilmesi
Destekleyicilik
Veriye Dayalı Analiz
Üreticilik
İnsan Odaklılık
Erişilebilirlik
Kentsel Gelişimi Yöneten ve Yönlendiren İdare



Sayfa No :   13 / 135

GİRİŞ 

Dünyada artan rekabet karşısında Stratejik Yönetim gittikçe önem kazanmaya 
başlamıştır. Bu rekabet sadece özel sektörü değil Kamu İdarelerini de değişim, dönüşüm 
yapmaya, iş ve işlemlerini, öncesinden çalışılarak hazırlanmış plan ve programlar 
doğrultusunda yürütmeye zorlamıştır. Kamu idareleri de orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirlemek amacıyla Stratejik Plan çalışmalarına yer 
vermeye başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda kamu idareleri de globalleşme ve bunun 
getirdiği rekabet olgusu karşısında daha stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya, 
stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem verir olmuşlardır.  

Kurumsal değişimi de beraberinde getiren Stratejik Planlama kamu yönetiminin 
işleyişinden doğan; dağınıklık, savurganlık, karmaşıklık, hizmet yetersizliklerinin 
ortadan kaldırılmasında etkili olacaktır. 

Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında idarelerin faaliyetlerini 
planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmıştır. Kamu yönetimi ve kamu 
mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama 
sürecinde, mali disiplini sağlamak kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu 
kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap 
verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.  

Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen 
politikalarını somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir 
şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “Stratejik Planlama” 
temel bir araç olarak belirlenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine 
etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve 
güçlendirilmesine destek olacaktır.  

Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince 
hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il 
ve ilçe gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin 
etkinliğinin arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. 
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1.  HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

          

           

 

 

 

         

            

          

     

Şekil-1  İlinin Türkiye İçerisindeki Yeri
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Şekil-2  Görünüm
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1.1.COĞRAFYA 
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Ovaları ve Yaylaları:          
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Akarsuları:
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1.2.İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 
             
          

        

         
          

           
d

Tablo-1  İli Ortalama ve En Yüksek ve Düşük Isılar-Yağış Alınan Gün Ortalamaları Tablosu

Tablo-1 Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web Sayfası aktif sorgulama kısmından alınmıştır. 
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1.3.TOPOGRAFYA VE JEOLOJİK ÖZELLİKLER 
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5  ili  Termal Tesis

4  ili  Eski Roma Hamamı
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1.4.TARİHÇE 

 
 

         
           
          

 
         

 
          

         
         

           
          

          
 

           
          

         

        
l  



Sayfa No :   22 / 135

           
          

 
          

          
         
          

           
 

           
         

 
        

          
         

        
         

        
         

        

         
 

 

          
           

             
            

 
           

    

        
 

           
 



Sayfa No :   23 / 135

,

  

 

 

  
c

o  

Akbenlü,Çukurviran ve ekinliklerde 1542-1543 yıllarında 33 
obaya ayrılmış bir halde yaşıyorlardı. 
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2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

2.1.ONAY VE GÖREVLENDİRME 

Belediyemiz Stratejik Planı, 20  - 20  dönemini kapsamakta olup, Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Stratejik Planlama Grubu’nda görev üstlenen personel listesi ekte (Ek:1) yer 
almaktadır. 

2.2.MEVZUAT, ÇALIŞMA SÜRECİ VE ÇALIŞMA EKİBİ 

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

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

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

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

Yukarıda yer verilen hükümlerle, stratejik planların, bütçenin hazırlanmasına esas 
teşkil edeceği belirtilmiş, dolayısıyla, bütçenin ortaya çıkabilmesi için bir stratejik planın 
bulunması gereğinin altı çizilmiştir.  

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kamu 
idarelerinin stratejik plan hazırlamasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu Kanun’un 
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9’uncu maddesinde; 

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi 
için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, 
yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 
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Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik 
planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.”  
denilerek, kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu ifade edilmiştir. 

Stratejik planların hazırlanması için uyulacak esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı3 
tarafından, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine 
aynı Müsteşarlık tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 
(2. Sürüm) çerçevesinde belirlenmiştir.  

Yukarıda belirtilen mevzuat ve rehberlerde belirlenen esaslar doğrultusunda, 
stratejik planlama çalışmalarının süreci Tablo-1’de gösterilmiştir. 
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Tablo-2 Stratejik Planlama Süreci
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2.3.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

Belediyelerin yönetimine ilişkin olarak 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye 
Kanunu, 7.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanununun yayımına kadar yürürlüğünü 
sürdürmüştür. 5272 sayılı Kanun, halen yürürlükte olan 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Belediye yönetiminin temel esaslarını 
oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
kapsamı d ışındaki tüm il, ilçe ve belde belediyelerinde ve 5216 sayılı Kanunda hüküm 
bulunmayan durumlarda ilgili Kanuna aykırı olmamak kaydıyla ilgisine göre 
büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde de uygulanmaktadır.  

5393 sayılı Belediye Kanununda belediyeler şu şekilde tanımlanmaktadr: 
“Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”   

5393 sayılı Belediye Kanununa göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması 
zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve 
meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan 
yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının 
birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek 
yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları 
toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin 
onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile 
değiştirilemez. Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması 
hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün 
süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara 
bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 
sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. İl ve ilçe 
sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu 
yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 
metreden fazla olamaz. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında 
veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı 
düşmemesi gerekir. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir 
belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak 
beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır. Bir beldenin adı, belediye meclisi 
üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri 
Bakanlığının onayı ile değiştirilir.  
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Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde 
olan bir belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve 
köylerin tüzel kişiliği, genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması 
durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek 
kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, 
Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile 
köye dönüştürülür.  

Belediye Kanununda beldede yaşayanların belediye yönetimine katılmasına ilişkin 
hususlara da yer verilmiştir. Bunlardan, mahalle yönetimi ve hemşehri hukukuna ilişkin 
olanlara değinmek gerekir. 

Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde 
mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti 
ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin 
onayı ile olur. Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları 
belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer 
kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla 
yükümlüdür. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve 
sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği 
sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve 
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek 
koşullarda sunulması zorunludur.  

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 
değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda 
üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 
toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye 
sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.  
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3.MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1.İÇ ÇEVRE ANALİZİ 

Öncelikle, idare bünyesinde mevcut veriler derlenerek, iç çevre analizi yapılmıştır: 
Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, 
organizasyon yapısı, insan kaynaklarına ait temel veriler, idare tarafından kullanılan, 
kiraya verilen, kamu kurumlarına tahsis olunan taşınmazlar, araçlar, hizmet alımı 
suretiyle istihdam olunan insan kaynağına dair veriler, atık ve geri dönüşüme esas 
veriler, imar alanındaki çalışmalar, ruhsat ve denetime esas veriler, kültürel ve sosyal 
etkinlikler, sosyal yardım uygulamaları, veterinerlik hizmetleri, yeşil alan ve parklara 
dair veriler, mali duruma dair temel veriler incelenmiştir. 

Güçlü ve zayıf yönlere dair temel değerlendirmenin bu verilerden hareketle 
yapıldığının altı çizilmelidir. 



Sayfa No :   36 / 135

3.1.1.Organizasyon Yapısı 
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3.1.2.Ana Hizmet Birimleri 

          
           

  -3 de

Tablo-3  Belediyesi Ana Hizmet Birimleri
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3.1.3. İnsan Kaynakları Durum Değerlendirmesi 

3.1.3.1.Kadro Durumu ve Genel Değerlendirme 

 
T -4 ve Tablo-5'te

Tablo-4 

          
          

 

Tablo-5 Kadroları ve Durum Özeti

 
           

 
         
 

-6'  
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 Tablo-6 Yıllar Bazında Toplam Personel Sayıları
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3.1.3.2. Personelin Öğrenim Durumları Bazında Değerlendirilmesi 

          
 

 
            

         
 

Tablo-7 Personelin Öğrenim Durumları Bazında Dağılımı 

Şekik-6 Öğrenim Durumları Bazında  Personelin Grafiksel Dağılımı

Şekil-6 Öğrenim Durumları Bazında  Personelin Grafiksel Dağılımı
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3.1.3.3.Personelin Yaş Durumları Bazında Değerlendirilmesi 
 

          
 

Tablo-8 Personelin Yaş Grupları Bazında Dağılımı

         
            

Şekil-7 Tüm Personelin Yaş Grubu Bazında Grafiksel Dağılımı 
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3.1.3.4. Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Olunan Personelle İlgili Bilgiler 

Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personelin birimler bazında dağılımı Tablo- 
9’da gösterilmiştir. 

Tablo-9  Faydalanılan Personelin Birimler Bazında Dağılımı

İdare bünyesinde kadrolu olarak (işçi-memur) çalışmakta olan personel sayısı  
     personel istihdam edilmekte olduğu ifade 

edilmelidir. Ancak, bu şekilde hizmetinden faydalanılan personelin büyük kısmının 
temizlik        yoğunlaştığı da ifade 
edilmelidir.  
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3.1.4.İnsan Kaynakları Eğitim Politikası 

        
      

          
 

         
         

Tablo-10 Hizmet İçi Eğitimlere Dair Özet Tablo (201 -201
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3.1.5.İdarenin Sahip Olduğu Taşınmazlara Dair Özet Bilgiler 

3.1.5.1.Kullanımdaki Bina ve Tesisler 

Tablo-11 İdarenin Mülkiyetindeki Bina ve Tesisler  

3.1.6.İdare Kullanımındaki  Taşıt Araçları ve İş Makinaları



Yozgat Belediyesi
2020-2024 Dönemi Stratejik Plan
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Yozgat Belediyesi 
2020-

Sayfa No : 6 / 135

İdarenin hizmet ve faaliyetlerinde kullandığı toplam  adet, farklı kullanım amacı, 
model ve tipte taşıt aracı bulunmaktadır. 

Tablo-12 İdare Kulnanımındaki Taşıt ve İş Makineleri
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3.1.7.Bilgi İşlem Altyapısı & Yazılım ve Donanımlara Dair Özet 

Bilgiler  

İdarede, birimler bazında kullanılmakta olan bilgisayar donanımı, temel yazılımlar, 
yazıcı, modem gibi iletişim altyapısına ait teçhizata dair bilgiler ’d  özetlenmiştir.

Tablo-13 Bilgisayar ve Teknik Donanıma Ait Özet Veriler 
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3.1.8.Atık Yönetim Politika ve Uygulamaları 

Şehrimizde üretilen tüm organik ve inorganik maddelerin kalıntılarının, toz, toprak 
ve çamurların her türlü insan sağlığına zarar verecek atık maddelerin şehrimizden 
toplama taşıma ve bertaraf hizmetleri hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Yıllara göre 
Yozgat merkezden toplanan evsel atık miktarları Tablo-14'de verilmiştir. 

Tablo-14 Yozgat Belediyesi Atık Yönetimi Özet Bilgileri 

Tüketiciler tarafından atılmak istenen ancak, çevrenin korunması bakımından 
düzenli bir şekilde uzaklaştırılması gereken katı maddeler ve katı atıkların çevrede 
yarattığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler göz önünde bulundurularak, belirli bir 
düzen içerisinde toplanması ve buna göre depolanması gerekmektedir. İdaremiz bu 
temel görevin ifası anlamında ciddi maliyetlerle karşılaşmaktadır. 

Düzenli depolamada amaç, mekanik, kimyasal ve biyolojik işlemlerle 
değerlendirilmesi, ekonomik bir şekilde mümkün olmayan ya da bu işlemler sonucu 
açığa çıkan ve insan sağlığını tehdit eden, diğer canlılara çeşitli şekillerde zarar veren, 
çevre estetiğini bozan katı atıklarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılıp zararlarının 
önlenmesidir. Uygun yer seçimi ve çevre koruma önlemleri gibi teknik standartlara 
uygun şekilde inşa edilmiş düzenli depolama alanları atıklardan kurtulmanın en etkili 
yoludur. 

Sağlıklı bir atık yönetim sisteminin temel unsurları, atıkların öncelikle, kaynakta 
önlenmesi, üretilen aatıkların kaynakta ayrıştırılması, geri dönüşebilir atıkların 
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ekonomiye geri kazandırılması ve bu suretle depolanacak atık miktarının azaltılması, 
geri dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
depolanmasının sağlanmasıdır. 2020-2023 plan döneminde vahşi depolama işlemine de 
son verilmesi ön koşuluyla, başlatılmış olan kaynağında kazanım ve geri dönüşüm 
konusunda öncelikle bilinçlendirme çalışmalarıyla evsel atık miktarının oransal anlamda 
azaltılması planlanmaktadır. 

Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kurulması ile Yozgat ilinde bulunan tüm sağlık 
kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklara çözüm olmuştur. Tıbbi atıklar iki adet lisanslı tıbbi 
atık araçlarıyla toplanarak sterilizasyon tesisine taşınmaktadır. 

Sterilize edilen tıbbi atıklar düzenli depolama sahasında evsel atıklarla birlikte 
bertaraf edilmektedir. 

2018 yılında Bitkisel atık yağların kontrol ve denetimi Bakanlıktan bitkisel atık 
yağ toplanma lisansı almış bir firmayla protokol imzalayarak atık yağların toplanmasına 
devam edilmiş ve kanalizasyonlara ve çöpe dökülmesi kısmen önlenmiştir Düzenli 
aralıklarla atık yağ çıkartan iş yerlerinin takip ve denetimleri yapılmaktadır. 

2018 yılında da yemek fabrikası lokanta yemekhane, otel, motellerden bitkisel 
atık yağ toplama işi devam etmiştir. 15.500 kg bitkisel atık yağ yetkili atık yağ toplayıcısı 
tarafından toplanmıştır.
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3.1.9.Alt ve Üst Yapı Çalışmaları 

3.1.9.1.İçme Suyu Şebekesi 

Şehrimizin içme ve kullanma suyu durumu, bugün için yeterlidir. Ancak küresel 
ısınma, kuraklık durumları,mücavir alanlarımızın genişlemesi,nüfus artış olaylarına 
karşı baraj ve gölet gibi ilave, rezerv su kaynaklarından ziyade şehir şebekesindeki kayıp 
ve kaçak ile mücadele edilip yeni içme suyu şebekesi (genişlemiş imar alanlarını da 
kapsayan) için yatırım yapılması gerekmektedir.

Şehrimizde 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 5.130.000m³ civarında içme ve 
kullanma suyu tüketilmiştir. 

Şehir şebeke suyumuzun tamamı şu an için Musabeyli Cemil ÇİÇEK barajından 
karşılanmaktadır. 2016 yılında devreye alınan Cemil ÇİÇEK barajı suyunun içme suyu 
olarak kullanılması için 1 adet paket tip Musabeyli İçmesuyu arıtma tesisinde günlük 
maksimum 2500m3/sa olmak üzere günümüz teknolojisine uygun kum fitretankları + 
kimyasal dozlamasistemleri+ gaz ve sıvı klorlama sistemleri ile otomatik olarak 
bakanlığın uygun gördüğü standartlarda içmesuyu arıtımı yapılmaktadır. Arıtması 
yapılan su 2 (iki) terfi merkezi ile şehre iletimi sağlanmaktadır. İçme suyu arıtma tesisine 
ek olarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılan Arapseyfi bölgesindeki derin kuyulardan 
elde edilen suyun klorlama yapılarak şehre terfi merkezi ile gönderilmektedir. 
Kullanılacak olan içme suyunun bakanlığın öngördüğü standartlarda ve halkın 
tüketimine sunulan suyun daha kaliteli olması için günümüz teknolojisine uygun 
donatılmış tesiste bulunan laboratuvarımızda belirli periyotlarda analizler yapılmakta ve 
ilimizde bulunan halk sağlığı merkezinden de aylık en az 2(iki) kez olmak şartıyla 
kontrol sağlanmaktadır. Bu sayede içme suyu taüketimine bağlı hastalıkların önlenmesi 
sağlanmaktadır. 
 Su dağıtım sisteminde mevcut % 53 oranındaki kayıp ve kaçak çok yüksek olup,bu 
konudaki altyapı yatırımlarının artırılması çerçevesinde dışsal kaynak kullanımı da dahil 
olmak üzere her türlü tedbirin plan döneminde devreye alınması hedeflenmektedir.

3.1.9.2.Kanalizasyon Sistemi 

İl merkezinin tamamında kanalizasyon şebeke hattı tesis edilmiş durumdadır ve 
imara açılan yeni yerleşim alanlarında da kanalizasyon şebeke hattı inşaatları devam 
etmektedir. Kanalizasyon altyapı sisteminin eski olması ve nüfus artışıyla birlikte 
mevcut kanalizasyon hattı ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu faktörler dikkate alınarak 
Yozgat İlinin daha sağlıklı bir kanalizasyon altyapı sistemine sahip olması için İller 
Bankasıtarafından 2013 yılında Kanalizasyon Projesi hazırlanmıştır fakat ekonomik 
sebepler nedeniyle proje henüz uygulanamamıştır. 
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Yeterli kaynak bulunmasıyla birlikte bu proje uygulanacaktır. Günlük arıtma 
kapasitesi 17.000 m³ olan Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi yaklaşık 90.000 kişinin atık 
sularını arıtmaktadır. Yozgat İlinin topografik yapısı, Atıksu Arıtma Tesisinin konumu, 
işletme yönetimi, v.b. gibi faktörler dikkate alındığında günümüz teknolojisine uygun 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuyla ilgili gerekli 
proje çalışmaları ve kaynak arayışı devam etmektedir. Yozgat İlinde 170 km. 200’lük, 40 
km. 300’lük ile 600’lük arası toplam 210 km. kanalizasyon şebeke hattı bulunmaktadır. 
23 km uzunluğunda da yağmursuyu hattı yapılmış durumdadır. İl merkezinde taşkın, 
sel ve su baskınlarının yaşanmaması için Dere Islahı çalışmaları da devam etmektedir.

Temel stratejilerimiz ise şöyle belirlenmiştir:

• Mahallelerimiz eskiyen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke
hatlarını yenilemek, rehabilite etmek.
• Yeni imara açılan alanların altyapılarını (içme suyu, yağmur suyu ve
kanalizasyon) inşa etmek.
• İçme suyu şebeke hatlarında meydana gelen kayıp ve kaçakları tespit ederek
min. indirmek.
• Taşkınların yaşanmaması için dere yataklarını ıslah etmek.
• Günümüz teknolojisine uygun İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu konuyla ilgili gerekli tüm çalışmaları (yer seçimi, proje, kaynak 
arayışı, v.b.) yapmak. 
• Su Basıncı Yönetim Sistemini ilimizde uygulamak.
• İçme suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden
izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.
• Altyapılarımızda meydana gelen arızaların noktasal tespiti için gerekli
görüntüleme tekniklerini ve teknolojilerini uygulamak.
• Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri
almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.
• Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
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3.1.9.3.Şehiriçi Ulaşım Sistemi 

    Yozgat İlinde Şehir içi Ulaşım Belediye tarafından ihale edilen veya önce hak 
sahibi olmuş Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılmaktadır. 2014 – 2015 – 2016 
yıllarında  17 adet 14 yolcu kapasiteli minibüsler ve 37 adet 48 yolcu kapasiteli 
otobüslerle yapılan  taşıma hizmeti, yapılan düzenlemeler neticesinde 14 yolcu kapasiteli 
minibüsler kaldırılarak 48 ve 104 yolcu kapasiteli otobüslerle değişim sağlanmış, bu 
sayede anlık yolcu kapasitesi nde %70 oranında artış sağlanmıştır.

Tablo-15'de 2014-2018 döneminde taşınan yolcu sayılar ve ücretlendirme açısından 
uygulanan farklı türler bazında bir özet verilmiştir. 

Tablo-15 Şehir İçi Ulaşım Verileri

Tablo-16'da ise özel halk otobüsleri için belirlenen durak tipleri ve sayıları 
özetlenmiştir.  

Tablo-16 Yozgat Belediyesi Durak Sayıları ve Tipleri

İlimizde Faaliyet Gösteren Ticari Taksi Sayıları; 250 adet (T) plaka mevcut olup. Şu 
an itibari ile 125 adeti hizmet vermektedir.

2016 yılı itibari ile 125 adet (S) plaka satışı gerçekleştirilmiş olup, 110 adeti hizmet 
vermektedir.

2019 – 2024 döneminde yeni  yapılaşma bölgelerine  yeni hatlar açılması Yozgat ili 
içerisinde Toplu Taşıma Hizmetinden faydalanan kişi sayısının artırılması ve özellikle 
kullanılan otobüslerin erişilebilir hale getirilmesi planlanmaktadır.
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3.1.10.Parklar Yeşil Alanlar 

İdaremiz tarafından yeşil alanların yenilenmesi; bakımı ve kullanım düzeylerinin 
yükseltilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Doğal güzellikleri ile yeşillikler ve 
ormanlarla dolu bir bölgede yer alan Yozgat’ta yeni parkların vatandaşlarımıza 
kazandırılması  planlanmaktadır.  

Tablo- 17 Belediye Sınırları içinde Bulunan Parklar 
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3.1.11. Veterinerlik Hizmetleri  

3.1.11.1.Hayvan Barınağı 

 Geçici hayvan barınağımızda vatandaşlardan belediyemize gelen ihbarlar 
değerlendirilerek ve ekiplerimizin yaptığı rutin çalışmalarla toplanan sahipsiz yardıma 
muhtaç,yaralı,hasta ve yavru sokak hayvanları barınağımıza getirilerek tedevileri 
yapılmakta,kısırlaştırılmakta ,aşılanmakta,işaretlenmekte ve sahiplendirme yapılmakta 
yavru ve yardıma muhtaç olanların bakım ve beslenmeleri sağlanmaktadır.

Tablo-18 Hayvan Barınağına Ait Sayısal Veriler (2015-2019) 

Doğal ortamda yaşayabilecek durumda olan hayvanlar, gerekli işlemleri 
yapıldıktan ve kayıt altına alındıktan sonra alındıkları o r t a m a  g e r i  b ırakılmaktadır.

Barınağımızda kedi ve köpeklerin dışında yaban hayatından gelen (şahin, kartal, 
leylek, farklı kuş türleri) hayvanlarında tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakılmaktadır.

Barınağımızda hayvanların beslenmelerinde ağırlıklı olarak hazır kuru mamalar ve 
konserve mama kullanılmakta ayrıca belli yerlerden alınan yemek ve ekmekler takviye 
olarak verilmektedir.  

 Tablo-19 Hayvan Barınağınada Beslenmede Kullanılan Mamalara  Ait Sayısal Veriler 
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Şehrimizde karasinek,sivrisinek uçkunları başta olmak üzere bunların 
larvaları,diğer uçan haşereler,kapalı ve açık alanlarda yürüyen haşareler,zaman zaman 
ortaya çıkan farklı zararlı (akrep,örümcek,süne zaralısı,ağaç biti v.b.)ve fare gibi 
zararlılara karşı yıl boyunca mücadele yapılmaktadır.

Tablo-20 İlaçlama Çalışmalarına Dair Özet Veriler (2015-2019)

3.1.11.2.İlaçlama Çalışmaları 
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3.1.12.Kültürel Etkinlikler & Sosyal Yardımlar 

3.1.12.1.Kültürel Etkinlikler 

İdaremizin geleneksel hale gelmiş festivalleri yanında, çok sayıda kültürel ve sosyal 
etkinliği bulunmaktadır.  

3.1.12.1.1.Etkinlikler 

Uluslararası Sürmeli Festivali
 Yemek Festivali
 Bisiklet Festivali
 Yıl Sonu Konserleri (THM, TSM )
 Yıl Sonu Sergileri ( Resim, Ebru)
 İlimiz merkezde bulunan okulların yapmış olduğu sergilere katkıda 

bulunmaktayız.

 Hıdrellez Etkinlikleri
 Ramazan Etkinlikleri
 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri 

3.1.12.1.2.Anma Günleri 

Kandillerde ikramlar
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında oyun grupları kurulması, 

yarışmalar ve hediye dağıtımı ile birlikte konser verilmesi. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser ve halkoyunları gösterileri
10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak ve anlatmak, anmak

ile ilgili programlar düşünülmektedir. 
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3.1.12.1.3.Kültür ve Sportif Amaçlı Eğitimler 

İdaremiz tarafından herhangi bir ücret almadan düzenlenmekte olan eğitim ve 
kursların sayısının arttırılması planlanmaktadır. Tablo-21’de bu kursların adları ile 
düzenlenme dönem, süre ve sıklıkları ile katılımcı sayıları özetlenmiştir. 

Tablo-21 Kültürel ve Sportif Eğitimlere Dair Envanter Verileri
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3.1.12.2.Sosyal Yardımlar 

İdaremiz bünyesinde, gıda ve okul yardımları ile aşevi faaliyetleri sürdürülmekte 
olup, Ramazan aylarında sıcak yemek dağıtımı sağlanmaktadır.   Tablo-22’da 2014-2019 
döneminde aşevinden, Ramazan aylarında sıcak yemek yardımı yapılan kişi sayılarına 
yer verilmiştir.  

Tablo-22 Aşevinden Sıcak Yemek Yardımı Yapılanların Sayısı 

Bunlar dışında, engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak, özel eğitim ve rehberlik 
gerektiren vatandaşlarımız için ritim, ebru ve tiyatro kurslarımız planlanmaktadır.   
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3.1.13.Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerine Dair Özet Bilgiler 

Mahalli idarelerin kent genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili 
ihtiyaçları Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün temel görev 
alanında bulunmaktadır.  

Bu birimlerden birisi belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin iş 
yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini yürütülürken, diğeri denetim ve takip 
anlamında önemli rol ve sorumluluklar üstlenmektedir. 

3.1.13.1.Ruhsatlandırma Çalışmaları 

2015-2019 plan döneminde, kent esenliği ve ekonomisine katkı sağlama amacıyla 
işyerlerinin ruhsatlandırılması ile tatil günleri çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi 
işlemlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Tablo-23’de son beş (5) yıllık dönem 
itibariyle verilmiş bulunan işyeri ruhsatlarının yıllar bazında dağılımı yer almaktadır.  

Tablo-23 Beş Yıllık Dönemde İşyeri Türleri İtibariyle Verilen Ruhsat Sayıları
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3.1.13.2.Denetim Bilgileri 

Tablo-24'de son beş (5) yıllık dönem itibariyle yapılan denetimlere dair özet veriler 
yer almaktadır.  

 Tablo-24 Yıllar Bazında Denetim Bilgileri 
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3.1.13.3.İtfaiye Birimine Dair Veri ve Bilgiler 

Her türlü müdahale olayına kendine güveni tam, uluslararası standartlar 
düzeyindeki  süreyi  yakalayarak zamanında ve doğru bir şekilde müdahaleyi yapacak 
nitelikte, eğitimli ve toplumsal sorumluluk bilince sahip personeli yetiştirmek, 
 denetimler, alınan önlemler ile yangın ve doğal afetler sonucu olabilecek can ve  mal  
kayıplarını önlemek  suretiyle, Yozgat ve bölge halkının hizmetinde olmak şeklinde 
misyonunu tanımlamış bulunan İtfaiye Müdürlüğü’nün 2014-2019 dönemindeki 
çalışmaları Tablo-25’te özetlenmiştir.  

Tablo-25 İtfaiye Birimi Hizmetleri Özet Tablosu (2014-2019) 
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3.1.14.Mali Duruma Dair Analizler 

Belediyelerin gelir ve giderlerinin rasyonel ve gerçekçi tahmini bütçe için önem 
arz etmektedir. Gelir ve gider kalemlerinin tahminlerinin iyi bir şekilde analizi belediye 
gelirlerinin doğru tahmin edilmesini ve bunun sonucu olarak gerçekleşme ihtimali 
yüksek olan gelir tahminine uygun gider bütçesi yapılmasına olanak sağlar. Ancak, 
gerçeğe uygun olmayan irrasyonel gelir tahminleri, ister olumlu isterse olumsuz yönde 
olsun, sapma oranı yüksek bir bütçe hazırlanması sonucuna yol açar. Burada ortaya 
çıkan başarısızlık belediyelerin yürüttükleri hizmetlerin etkinliğini de azaltacaktır. 

3.1.14.1. Gelir Yapısı Analizi 

Tablo-26 Bütçe Gelirlerinin Ana Gelir Türleri Bazında oransal dağılımı(2015-2019) 

Gelir ve gelişmişlik düzeyi düşük olan bir ilde, gelir yaratma kapasitesi sınırlı 
olduğundan, ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin toplanabilecek yerel vergiler mevcut 
vergi potansiyeli ile sınırlıdır. Burada önemli olan potansiyel gelir yaratma ve 
toplayabilme yeteneğinin etkin bir şekilde kullanıp kullanılmadığı hususudur.  

İdaremizin gelir kalem tutarlarının  yıllar itibariyle incelediğimizde, gelir kalemleri 
arasında en yüksek oranı diğer gelirler (devletten alınan katkı ve paylar) kaleminde 
olduğu görülebilmektedir. Bu kalemden sonra en yüksek paya sahip ikinci kalemin 
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri olduğu görülmektedir. Ayrıca yıllar itibariyle gelir 
kalemlerinin bazı istisnai durumlar dışında yüzdesel paylarının değiştiği de 
görülmektedir. Fakat teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve alınan bağış ve yardımlarında  
yıllar itibariyle düştüğü de gözlenebilmektedir.  

Tablo-26'da oransal, Tablo-27'de rakamsal olarak son beş y ıllık bütçe gelir 
gerçekleşmeleri özetlenmiştir. 
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Oransal, ve rakamsal olarak son beş yıllık bütçe gelir gerçekleşmeleri 
incelendiğinde, 2020-2023 plan döneminde gelir arttırıcı çalışmalar yürütülerek, 
alternatif gelir unsurlarını arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır. 

Tablo-27 Bütçe Gelirlerinin Ana Gelir Türleri Bazında Rakamsal Dağılımı (20155-20199) 

3.1.14.2.Bütçe Giderleri Analizi 

Belediye bütçesi giderlerinin analizindeki ilk amaç, gider bütçesi 
gerçekleşmelerinin ne şekilde tezahür ettiğinin irdelenmesidir. Yıllar itibariyle bütçe 
ödenekleri ve gerçekleşme tutarlarında yaşanan az veya çok sapma idarenin bütçe 
hazırlama konusunda yeteneğini ortaya koymaktan ziyade, güncel şartların idareye 
yüklediği yükümlülüklerin mali anlamda ne şekilde yansıdığını da özetler niteliktedir. 
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 Tablo-28 Yıllar Bazında Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (20144-2019) 
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Son beş yıla ait bütçe ödenekleri ve gider gerçekleşme rakamları analiz edildiğinde; 
bütçe ile öngörülen ödeneklerin kullanım oranlarının yıllar itibariyle arttığı 
görülmektedir. Tahminlerin en başarılı şekilde tutmuş olduğu yıl, 2018 olarak öne 
çıkmaktadır. %40’e yakın bir oranda en çok sapma yaşanılan yıl ise 2014 yılı olmuştur. 
Ancak, gider bütçelerinin gerçekleşme yüzdelerinden daha önemli olan husus, gelir-
gider dengesinin sağlanıp sağlanamadığı olmalıdır.  

Gelir kalemleri için bütçe kararında yapılan tahmin ile gelir kesin hesabına göre 
gerçekleşen tutar arasındaki fark yapılan tahminin doğruluk payını gösterir. Çeşitli 
istisnalar dışında (vergi affı gibi)  gelir tahminindeki sapmalar önemlidir. Çünkü bütçe 
ödeneklerinde yaşanabilecek sapma idarenin gelir yaratma hususunda zorlanmasının 
yanında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların aksamasına da neden olabilmektedir.  

Belediye bütçesi giderlerinin analizindeki ikinci amaç ise idare kaynaklarının 
ekonomik sınıflandırmaya göre temel dağılımının özetlenmesidir. Tablo-29'da 
2014-2019/6 dönemi bütçelerinin ekonomik düzeyde sergilediği performansı    
yansıtmaktadır.  

Tablo-29 Temel Ekonomik Kodlar Bazında Gider Dağılımı(2014-2019)
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 Tablo-30 Temel Ekonomik Kodlar Bazında Oransal Dağılımı (2014-2019)

Rakamsal dağılımı daha okunur kılan oransal dağılıma dair Tablo-30 
incelendiğinde, personel giderlerinin oranının toplam bütçe ödenekleri ölçütünde 
azaldığı, mal ve hizmet alımlarının öne çıktığı görülmektedir. Sermaye giderlerinde 
ivme, süren kentsel altyapı giderlerinin fazlalığı ölçütünde hemen hemen aynı kalmıştır. 

3.1.14.3.Harcama Birimleri Bazında Giderlerin Dağılımı 

Aşağıdaki Tablo-31'de Birimlerin üç yıllık bütçe gerçekleşmesi verilerinden 
hareketle, harcama birimlerinin aldıkları paylar irdelenmiştir. Bütçeden en büyük payı 
almakta olan beş müdürlüğün (Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su İşleri, Etüt ve Proje İşleri 
ve İnsan kaynakları Hizmetleri) olduğu görülmektedir. Pek çok mahalli idarede anılan 
birimlerin bütçeden aldıkları payların % 75’lere ulaştığı bilinmektedir. 
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Tablo-31 Birimlerin Bütçeden Aldıkları Payların Üç (3) Yıllık İncelenmesi 

3.1.14.4.Gelir-Gider Karşılama Oranları Analizi 

Gider ve gelir gerçekleşmeleri üzerinden yapılan analizler idarenin gelir ve gider 
rakamlarını tek bir yönden incelemektedir. Gelir gerçekleşmelerinin, giderlerle birlikte 
analiz edilmesi daha isabetli sonuçlar vermektedir. Nitekim, analiz idarenin gelirlerinin, 
giderlerini karşılama oranı üzerinden gerçekleştirildiğinde; 2015 yılında %18, 2016 
yılında %19, 2017 yılında %6, 2018 yılında %24'lük gider fazlalıkları göze çarpmaktadır.  

2014 yılında ise ters yönde bir gelişmeyle % 9,44 gelir fazlası verilmiştir. Aşağıdaki 
Tablo-32 çok yönlü bir analiz imkanı sağlamakla birlikte, verilmesi gereken hizmetlerin 
ve yürütülmesi gereken faaliyetlerin herhangi bir sebepten aksamaması gereği, mahalli 
idaremiz a çısından öncelikle dikkate alınan bir gerçekliktir. 
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Tablo-32 Gelir Gider Karşılama Oranları (2014-2019) 
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3.1.16.Terminal İşletmesi 

Yozgat Belediyesi tarafından İşletilmekte olan Şehirlerarası yolcu Terminali Şehir 
Merkezinde hizmet vermektedir. Şehrin hızlı gelişimi neticesinde merkezde kalan 
terminalin şehir dışına alınması daha uygun olacaktır.

Tablo-33 Yozgat Şehirlerarası Yolcu Terminali Verileri (2014-2019) 

Tablo-34 Gelen ve Giden Yolcu Sayılarındaki Değişim
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3.1.17.Pazaryerleri 

Tablo-35’te Yozgat merkezdeki pazaryerlerine dair özet bilgilere yer verilmiştir. 

 Tablo-35 Yozgat’da Pazaryerleri 
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3.1.18.İmar Uygulamaları Hakkında Bilgiler 
Şehirler, medeniyetlerin kurulduğu ve oluştuğu yerleşim mekânlarıdır. Yozgat, 

bireyden aileye ve topluma uzanan sosyal hayatın medeni ilişkiler zinciriyle 
kenetlenerek yürüdüğü, eğitim kurumlarının, ticari alanların ve aile efradının ikamet 
ettiği mekânların yaşama standardını yükselten bir anlayışla ve çevre duyarlılığıyla 
şekillendiği bir şehir olarak varlığını sürdüre gelmiştir.

Geçmiş dönemlerde yapılan mevzi imar revizyon planları ve yakın geçmişte 
yeniden yapılan şehir imar planı birtakım aksaklıkları giderse de hem tarihi ve kültürel 
kodlardan beslenen hem de modern şehirleşme anlayışını yeterince öncelemeyen ve 
şehrin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap veremeyen bazı eksiklikleri de bünyesinde 
taşımaktadır. 

Bu çerçevede halen uygulanmakta olan imar planında yeni konut alanlarıyla 
birlikte öncelikle yol ve park gibi ulaşım ile ticari ve sınai alanların, gelecek yılları da göz 
önüne alan rahat bir yaşama alanı oluşturacak biçimde yeniden şekillendirmeye ihtiyaç 
olduğu gözlenmektedir.

Şehirlerin insan için var olması gerektiği, insanın ise yaşadığı coğrafyanın 
kültürel değerlerinden beslenerek ve onları yaşatarak geleceğe aktarabildiği ve kendini o 
şehre ait hissetmesi gerektiği esasından hareketle; Yozgat Belediyesi olarak, şehrin yeşil 
alan dokusu genişletilerek, tarihi ve kültürel değerlerinin ihya edildiği, eğitim kurumları 
için yeterli yeni alanların açılacağı, sağlıklı bir ulaşımın sağlanacağı, şehrin ekonomik ve 
istihdam açısından gelişmesine imkân sağlayacak ve şehri büyütecek alanların modern 
bir anlayışla şekilleneceği ilave imar planı uygulamaları yapılacaktır.
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3.2.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 

3.2.1.Demografik Bilgiler 

3.2.1.1.Genel Olarak 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, Yozgat sınırları içerisindeki 
toplam nüfus, 424.981’dir. Nüfusun % 49,86’sı erkek, %50,14’i kadındır. Nufusun 270.658 
il ve ilçe merkezlerinde 154.323'ü belde ve köylerde yaşamaktadır.

Tablo-36 TÜİK ADNKS Verileri Çerçevesinde Yozgat Nüfusu

Yüzölçümü 14.097 km2 olan Yozgat ilinde kilometrekareye 30 insan düşmektedir. 
Yozgat nüfus yoğunluğu 30/km2'dir

“İstanbul ve çevre illerin nüfus yoğunluğu ülke ortalamasının oldukça üzerindedir. 
İstanbul’da km2 başına düşen nüfus 2.551, Kocaeli ve Bursa için sırasıyla 432 ve 250 
olurken ülke ortalaması 96’dır. 59 ilin nüfus yoğunluğu ülke ortalamasının gerisinde 
kalmıştır. Bu duruma paralel olarak ülkenin kuzeybatı kesiminde yer alan illerin 
nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yüksek iken özellikle Doğu Anadolu illerinde söz 
konusu pay düşük seviyededir. Ardahan, Bartın ve Muş şehir nüfusunun en düşük 
olduğu illerdir. Bunun bir nedeni de doğu illerinden batı illerine süregelen göçün 
önemini korumasıdır. Tekirdağ, Ankara ve Antalya en fazla göç alan iller olurken, 
Çankırı, Yozgat ve Tokat en fazla göç veren illerdir.” olarak geçmektedir.   
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3.2.1.2.Nüfus Artış Hızı 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, ülkemiz genelinde, %o 13,7 olan 
nüfus artış oranı, Yozgat’da 2018 döneminde, %o 1,51’dir. 

Yozgat'ta  nüfus artış h ızı 2017 yılına kadar düşmekte iken 2018 yılında yeniden  
yükselişe geçmektedir.

 Tablo-37 Nüfus Artış Hızı

3.2.1.3.Göç Verileri 

TÜİK veri tabanı üzerinden erişilerek derlenen tablolarda, Yozgat İlinin bütünü 
bazında göç verdiğini doğrulamaktadır.  İlin ekonomik kalkınmışlığı, yaşam biçimlerinde 
kaydedilen gelişmeler gibi pek çok etkene bağlı olarak değişen bu oranın dikkatle 
izlenmesi gereği açıktır. 

Tablo- 38 Yozgat İli Geneline Dair Göç Verileri (TÜİK)
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3.2.1.4.Mahalleler Bazında Nüfus Dağılımı 

Yozgat’da mahalle bazında nüfusun temel dağılımı Tablo-39'da özetlenmiştir

Tablo-39 Mahalleler Bazında Nüfus Dağılımı
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 İl ve İlçeler bazında Yozgat nüfusu incelendiğinde nufusun 3/1 merkezde 
yaşamakta olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo-40 İlçeler Bazında 2017-2018 Yozgat Nufusu



Sayfa No :   76/ 135

3.2.1.5.Öğrenim Durumları Bazında Nüfusun Dağılımı 

Tablo-41’de nüfusun öğrenim durumları ölçütünde dağılımı incelenmiştir. TÜİK 
veri tabanından alınan bu verilerde 15 yaş ve üstü vatandaşlar esas alınmıştır. Kadın ve 
erkekler açısından ayrı ayrı irdelenen öğrenim durumları, toplam nüfus için de 
irdelenmiştir. 

Mahalli idareler tarafından yürütülecek kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri 
açısından ayrı ayrı öneme haiz olan bu verilerin takibi ve izlenmesi önem arz etmektedir.

Tablo-41 Öğrenim Durumu Dağılımı

TÜİK Veri Tabanından 15 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınmıştır.
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3.2.1.6.Doğum ve Ölüm Verileri 

Tablo-42 Yozgat İl Geneli Doğum Sayıları

Tablo-43 2018 Yılı Yozgat İl Ölüm Sayıları

TÜİK Verisi



Sayfa No :   78 / 135

3.2.2.Sağlık Alanındaki Bilgiler 

Tablo-51-55’de Yozgat ili için geçerli sağlık altyapısı verisine dair temel veriler 
özetlenmiştir. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan veriler ilin sahip olduğu 
imkanları içermektedir: 

Tablo-44 Yozgat İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler-1 

Tablo-45 Yozgat İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler-2 
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Tablo-46 Yozgat İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler-3 

Tablo-47 Yozgat İli Sağlık Altyapısına Dair Veriler-4 

Tablo-48 Yozgat İli Hekim ve Ambulans Verileri



Yozgat Belediyesi 
2020-2024 Dönemi Stratejik Planı 
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YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ

 Şekil-8 Yozgat Şehir Hastanesi 1

 Şekil-9 Yozgat Şehir Hastanesi 2

Yozgat Şehir Hastanesi Türkiyenin İlk Şehir Hastanesi Olup 475 yatak 
kapasitesine sahiptir. İçerisinde 18 Poliklinik(103 poliklinik odası), 3 Yoğun Bakım 
Ünitesi (70 yatak),18 Amaliyathane 3 Labaratuvar 2 BT,1MR Görüntüleme Merkezi 
bulunmaktadır. 106 Uzman Hekim,15 Pratisyen Hekim,13 Eczacı 686 Diğer Sağlık 
personeli görev yapmaktadır. 141.120 m² kapalı alana sahip olup,1.175 araçlık 
otoparkı mevcuttur.
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3.2.3.Eğitim& Öğrenim Verileri 

3.2.3.1.Yozgat’ta Okullaşma Oranı 

Tablo-49 Okullaşma Oranları

İl Milli Eğitim Müdürlüğün'den alınan verilerde 2018-2019 okullaşma oranının ülke 
ortalamasına yaklaştığı ifade edilebilir. 
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3.2.3.2.Yozgat’ta Öğrenci-Öğretmen –Derslik Sayıları 

Tablo 50’de eğitim kurumlarının derslik ve okul sayılarına yer verilmiştir. 

Tablo-50 Yozgat Derslik –Okul Sayıları (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
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3.2.3.3.Yozgat’ta Yükseköğrenim 

Üniversite ile idaremiz arasındaki potansiyel işbirliği imkânlarıyla birlikte 
değerlendirildiğinde önemli bir fırsat ve kentsel anlamda kazanım olarak yer almaktadır. 
Diğer taraftan söz konusu varlığın idaremiz bünyesinde üretilmekte olan hizmetlere 
talebin artması gibi neticelerinin de planlama dönemleri boyunca izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  

Tablo-51 Yozgat Bozok Üniversitesi Fakülte-Yüksekokul ve Enstitüleri Bazında Öğrenci Sayıları 

Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanunla 
kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat 
Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat 
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne 
bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur.



Sayfa No :   84 / 135

3.2.4.Suç İstatistikleri ve Kaza Sayıları 

İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan veriler, işlenen suç,  ve trafik kazalarının artma 
eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kırsal alandan kent merkezine doğru artma 
eğilimindeki göç ve kentleşme etkisini burada göstermektedir.  

Tablo-52 Emniyet İntikal Eden Vaka Sayıları 

Tablo-52’de vakaa sayıları, 53’de Trafik kazalarına dair veriler özetlenmiştir.

Tablo-53 Trafik Kazalarına Dair Veriler

Tablo-53’de yer alan trafik kazası sayılarında da bir artış görülmektedir.
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3.2.5.Ekonomik Durum 

3.2.5.1.Genel Olarak Ekonomik Görünüm 

Yozgat İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölgesinde yer almaktadır. Doğudan 
Sivas, güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, 
Çorum ve Tokat illeri ile çevrili olup, 34º 05’-36º 10’ doğu meridyenleri ile 38º 40’-40º 18’ 
kuzey paralelleri arasında yer alır. Deniz seviyesinden ortalama 1.300 metre yükseklikte 
olan ilimiz 81 İl arasında toprak genişliği bakımından 15. sırayı alır. 

İlimiz, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan yolların kesiştikleri noktada 
bulunması, ayrıca verimli toprakları, hayvancılığa elverişli mera ve ormanlar nedeniyle 
ilk çağlardan beri değişik kavimlerin yerleşim merkezi olmuştur. Yozgat'ın ekonomisi 
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın % 56,52’si tarım, % 43,8’i ise diğer 
sektörlerde çalışmaktadır. Ülke topraklarının % 1,82’sini oluşturan ilimizin izdüşümü 
alanı 13.597 km2, gerçek alanı 14.074 km2'dir. Bozok Platosu üzerinde yer almakta olan 
ilimiz coğrafyası yeryüzü şekillerine göre % 51,4'ü Platolar, % 37,7'si Dağlar, % 10,9'u 
Ovalardan oluşmaktadır.

İlimiz ülkemizin genel jeolojik yapısının bütün özelliklerinin gözlendiği ender 
bölgelerden biridir. Deprem riski açısından, Şehir Merkezi, Akdağmadeni, Boğazlıyan, 
Çayıralan, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçelerimiz 3. derece, Aydıncık, Çandır, Çekerek, 
Kadışehri, Saraykent, Yenifakılı ve Yerköy ise 2. derece deprem bölgesinde yer 
almaktadır. Bu nedenle ülkemizin diğer bölgelerine göre deprem riski açısından daha az 
tehlikeli konumdadır. İlimizde ekonomik açıdan son derece değerli Enerji Hammaddeleri 
(Linyit, Uranyum, Bitümlü şeyler, Jeotermal Akışkanlar), Metalik Madenler (Demir, 
Kurşun, Çinko, Gümüş) ve Endüstriyel Hammaddeler (Tuz,Çimento ve Tuğla 
Hammaddesi, Mermer, Yapı Taşı, Yol Malzemesi) gibi zengin yeraltı kaynaklarına 
sahiptir. Sarıkaya, Sorgun, Saraykent ve Yerköy İlçelerinde bol miktarda sıcak su kaynağı 
bulunmaktadır. Jeotermal enerjinin tarımda kullanılabilmesi için Sarıkaya ve Sorgun 
İlçelerinde jeotermal seralar kurulmaya başlanmıştır.Yozgat, il merkezi nüfusuna göre 
ülkemizde 46. sırada yer almaktadır. İlin genel nüfusu, 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus 
Sayımı kesin sonuçlarına göre; 424.981 kişi olup; nüfus artış hızı binde (-3,03) olmuştur. 
2014-2015 döneminde 27.722 kişi göç vermiştir
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Bölgede karayolu ulaşımı k ısmen yeterlidir fakat bölgenin ulaşılabilirliğinim 
arttırılması için ilave düzenlemeler ve yatırımlar gerekmektedir.  Bölgede yatırımı 
devam eden Hızlı Tren Projesi ve Hava Alanı projesi tamamlandığında bölge 
ekonomisine yeni bir ivme kazandıracaktır.

Bölge sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim olanakları açısından yeterli 
düzeyde değildir. Kentleşme bilincinin tam olarak oluşturulamadığı bölgede 
yaşanabilirlik kapsamında ele alınması gereken müdahale alanları bulunmaktadır. Sosyal 
kalkınmanın sağlanması adına eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sosyal ve 
kültürel donatı alanlarının arttırılması, toplumda yaşayan tüm bireyler için uygun 
fırsatların sunulması,özellikle iyi eğitim almış genç nüfusun bölgede tutulması için 
önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Zira işsizlik bölgenin en büyük 
problemlerindendir. 

Yeni kalkınma yaklaşımları; ülkelerin, bölgelerin ve illerin gelişiminin en önemli 
unsurunun kültür ve kapsayıcı kurumlar olduğunu vurgulamaktadırlar. Yozgat, beş bin 
yıllık sosyal, kültürel ve kurumsal birikimi ile tatmin edici bir kalkınma için gerekli 
potansiyele sahip bir şehir konumundadır. Ekonomik büyüme ve gelişmenin finansal 
ve fizik sermayeye bağlı olduğunu savunan anlayışların Yozgat’ı kalkındırmadığı yakın 
tarihsel tecrübelerle görülmüştür. Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerini dikkate alan 
ve sosyal sermayeyi etkin hale getirecek kapsayıcı büyüme anlayışının kamusal alanda 
tartışılması ve karar vericilerin yönlendirmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, sosyal ve 
kültürel açıdan zengin tarihsel kaynaklara sahip Yozgat’ın ekonomik ve sosyal yapısı 
yeni kalkınma yaklaşımları çerçevesinde ele alınarak, bu bağlamda tespit edilen 
sorunlar ortaya konulacak ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Çalışmanın bulgularına 
göre Yozgat’ın, orta ve uzun vadede kapsayıcı kurumlar ve öz kültürel değerler ile 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün görünmektedir. 

İŞKUR istatistiklerine göre Yozgat ilinde kayıtlı 32950 kişilik işgücünün %45,39’u 
(14957 kişi) kadınlardan, %54,61’i (17993 kişi) ise erkeklerden oluşmaktadır. Kuruma 
kayıtlı işe yerleştirmelerin  %79,22’sinin (3825 kişi) erkeklerden, %20,78’inin de (1003 kişi) 
kadınlardan oluştuğu görülmektedir.

2018 yılı TÜİK verileri incelendiğinde TR 72 Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 
işsizlik oranının 15+ de %13,2 ve 15-64 yaş Aralığında % 13,5 olduğu görülmektedir.

Yozgat E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle Hattuşaş (Hitit Medeniyeti
Başkenti)’a yakın olması ve Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk
yolunun il merkezinden geçmesi nedeniyle yabancıların uğrak yeridir. Bozok yaylası
olarak da adlandırılan ve ilkçağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat, bozulmamış
doğası, misafirperver ve sıcakkanlı insanları, sahip olduğu tabiat güzellikleri, mesire
yerleri, yüksek ovaları, tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip
görülmesi gereken en güzel illerimizden biridir. Türkiye’nin ilk Milli Parklarından
olan çamlık Milli Parkı, Akdağ Ormanları, Şebekpınarı Mesire alanı, Kazankaya
Vadisi ve Gelingüllü barajı gibi yerler spor, dinlence ve piknik alanlarıdır.
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3.5.2.2.Ekonomik Durum ve Temel Geçim Kaynakları 

Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde, kuru 
şartlarda yapılan tahıl üretimi egemendir. Tarımsal üretimde orta büyüklükteki 
işletmeler önemli bir grup oluşturur. Küçük işletmeler ve ortakçılık ilişkileri de 
yaygındır. Tarım ürünlerinden; buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye, ekilebilir 
alanların büyük bir bölümünü kaplamaktadır. İldeki sebzecilik, genelde tüketime 
yöneliktir. Hayvancılık, ilin ekonomisinde büyük bir yer tutmaktadır.Temel bitkisel 
üretim deseni içinde yer alan hububat ekilişleri nadas alanlarının genişliği ve alternatif 
ürün eksikliği nedeni ile ekonomik kayıplar söz konusudur. Bu olumsuzluğun ortadan 
kaldırılması için ülkemizin de en önemli girdilerinden biri olan yağ bitkileri ithalatının 
azaltılması ve çiftçimize ek gelir sağlanabilmesi için ilçelerimizde sözleşmeli aspir ekimi 
gerçekleştirilmiştir. İlin 2017 yılı bitkisel üretim değeri 1.498.138 Bin TL, hayvansal 
üretim değeri ise 1.552.880 Bin TL’dir. (TÜİK 2017)

Tablo- 54 TR72 Bölge İlleri 2018 İhracat Rakamları
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Tablo-55 Yozgat İl İhracatında İlk 10 Sektör İhracat Rakamları ($)

Şekil- 10 Yozgat İl İhracatında İlk 10 Sektör İhracat Grafiği ($)
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3.5.2.3.Sanayi 

Yozgat kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamındadır. Yozgat 
ilinde ağırlıklı üretim; gıda, konfeksiyon, metal işleme, tuğla ve hazır beton gibi üretim 
kollarıdır. 

Tablo-56 Yozgat İli Küçük Sanayi Siteleri Envanteri 

Yozgat il genelinde 20.04.2017 tarihi itibari ile toplam 1.757 küçük sanayi 
sitesi bulunmakta olup, bunlardan 1.571 tanesi dolu 186 adedi boş 
durumdadır.Yozgat merkez'De bulunan küçük sanayi sitesi %100 doluluk oranına 
sahiptir. 

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Yozgat İmalat Sanayi 
raporunda yer alan İmalat Sanayi Değerlendirme anketi sonuçlarına göre elde edilen 
bazı çıktılar şu şekildedir;

İlimizde, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2016 yılı itibariyle 
toplam 549 adet işletme bulunmaktadır. 

• Yozgat imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu limited şirketi
olarak kurulmuştur.
• Yozgat imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların üretim konuları ağırlık
olarak düşük-orta teknoloji düzeyine sahiptir.
• Yozgat ilinde faaliyette bulunan bir firmanın en önemli avantajları kamu
desteğinin varlığı ve hammadde teminindeki kolaylıklardır.
• Firmaların çoğunluğu bölge kısıtı olmaksızın Türkiye geneline satış
yapabilmektedir.
• Firmalar makine-ekipman ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak yurt içinden temin
etmektedirler.
• Firmalar daha çok yurt içi pazarlara dönük faaliyette bulunmaktadırlar.
• Firmaların üretimlerinde ithal girdi kullanımı oldukça düşüktür.
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3.5.2.4.Organize Sanayi Bölgesi 

Organize Sanayi Bölgesi Yozgat -Ankara Karayolunun 26 Km sinde Yerköy İlçesi 
Harkaşan Köyü yol ayrımında 150 hektar alan üzerine kurulmuştur. Bölgenin alt yapı 
alışmalarına 1996 yılında başlanmış olup 1997 yılında sanayiciye arsa tahsisleri 
başlamıştır.

Tablo-57 Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Durumu Hakkında Özet Tablo 

Organize Sanayi Bölgemiz Yozgat-Ankara E-88 Devlet Karayolu üzerinde Saray 
Beldesi Har kaşan köyü yol ayrımında İl merkezine 26 Km mesafede 1.493.256 m2 alan 
üzerine kurulmuştur. Bölgenin ulaşımı ise Devlet Demir yoluna 13 Km, Hava yolu 
ulaşımında Ankara Esen boğa Hava alanı Bölgemize 195 Km, Deniz taşımacılığında 
Mersin limanına 420 Km mesafededir Bölgeye en yakın Gümrükler Çorum 110 Km, 
Kayseri 160 Km mesafededir.

Tablo-58 Organize Sanayi Bölgesi Alan Dağılım Tablosu 

Toplam Alan (hektar) 150 

Sanayi Parseli Sayısı 96

Tahsisli Parsel Sayısı 81

Tahsisli Firma sayısı 48

Üretimdeki Tesis Sayısı 32

Arsa fiyatı (TL/m2) 1

Kaynak: OSB Müdürlüğü
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Tablo-59 Organize Sanayi Bölgesinde Alan Tahsisi Yapılan Firmaların Sektörel Dağılımı

OSB’de doğalgaz kullanılmaktadır. Su, kanalizasyon, PTT gibi hizmetler ise kolayca 
sağlanabilmektedir. 
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3.5.2.3.Tarımsal Veriler 

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde ilin arazi 
varlığı ve tarımsal kapasitesine ait verilere yer verilmektedir.  

Tablo-60 Yozgat İli Arazi Varlığı Bilgileri 

Yozgat tarımında tahıl üretimi egemendir. Tahıl kuru koşullarda üretilmekte olup, 
eskiye göre biraz azalmış olmakla birlikte nadaslı kuru tarım görece yaygındır. 
Tahıllardan en çok ekilenler buğday, arpa ve çavdardır. Tahıllarla birlikte son dönemler 
sanayi bitkileri özellikle de şekerpancarı üretimi ilde büyük önem taşımaktadır. 

Yozgat İli tarımsal üretim açısından önde gelen iller arasında yer almaktadır. 
Toplam ekilebilir ala-nın büyük kısmında buğday ekimi yapılmaktadır. Nadasa 
bırakılan alanlarda aspir ekimi ve hay-vancılığın daha fazla gelişmesi için yem bitkisi 
ekimi yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Sulanabilir alanlarda ise şeker pancarı, patates 
üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yozgat ili Aydıncık ilçesi soğan ekimi ile öne 
çıkmaktadır. Kabalı ilçesinde devam eden meyvecilik projesi ile birlikte meyve 
üretiminde de belirgin bir artış gözlemlenecektir.
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3.2.6.Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi 

Yozgat ilinin Ekonomi Bakanlığı teşvik sınıflandırmasında 5. Bölge illeri arasında 
yer almaktadır.Yozgat ili gelişim bileşenlerinin bulunabilirliği açısından kısmen yeterli 
bir görünüm arz etmektedir. Temelde kuruluş yeri faktörlerini içeren ve yatırımların 
kârlılığı ve verimliliği üzerinde etkili olan 20 gelişim bileşeninin 6’sının yeterli, 9’unun 
kısmen yeterli ve 5’inin de yetersiz olduğu değerlendiril-mektedir.

İlimiz,  hayvancılık bakımından oldukça büyük bir potansiyele  sahiptir. 
Tarımsal  işletmelerin  çoğunda  hayvancılık,  tarımsal  faaliyetlerle  birlikte  
yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda büyük oranda yerli ırklara dayanan hayvan varlığında, 
son yıllarda kültür ırkı ve kültür melezi ırklarda önemli artışlar meydana gelmiştir. 
Kültür ırkında ilk sırayı Montofon ırkı melezi ile Montofon ırkı almaktadır.  Merkez, 
Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri,  Sorgun ve Yerköy İlçelerimizde süt sığırcılığının 
yanı sıra besicilik de yaygındır. Diğer İlçelerimizde süt sığırcılığı daha yoğun 
yapılmaktadır. Kültür ırkına dönüş dolayısıyla süt verimi her geçen gün artmaktadır. 
İlde Kurulan ve 909 üyesi bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yetiştiricilerin 
örgütlenerek, ekonomik bakımdan güçlenmeleri amaçlanmıştır. 

Tablo-61 Yozgat İli Büyük Baş Hayvan Varlığı(2018)

Tablo-62Yozgat İli Küçük Baş Hayvan Varlığı(2018)
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3.2.7 Kültür ve Turizm  

Yozgat E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle Hattuşaş(Hitit Medeniyeti 
Başkenti)’a yakın olması ve Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk 
yolunun il merkezinden geçmesi nedeniyle yabancıların uğrak yeridir. Bozok yaylası 
olarak da adlandırılan ve ilkçağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat, bozulmamış 
doğası, misafirperver ve sıcakkanlı insanları, sahip olduğu tabiat güzellikleri, mesire 
yerleri, yüksek ovaları, tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip 
görülmesi gereken en güzel illerimizden biridir. Türkiye’nin ilk Milli Parklarından olan 
çamlık Milli Parkı, Akdağ Ormanları, Şebekpınarı Mesire alanı, Kazankaya Vadisi, ve 
Gelingüllü barajı gibi yerler spor, dinlence ve piknik alanlarıdır.

Şehrin yöresel yemekleri; Testi kebabı, Tandır kebabı, Arabaşı, Madımak 
yemeği, çörek, bazlama katmer, eriştedir. Parmak çörek de Yozgat’a mahsus özel bir 
ekmek türüdür. 

Yozgat‘ın en tanınmış ormanı Yozgat Çamlığı’dır. Milli Park olup devlet 
tarafından korunmaktadır. Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Bugün 800 hektarlık bir alana 
yayılan Yozgat Çamlığı Millî Parkında, en önemli tür karaçamdır. İçerisinde bulunan 
çam çeşidinin bir benzerinin sadece Kafkaslarda olduğu bilim adamlarınca tespit 
edilmiştir. Çamlık Milli Parkı’ ında doğa yürüyüşü, foto safari, bisikletturu, dağ 
bisikletçiliği, kuş gözlemi gibi faaliyetler yapılabilmektedir.
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4.GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER & FIRSAT-TEHDİTLER (SWOT)

ANALİZİ 

Swot Analizi , kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş d ışında oluşabilecek 
fırsatlar ve tehditler belirlenmekte, bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer 
aşamalarına da temel teşkil etmektedir.  

GZFT Analizi, mevcut durum analizi kapsamında yapılmakta olup, kuruluş içi 
analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisidir. Bu analizde 
kullanılan tanımlar aşağıdadır. 

Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu 
hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek 
eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü 
yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık 
tutacaktır.  

Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması 
muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında 
gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken 
unsurlardır.  

Stratejik Planın önemli bir unsuru olan GZFT Analizi, iç ve dış çevre analizlerinden, 
paydaş anket sonuçlarından, Yozgat ile ilgili olarak hazırlanan araştırma ve raporların 
incelenerek değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkmıştır.  

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT verileri aşağıdadır. 
Bu veriler, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ya da faaliyetlerin şekillenmesinde 
önemli ölçüde kullanılmıştır. Bu yöntemle hazırlanan Plan, katılımcı bir yapıya 
kavuşmuş, sorunların tespitinde ve çözümlerin üretilmesinde kalıcı bir çalışma olarak 
ortaya konulmuştur. 
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4.1. Güçlü – Zayıf Yönler 

4.1.1.Güçlü Yönler 

1. Donanımlı ve yeterli personel
2. Araçlar ve diğer kaynaklar yönünden yeterli
3. Başkanın siyasi tecrübesi, Merkezi hükümetle aynı görüşte olması
4. Köklü belediyecilik anlayışı

4.1.2.Zayıf Yönler 

1. Plansız programsız çalışma, kontrollerin yetersiz kalması
2. Birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği, ekip ruhunun kaybolması
3. Liyakatsiz ve ehil olmayan kişilerin uzun süre yöneticilik yapması
4.

Personele değer verilmemesi, sorunlarının dinlenmemesi, çözüm
getirilmemesi, görüşlerinin dikkate alınmaması

5.
İnsan kaynağının niteliksiz oluşu ve verim alınamaması

6.
Personel sosyal haklarında adaletsizlik ve yetersizlik, otopark eksikliği
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4.2. Fırsat ve Tehditler  

4.2.1.Fırsatlar 

1. Merkezi Hükümetle aynı siyasi görüşe sahip başkan ve yönetim

2. Tarihi, kültürel miras ve kaplıcaların sağladığı turizm potansiyeli

3. Hızlı tren
4. Diğer kurumlarla koordinasyon

4.2.2.Tehditler 

1. Ülke genelindeki ekonomik sıkıntı

2. Göç

3. İşsizlik

4. Düzensiz imar ve yapılaşma
5. Potansiyellerin değerlendirilememesi
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5.PAYDAŞ ANALİZİ

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun 
etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın 
sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu 
hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için 
yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında 
paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.  

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan 
veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup 
veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak 
sınıflandırılabilir.

İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, 
grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve 
kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki 
kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel 
sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış 
paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan 
veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt 
kümesidir.

2020-2024 Stratejik Planlama çalışması kapsamında, iç paydaş (Belediye Meclis 
Üyeleri ile işçi, memur, sözleşmeli, şirket personeli olmak üzere tüm çalışanlar), dış 
paydaş ( ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, STK ve mahalle 
muhtarlıkları) ve vatandaş anketleri yapılmıştır.
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5.1.Dış Paydaş (Vatandaş Anketi) Analizi Sonuçları 

Dış paydaş anketlerinin değerlendirme sonuçları şu şekildedir:

Grafiklerdeki veriler yüzde (%) cinsinden verilmiştir.
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Dış paydaşların (Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplu Kuruluşları ve Mahalle Muhtarları) 
açık uçlu sorulara verdiği cevaplardan ön plana çıkan konular aşağıda verilmiştir.

Yozgat Belediyesinin başarılı olduğu hizmetler; 

• Temizlik
• Park bahçe-Yeşil alan
• Ulaşım-trafik
• Altyapı (Su kanal)
• Kültür sosyal işler ve cenaze hizmetleri

Yozgat Belediyesinin yetersiz olduğu hizmetler; 

• Ulaşım-trafik-asfalt-otopark
• İmar
• Altyapı
• Zabıta hizmetleri
• Kentsel dönüşüm
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Önümüzdeki 5 yılda ağırlık verilmesi gereken hizmetler;

• Şehir içi ulaşım trafik ve otopark problemlerinin çözümüne yönelik projeler
• İmar ve düzenli yapılaşmaya yönelik çalışmalar
• Kentsel dönüşüm
• Park bahçe ve mesire alanları
• İstihdam yaratacak projeler

Önümüzdeki 5 yılda kaçınılması gereken hususlar;

• Hizmette eşitsizlik, adam kayırmacılık ve partizanlık
• Kaynakların israf edilmesinden
• İsraf, kaynakların verimsiz kullanılması, plansız çalışma
• Yapılaşmada dikey mimari ve bitişik nizam, betonlaşma

Yozgat’ın Belediyecilik açısından en önemli avantajları;
• Nüfusun az olması, fazla büyük bir şehir olmaması
• Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, havası ve suyunun temiz olması
• Tarihi ve kültürel zenginliği

Yozgat’ın Belediyecilik açısından en dezavantajlı yanları;

• İklim şartları, kışların uzun ve sert geçmesi, çalışma sezonunun kısa olması
• Sürekli göç veren bir il olması
• Sanayinin ve istihdamın yetersizliği
• Yerleşim ve ticaret alanlarının bir merkezde sıkışmış olması

Önümüzdeki 5 yılda Yozgat’ı bekleyen zorluklar;

• İşsizliğin artması ve istihdam sağlayacak yatırımların yetersiz kalması
• Nitelikli insan göçü
• Araç sayısının artması ile ulaşım, trafik ve otopark sorunlarının artması
• Ekonomik kısıtlar

Önümüzdeki 5 yılda Yozgat’ı bekleyen fırsatlar; 

• Ulaşım ağları üzerinde olması (hızlı tren, İç Anadolu otoyolu)
• Tarihi ve kültürel mirasın, termal zenginliklerin turizm potansiyeli oluşturması
• Üniversitenin öğrenci sayısı
• Tarım ve hayvancılık sektörünün büyüme potansiyeli
• Belediye Başkanı ve Hükümetten alacağı destek
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Bunların dışında, belirtilen diğer hususlar;
• Mesire Alanlarının düzeltilmesi, Hanımlara yönelik İstihdam, Yan yol- Yeni yol ve

Altyapı çalışması, Hasta Yakını ve Konuk Evi ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi
• Tarihi ve milli değerlerin ön plana çıkartılması

Yozgat Belediyesi’nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunması istenilen 
kavramlar;

• İnsan odaklı-vatandaş memnuniyetini esas alan
• Temiz ve yaşanabilir bir şehir
• Hizmette eşitlik ve adalet
• Şeffaflık, hesap verme sorumluluğu
• Katılımcılık

Yogzat’ın nasıl bir il olması gerektiği ile ilgili görüşler;

• Kültür Şehri
• Turizm Şehri
• Tarım Şehri
• Sanayi ve üretim merkezi
• Eğitim Şehri
• Sağlık Şehri

Vatandaş Anketi Sonuçları;
Bu araştırmada;
• Belediyenin hayata geçirmeyi düşündüğü projeler hakkında vatandaşın görüşünü,
• Belediyenin yeni yönetiminin vatandaş güven algısını,
• Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşın şikâyet, dilek ve temenni için başvuru
yerlerinin bilinilirliği ölçülmeye çalışılmıştır.

Vatandaş anketlerinin değerlendirme sonuçları şu şekildedir:
Grafiklerdeki veriler yüzde (%) cinsinden verilmiştir.
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5.2.İç Paydaş (Çalışan Anketi) Analizi Sonuçları 

Yozgat Belediyesinin meclis üyelerine yönelik yapılan ankete, 26 meclis üyesinden 21’i 
katılmış olup, katılım oranı yaklaşık % 76’dir. 

Grafiklerdeki veriler yüzde (%) cinsinden verilmiştir.

Anketi cevaplayan meclis üyelerinin yaklaşık % 52’si görev, yetki ve sorumlulukların birimler 
arasında doğru ve dengeli olarak paylaştırıldığını düşünürken; böyle düşünmeyenlerin oranı 
ise yaklaşık %41’dir.

Anketi cevaplayan meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu (%73) karar alma sürecinin 
karar organlarını kapsadığını ve katılımcı bir şekilde gerçekleştiğini düşünmektedir.
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Yine, anketi cevaplayan meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu (%72) meclis 
toplantılarında gündemle ilgili yeterli bilgilendirilme yapıldığını düşünmektedir. 

Anketi cevaplayan meclis üyelerinin yaklaşık %67’si meclisin karar alma sürecinde fikir ve 
önerilerinin dikkate alındığını düşünmektedir.

Çalışma ortamının çalışanların görevlerini etkili ve verimli şekilde yürütmesine uygun 
olduğunu düşünen meclis üyelerinin oranı yaklaşık %63’dür.
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Meclis üyelerinin yaklaşık %63’ü dış çevrede meydana gelen sosyal, ekonomik ve 
teknolojik gelişmelerin belediyenin hizmet politikalarında göz önünde 
bulundurulduğunu düşünmektedir.

“Belediye çalışanları görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilecek teknik bilgi ve 
uzmanlığa sahiptir” sorusuna meclis üyelerinin yaklaşık %45’i olumlu cevap verirken; 
yaklaşık %37’si olumsuz cevap vermiştir.

Belediyenin teknolojik altyapısının görevlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için 
yeterli olduğunu düşünen meclis üyelerinin oranı yaklaşık %52’dir.
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Yozgat Belediyesinin memur, sözleşmeli, kadrolu işçi, hizmet alımı (YBP LTD. Şti vb.) 
yoluyla çalışan personeline yönelik dağıtılan 827 ankete, personelden 480’i katılmış olup, 
katılım oranı yaklaşık % 58’dir.

Grafiklerdeki veriler yüzde (%) cinsinden verilmiştir
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Anketi cevaplayan personellerin yaklaşık %57’si birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının net 
ve anlaşılır şekilde tanımlandığını düşünmektedir.

Cevaplayıcıların yaklaşık %42’si görev, yetki ve sorumlulukların birimler arasında doğru ve 
dengeli olarak paylaştırıldığını düşünürken; yaklaşık %43’lük kesim böyle 
düşünmemektedir.

Çalışanların büyük çoğunluğu (%49,5) personelin, birimler arasında dengeli ve adil 
biçimde dağıtılmadığını düşünmektedir.

Yönetici ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum olduğunu düşünenler (%44) ile 
düşünmeyenlerin (%43) oranı birbirine oldukça yakındır.
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Çalışanların karar alma sürecinde görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığını 
düşünenlerin oranı %51 civarıdır.

Sosyal, ekonomik, teknolojik değişim ve gelişmelerin belediye hizmetlerinde dikkate 
alındığını düşünenlerin oranı yaklaşık %48’dir

Çalışanların yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinin yöneticiler tarafından dikkate 
alınmadığını düşünenlerin oranı yaklaşık %49’dur.
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Cevaplayıcıların yaklaşık %47’si belediye çalışanlarının görevlerini etkili ve verimli 
şekilde yürütebilecek teknik bilgi ve uzmanlığa sahip olduğunu düşünmektedir 

Çalışanların yaklaşık %53’ü belediyenin teknolojik altyapısı görevlerin etkili ve 
verimli yürütülmesi için yeterli olduğunu düşünmektedir.

Çalışılan mekânın fiziksel şartlarının görevlerin etkili ve verimli yürütülmesi için 
yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yaklaşık %52’dir.
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Çalışanların büyük çoğunluğu (%77) Yozgat Belediyesinde çalışmaktan memnun 
olduğunu ifade etmiştir.

Çalışanların %46’sı duygu ve değerlerine saygı gösterildiğini; yaklaşık %40’ı ise 
gösterilmediğini ifade etmiştir.

Çalışanların birçoğu (yaklaşık %60) yaptığı iş için inisiyatif tanındığını belirtmiştir



Sayfa No :   115 / 135

Belediye bünyesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarının yeterli 
olduğunu düşünen çalışan oranı yaklaşık %49’dur.

Çalışanların birçoğu (%55) sunulan sosyal imkânların (yemek, servis, sosyal 
tesislerden yararlanma vb.) tatmin edici olmadığını belirtmiştir.

İç paydaşların (Meclis üyeleri ve çalışanların) Açık uçlu sorulara verdiği cevaplardan ön 
plana çıkan konular aşağıda verilmiştir.

Yozgat Belediyesinin başarılı olduğu hizmetler; 

• Temizlik ve çevre
• Mesire alanları, park bahçe düzenlemeleri
• Altyapı
• Ulaşım, yol, asfalt, kaldırım çalışmaları
• Sosyal Yardımlar
• Mezarlık ve cenaze hizmetleri

Yozgat Belediyesinin yetersiz olduğu hizmetler;

• Ulaşım, trafik, otopark, asfalt ve kaldırım
• İmar, şehir estetiği, kentsel dönüşüm
• Altyapı, su kanal, içme suyu
• Sosyal kültürel faaliyetler
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Önümüzdeki 5 yılda ağırlık verilmesi gereken hizmetler;

• Ulaşım, trafik, otopark hizmetleri
• İmar, kentsel dönüşüm, şehir estetiği
• İstihdam sağlayacak yatırımlar
• Sosyal, kültürel ve turizm faaliyetleri
• Vaat edilen büyük projelerin hayata geçirilmesi (Kadınlar çarşısı, hobi
bahçeleri vb.)

Önümüzdeki 5 yılda kaçınılması gereken hususlar;

• Gereksiz yatırım, harcama ve İsraf
• Liyakat ve ehliyet sahibi olmayanlara iş vermek
• Hizmette eşitsizlik ve adaletsizlik
• Particilik, kayırmacılık, menfaatçilik
• İnsanlara karşı hoşgörüsüz, kaba ve ilgisiz davranmak, iletişimsizlik
• Kaldırım yapmak
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6.AMAÇ VE HEDEFLER

Devletimizin 11’uncu kalkınma planında da özellikle vurgulanmış olduğu üzere, 
mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları 
çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma 
süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirliğin güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu esastan hareketle ve mevzuatla da hüküm altına alınmış olduğu üzere stratejik 
planımızı hazırlamış bulunuyoruz.  

Hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planında yedi (7) amaç yer almaktadır. Bu amaçlar 
gelecek dönemde belediyemizin vatandaşa yerel hizmet sunumunda öncelikli hizmet 
sunacağı alanları ortaya koymakta ve tanımlamaktadır. Yedi (7) amaç altında kırkbeş 
(45) hedef bulunmaktadır. Hedefler, nihai amacı sağlamaya yönelik olarak hayata 
geçirilecek öncelikli alt alanları belirlemekte ve faaliyetlerin çerçevesini çizmektedir. 
Faaliyet ve Projeler ise stratejik planın beş (5) yıllık uygulanma sürecinde 
gerçekleştirilecek temel faaliyet ve proje alanlarını göstermektedir. Bu faaliyet ve 
projelerden hangilerinin öncelik taşıdığı ve gerçekleştirileceği ise yılı performans 
programlarında ortaya konulacaktır. 
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6.1.1.ANA TEMA: İMAR VE ŞEHİRLEŞME

STRATEJİK AMAÇ 1: Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi 
sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak. 

STRATEJEİK AMAÇ 5: Enerji Üretimi.

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrin estetiğini yükseltmek.

STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak.

STRATEJİK AMAÇ 4: Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi önlemek, 
yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.

6.1.3.ANA TEMA: ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ 8:  Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik 

ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 9: Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak. 

6.1.4.ANA TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 10: Engelli hemşerilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam 

kalitelerini yükseltmek. 

STRATEJİK AMAÇ 11: Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve 

gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi 

haline getirmek. 

STRATEJEİK AMAÇ 6: Tarımsal ve Hayvansal üretimin pazarlanarak Şehrimize 
Ekonomik katkı sağlayacağı tesisleri kurarak Tarım ve Hayvancılığın Gelişmesine katkı 
sağlamak.

6.1.ANA TEMALAR

6.1.2.ANA TEMA: SU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİ 

STRATEJEİK AMAÇ 7: Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, 
düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak. 
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6.1.5.ANA TEMA: SAĞLIK-ESENLİK-ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 15: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, 

kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak 

nitelikte, kullanılabilir ve çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak. 

STRATEJİK AMAÇ 16: İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak. 

STRATEJİK AMAÇ 17: Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve 

kurtarma hizmetlerini geliştirmek. 

STRATEJİK AMAÇ 18: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve 

düzenleme çalışmaları yapmak. 

STRATEJİK AMAÇ 19: Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını 

sağlamak.  

STRATEJİK AMAÇ 20: Cenaze hizmetlerini geliştirmek. 

STRATEJİK AMAÇ 21: Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek. 

6.1.6.ANA TEMA: KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ 22: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak. 

STRATEJİK AMAÇ 23: Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini 

artırmak için gelişen teknolojiyi etkin biçimde kullanmak. 

STRATEJİK AMAÇ 24: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 25: Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini 

etkin şekilde yürütmek. 

STRATEJİK AMAÇ 26: Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü 

olmasını sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 14:  Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli kararlara 

katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek. 

STRATEJİK AMAÇ 13: Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 12: Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili ve 

düzenli arzını sağlamak. 
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STRATEJİK AMAÇ 1: Mevcut ihtiyaçlara cevap veren, sağlıklı ve planlı gelişmeyi 
sağlayacak bir imar ve kentleşme altyapısı oluşturmak. 

6.2.HEDEFLER VE FAALİYET/PROJELER

Strateji: Şehrin mevcut imar sorunlarını çözecek, ileride sorun yaşanmaması için kamu yararı 

içerikli projelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlar almak 

Hedef 1.1. Revizyon İmar planının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi 

Faaliyet/Proje 1.1.1. Kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerin planlanması 

Faaliyet/Proje 1.1.н. Kent merkezindeki yoğunluğu azaltmak amacı ile Kız Meslek ve Endüstri 
Meslek Liselerinin bulunduğu bölgede yeşil alan düzenlenmesi yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet/Proje 1.1.3. Sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla belirli mahallelere spor tesisleri 
yapılması planlanmaktadır. Ayrıca buna yönelik kentin belirli bölgelerinde bisiklet yolları 
konumlandırılması düşünülmektedir.

Hedef 1.2. İhtiyaç duyulan konsept projelerin yapılması ve uygulanması 

Faaliyet/Proje 1.1.4. Belediye Meclisimizin 13.11.2014 tarihi ve 306 sayılı kararıyla uygun 
görülerek onaylanan Sarıhacılı ve Divanlı köyleri mücavir alanı ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, 
imar plan çalışmaları devam etmektedir.Bu bölgenin imara açılmasıyla birlikte kent merkezindeki 
yoğunluğun büyük ölçüde rahatlatılması planlanmaktadır.

Faaliyet/Proje 1.2.1. Mevcut imar planlarının 19788 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 
eklerine uygun hale getirilmesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arası uyumluluğunun sağlanması, 
Plan Notlarının güncel mevzuat hükümlerine yönelik yeniden düzenlenmesi ve kent genelinde kat 
rejiminin yatay mimariye yönelecek şekilde düzenlenmesine yönelik İmar Planı Revizyonu 
yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrin estetiğini yükseltmek.

Strateji: Şehir için önem arz eden bazı yolların genişletilmesine yönelik parsel ön cephelerinde 

çekme mesafesini imar planlarına işlemek Kentin İmar Planlarına Uygun ve Deprem Başta 

Olmak Üzere Tüm Risklere Hazırlıklı Şekilde Yapılanması. 

Hedef 2.1. Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek 

Hedef 2.2. İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa edilen,Halkın Can ve Mal 
Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Unsurların Engellenmesi

Faaliyet/Proje 1.1.1. .İmar planına uygun şekilde hazırlanan projelerin gerekli önlemler 
alındıktan sonra inşa edilmesine ilişkin çalışmaların yapılması ve gerekli denetimlerin yapılması.
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STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaşatmak.

Hedef 3.1.��İmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapma

Strateji: Mülkiyeti belediyemize ait olan ya da tahsis vb. yollarla belediye kullanımına verilen tarihi 

eserler restore edilecek ve amacına uygun kullanımı sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 4: Şehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleşmeyi 
önlemek, yeni yerleşim alanları oluşturmak ve kentsel dönüşümü yaygınlaştırmak.

Strateji:Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması İçin Gerekli 
Kamulaştırma Çalışmalarının Yürütülmesi.

Hedef 4.1. Kent bütününde imar yolu, yeşil alan gibi kamuya açık alanlarda kalan şahıs parselleri ile
ilgili kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılması planlanmaktadır.

Hedef 4.2. Mekânsal Planlama İçin Gerekli Kent Verilerine Hızlı ve Etkin Olarak Ulaşabilmesi, 
Bunların Tesisine Yönelik Yönetilebilir ve Denetlenebilir Sistemlerin İşlevselliğinin Sağlanması.

STRATEJEİK AMAÇ 5: Enerji Üretimi

Strateji:Kendi Enerjisini Kendisi Üreterek Sürdürülebilir Bir Enerji Kaynağı Temin Eden Bir 
Belediye olmak.

Hedef 5.1. Enerji Santrali Kurmak

STRATEJEİK AMAÇ 6: Tarımsal ve Hayvansal üretimin pazarlanarak Şehrimize 
Ekonomik katkı sağlayacağı tesisleri kurarak Tarım ve Hayvancılığın Gelişmesine 
katkı sağlamak.

Strateji:Şehri tek merkezlilikten çıkartmak ve yeni sosyal alanlar oluşturmak.

Hedef 5.1. Mevcut Hayvan Pazarının atıl hale gelmesive sağlıklı satış yapılamamsı nedeniyle modern 
bir Hayvan pazarı kurmak ve bu projeye entegre olarak bir kesimhane yapılması.

Hedef 5.1. Kapalı Pazar yeri yapımı.

STRATEJİK AMAÇ 7:  Su ve kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerini, sağlıklı, düzenli ve 
çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef 7.1. Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması,Çalışır vaziyette 
tutulması.

Hedef 7.2. Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak 

Hedef 7.3. Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek 
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Faaliyet/Proje 7.3.1. .Kaçak suların tespiti (cezai işlemlerin yapılması)

Hedef 7.4. Yozgat'ın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin 
kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi.

Hedef 7.5.İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa 
zamanda müdahale etmek  

Hedef 7.6. Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol 
etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak

Faaliyet/Proje 7.4.1. ĀSCADA Sistemini Kurmak.

Faaliyet/Proje 7.4.2. ĀDere yataklarını ıslah etmek.

Faaliyet/Proje 7.4.3. ĀVatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 8:  Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, 

erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak. 

Strateji:Şehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalışmalarında ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile 
koordinasyonu sağlamak 

Hedef 8.1. Sağlıklı trafik akışını temin için gerekli projelendirme ve veri temini çalışmalarını yapmak. 

Strateji:

Hedef 8.2. Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili projeleri başlatmak. Ulaşım ana planını hayata geçirmek. 

Hedef 8.3. Mekanik otopark veya tam otomasyona dayalı otopark sisteminin hayata geçirilmesi. 

Hedef 8.4. Servis şoförleri, toplu ulaşım araçları sürücüleri ve taksi sürücülerine dönük eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine devam etmek, gerekli mesleki yeterlilik belgelerini almalarını sağlamak
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Hedef 8.5. Erişe bilirlik ile ilgili çalışmaları devam ettirmek. Alo ulaşım hattı açmak 7/24 halkın 
ulaşım ile ilgili şikayetlerini  ve toplu taşıma araçlarında engellilere ve bebek arabalarına  yer tahsis 
etmek dileklerini almak ve sorun çözmek.

Hedef 8.6. Isıtmalı durak sayısını artırarak, tüm duraklarımızı ısıtmalı olarak halkın hizmetine 
sunmak.

Strateji:İlimizin Mevcut ve gelecekteki ulaşım karakteristik özelliklerini belirleyip, ulaşım talepleri için 
gerekli plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. Kentin ulaşım alt yapısını ve üst yapısını 
çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek. Toplu taşıma 
kültürünün yerleşmesini sağlamak. Belediyenin Kurumsallığını her zaman ön planda tutup görevini  
layıkıyla yerine getiren.Uluslararası  standartlarda, öncü trafik altyapı sorunları kalmamış, Ulaşım 
taleplerine uygun olarak ulaşım sistemleri  gerçekleştiren ve hizmet kalitesini  yükseltmek için 
çalışmalar yapan,İlimizde kent içi Trafik sorunlarını  tespit ederek sorunların amaç ve hedefler ışığında 
çözüme ulaştıracak politikalar üreten,  Halkın hayatını  kolaylaştıran, İlkelerinden vazgeçmeyen, 
Belediye içi birimlerle ve diğer kurumlarla ilişkileri ön planda tutup performansı sürekli artıran, Bilgi yön 
levhalarıyla kentin tarihi kültürel değerlerinin tanıtımını sağlayan,Geleceğe yönelik değişimleri 
öngörerek çağdaş projeler üreten,  model bir birim olmak.

STRATEJİK AMAÇ 9: Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya ve taşıt ulaşımını kolaylaştırmak. 

Hedef 9.1. Cadde ve sokak ve kavşaklardaki  ulaşımla ilgili her türlü bakım onarım yaya ve yol çizgisi 
trafik ve yön levhaları faaliyetlerinin bakım onarım faaliyetlerini yürütmek ihtiyaç olan yerlere 
yenilerini koymak. 

STRATEJİK AMAÇ 10: Engelli hemşerilerimizi sosyal hayata kazandırmak ve yaşam 
kalitelerini yükseltmek. 

Hedef 10.1. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olarak mevzuata uygun 
düzenlemeler yapmak

Hedef 10.2. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak

Hedef 10.3. Fiziki ve üst yapı çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet/Proje 10.3.1. Görme engelliler için özel yollar yapmak (belirli ve özel yerlerde)

Faaliyet/Proje 10.3.2. Toplu taşım araçlarını engellilere uygun hale getirmek
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STRATEJİK AMAÇ 11: Şehrimizin zenginliklerini koruyup yaşatarak tanıtmak ve 

gelecek nesillere aktarmak; şehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe 

merkezi haline getirmek. 
Hedef 11.1. Tarihi eserlerimizi tanıtmak ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak

Faaliyet/Proje 11.1.1. Şehrin tanıtımına yönelik belgesel, müzik eserleri (cd vb.), kitap ve 
broşür ile açık alan, görsel ve sesli tanıtım materyalleri hazırlamak

STRATEJİK AMAÇ 12: Sosyal yardımların insan onuruna yakışır şekilde adil, etkili 

ve düzenli arzını sağlamak. 
Hedef 12.1. Yardım sisteminin iyileştirilmesi

Faaliyet/Proje 12.1.1. Ekmek ve diğer yardımlar için dağıtım sistemi geliştirmek
Hedef 12.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak
Hedef 12.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaşmak ve temel ihtiyaçlarını 
karşılamak

Faaliyet/Proje 12.3.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri 
tabanını geliştirmek ve güncellemek

STRATEJİK AMAÇ 13: Her yaştan bireylerin Sosyal Kültürel ve Eğitim ihtiyaçlarını 

karşılayarak Sosyal,Kültürel,ve Eğitim altyapısı tamamlanmış bir şehir oluşturmak. 
Hedef 13.1. Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın bakım, koruma ve diğer 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak

Strateji: Kimsesiz ve yaşlılara hizmet konusunda Valilik, muhtarlar ve mahalle halkı ile işbirliği 
yapılacaktır.

Faaliyet Proje 13.1.1. Kimsesiz ve yaşlılara evde hizmet projesi

Hedef 13.2. Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak

Hedef 13.3.Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, rehberlik ve danışmanlık 
hizmetleri sunmak

Faaliyet/Proje 13.3.1. Ev hanımlarının emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak

Hedef 13.4. Kültür sanat faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek
Faaliyet/Proje 13.4.1. Türk halk ve Türk sanat müziği kursları açmak, korolar 
kurmak, konserler vermek

Hedef 13.5. Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetleri 
desteklemek

Faaliyet/Proje 13.5.1. Spor yapan gençlere gerekli spor malzemeleri konusunda destek 
olmak
Faaliyet/Proje 13.5.2. Amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz spor 
okulları açmak, spor organizasyonları yapmak
Faaliyet/Proje 13.5.3. Şehrimizde yetişen başarılı sporcuları ve antrenörleri 
ödüllendirmek
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STRATEJİK AMAÇ 14:  Şehirlilik (Hemşerilik) bilincini geliştirmek ve mahalli 

kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve işletmek. 

Strateji: İlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar,festivaller, basın yayın ve diğer iletişim 

araçları aracılığıyla yapmak 

Hedef 14.1. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirerek çalışmalarına katkılar sağlamak
Hedef 14.2. Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin 
sorunlarının çözümüne katkı sağlamak
Hedef 14.3. Anket çalışmaları ile hemşehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri 
değerlendirmek
Hedef 14.4. Hemşehrilik bilinci konusunda halkı ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar 
yapmak

Faaliyet/Proje 14.4.1. Şehir tanıtım materyalleri hazırlamak

STRATEJİK AMAÇ 15: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak; tarihi, kültürel ve 
sosyal değerlerimizle uyumlu, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, kullanılabilir ve 
çeşitli aktiviteler yapılabilir kamusal açık alanlar oluşturmak.

Hedef 15.1. İmar planında yer alan yeşil alan, park ve meydan düzenlemelerini yapmak 

Hedef 15.2. Yeni mesire alanları oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak

Hedef 15.3. Çevre düzenleme çalışmaları yapmak 
Hedef 15.4. Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; 
parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.

Hedef 15.5. Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturmak 

STRATEJİK AMAÇ 16: İnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak.

Hedef 16.1. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması 
sistemini geliştirmek

Faaliyet/Proje 16.1.1. Kaynağında ayrıştırma için pilot uygulamalar yapmak, bilinçlendirme ve 
özendirme çalışmaları yapmak

Hedef 16.1. Şehir içi temizlik hizmetlerini geliştirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılması 
sistemini geliştirmek

Hedef 16.2. Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek 

Hedef 16.3. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf hizmetlerini geliştirmek

Hedef 16.4. Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak

Hedef 16.5. Çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirici faaliyetler 

Hedef 16.6. Geri dönüşüm ve kazanıma yönelik faaliyetleri artırmak

Faaliyet/Proje 16.6.1.��Elektrik enerjisi üretme projesi 

Faaliyet/Proje 16.6.2.��Seracılık faaliyetleri yapılması 
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STRATEJİK AMAÇ 17: Doğal afet ve acil durumlara ilişkin önlemler almak; itfaiye ve 
kurtarma hizmetlerini geliştirmek.

Hedef 17.1. Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

Faaliyet/Proje 17.1.1. İtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale 
getirmek

Faaliyet/Proje 17.1.2. İtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek 

Hedef 17.2. Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden 
etkin denetimini yapmak 
Hedef 17.3. Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak

STRATEJİK AMAÇ 18: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme 
çalışmaları yapmak. 

Faaliyet/Proje 17.3.1. İtfaiye ana hizmet binası ve şubeleri yapmak 

Faaliyet/Proje 17.3.2. İtfaiye eğitim merkezi kurmak  

Faaliyet/Proje 17.3.3. Yangın söndürme hidrantlarını (yangın muslukları) yaygınlaştırmak.

Hedef 18.1. Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak 

Faaliyet/Proje 18.1.1. İş yerlerinin ruhsat, temizlik yönünden periyodik denetimlerini yapmak 

Hedef 18.2. Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek 

Hedef 18.3. Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek 

Hedef 18.4. Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak 

Hedef 18.5. Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek  

Hedef 18.6. Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek

STRATEJİK AMAÇ 19: Halka sağlıklı, kontrollü ve güvenli sebze ve meyve arzını sağlamak.  

Hedef 19.1. Toptancı sebze halini mevzuata uygun hale getirmek 

Hedef 19.2. Arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sağlayıcı faaliyetler yapmak 

STRATEJİK AMAÇ 20: Cenaze hizmetlerini geliştirmek. 

Hedef 20.1. Yeni mezarlık alanları oluşturmak, gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak

Hedef 20.2. Mezarlık personelini eğitmek
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STRATEJİK AMAÇ 21: Halk sağlığı konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek.

Hedef.21.1. Halk sağlığı ile ilgili eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek 

Faaliyet/Proje 21.1.1. Obezite, sağlıklı beslenme ve yaşamla ilgili etkinlikler 

Faaliyet/Proje 21.1.2. Kanserle mücadele etkinlikleri 

Faaliyet/Proje 21.1.3. Madde bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri 

STRATEJİK AMAÇ 22: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Hedef 22.1. Hizmet içi eğitimi geliştirmek 

Faaliyet/Proje 22.1.1. Kurum içi eğitimleri sayı ve nitelik olarak artırmak 

Faaliyet/Proje 22.1.2. Kurum dışı eğitimlere katılımı sağlamak 

Strateji: Tüm birimlerin katılımıyla periyodik koordinasyon toplantıları, ayrıca Başkan 
yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla daha sık periyotlarda toplantılar yapılacaktır. 

Hedef 22.2. Birimler arası koordinasyonu sağlamak 

Hedef 22.3. Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi sağlamak

Hedef 22.4. Personelisportif etkinliklerden yararlandırmaya yönelik organizasyonlar yapılması

STRATEJİK AMAÇ 23: Zaman ve kaynak israfını önlemek, hizmet verimliliğini artırmak için gelişen 
teknolojiyi etkin biçimde kullanmak. 

Hedef 23.1. Evrak giriş-çıkışı ve yazışmaları mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütmek

Hedef 23.2. Belediye hizmetlerinin dijital ortamdan sunumu, takibi ve yararlanılmasını temin edecek 
uygulamaların hayata geçirilmesi

Faaliyet/Proje 23.2.1. E-devlet entegrasyonunu sağlamak 

Faaliyet/Proje 23.2.2. Teknolojik altyapının sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak

Faaliyet/Proje 23.2.3. Belediye birimleri arasında iletişim hızını artırmak, altyapıyı güçlendirmek 

Faaliyet/Proje 23.2.4. Kentli servisi işlemlerini geliştirmek

Hedef 23.3. Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak 

STRATEJİK AMAÇ 24: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.

Hedef 24.1. Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak 

Faaliyet/Proje 24.1.1. İcra takip sistemini kurmak ve işletmek 

Hedef 24.2. Yeni gelir kaynakları temin etmek  

Hedef 24.3. Belediye gayrı menkullerini tespit etmek; menkul ve gayrimenkullerini satış ve kiralamak 

yoluyla gelir elde etmek 
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Hedef 24.4. Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarını geliştirmek için 
gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 24.5. Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için, Kamu Mali Yönetimi ve 
kontrol kanununun öngördüğü biçimde iç kontrol ve iç denetim sistemlerini kurmak

STRATEJİK AMAÇ 25: Belediyenin temsil, ağırlama, tanıtım ve halkla ilişkilerini etkin şekilde 
yürütmek. 

Hedef 25.1. Belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmek 

Hedef 25.2. Temsil tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 26: Belediye işletme ve iştiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını 
sağlamak. 

Strateji: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan sosyal tesisler gibi işletmelerin 

karlılık ve verimliliğini artırıcı uygulamalar yapılacaktır. 
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7.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek 
faaliyetler aşağıdadır. 

7.1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme 

Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: SP’da ortaya konulan 
hedefler ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme 
arasında fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici 
önlemlere ilişkin öneriler sunulacaktır. 

Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans Programında 
(PP) yıllık olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanacaktır. 
Oluşabilecek farkın nedenleri değerlendirilecektir. 

SP uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: SP uygulama 
ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve 
temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir. 

Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, 
paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve 
dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenerek SP’nın güncelliğine ilişkin 
değerlendirme yapılacak, SP’da yer almakla birlikte önemini/güncelliğini yitirmiş 
hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni amaç ve hedefler belirlenecektir. 

Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” 
yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin potansiyel 
etkisi, risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. 
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7.2. İzleme ve Yönlendirme Üst Kurulu  

İdare bünyesinde, bir başkan yardımcısının başkanlığı ve ilgili birim müdürlerinin 
katılımıyla bir izleme ve yönlendirme kurulu kurulacaktır.  

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün alt birimi olarak kurulması öngörülen, “Strateji Alt 
Birimi” bünyesinde “İzleme ve Değerlendirme” amacıyla koordinasyon hizmeti verilecek 
olup,  İzleme ve Yönlendirme Kuruluna destek hizmeti sağlayacaktır.  

7.3. Raporlama 

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. Bu 
raporlar, ilgili dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen 
ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler, çevresel 
faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin 
değerlendirmeleri kapsayacaktır. 

1. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları,
takip eden dönem için hazırlanacak PP’nin oluşturulmasına ve faaliyet raporunun 
hazırlanmasına temel teşkil edecektir. 

2. Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimi bazında ve belediye
bazında hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla SP uygulama sürecinde
kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. 

4. Tamamlanma Raporu: SP’nın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl
içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve 
sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. 

5. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da SP’nın
diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 
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7.4. İzleme ve Değerleme Sorumluluğu 

İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve 
sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Hedeflerle ilgili birimler, uygulama 
sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin 
sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, 
İzleme ve Yönlendirme Kurulu adına Mali Hizmetler Müdürlüğü ilgili hizmet birimi 
tarafından yapılacaktır. 

7.5. Veri Toplama Stratejisi 

SP hazırlık sürecinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, doğru ve uygun 
verilerin elde edilememesi olmuştur. Bu durum SP’nın izlenmesinde de önemli bir 
problem oluşturacaktır. Bu nedenle, SP çerçevesinde yapılması gereken en öncelikli 
faaliyet verilerin elde edilmesidir.  
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EK 

EK-1 YOZGAT BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU 
ADI SOYADI Unvan / Makamı Üst Kuruldaki Görevi 

Celal KÖSE Belediye Başkanı Str. Planlama Üst Kurulu Başkanı 
Murat TANIŞMAN Başkan Yardımcısı Kurul Başkan Yrd. 
Hüseyin BİRCAN Mali Hizmetler Md.  Üye 
Harun ASLAN Etüt Proje Müdürü Üye 
İlhan UZUN Fen İşleri Md. V. Üye 
Murat ERDOĞAN Su ve Kan.İşl.Md.V. Üye
Ayşe Naime AKTOKLU İmar ve Şehircilik Md. V. Üye
Ayşe ALPASLAN Park ve Bahçeler Md.V. Üye
Önder GÜREL Bilgi İşlem Md. V. Üye 

Fadime Solmaz Kültür ve Sosyal İşl.Md.V. Üye
Mustafa ERDİNÇ İnsan Kay.ve Eğt.Md. Üye 
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