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Değerli

Meclisinde
büyükşehir
Ergene

Yönetimler
ilçemizde
planlanmasına
düzenlenmiştir
Çalıştayı,’
Belediyemizin
paydaşlarımızın
faaliyet
bu çalıştaylarla
katılımı

Ergene Belediyesi olarak görev ve sorumluluk
gözeten, vatandaş odaklı, adil ve tarafsız bir yönetim
hedefimiz demokratik ve katılımcı belediyeciliği
samimiyeti esas alan bir yönetim anlayışını oluşturmaktır

Çalışanların aidiyet ve motivasyonuna
saygılı, sanayileşmede çevreye duyarlı, kaynaklarla ihtiyaçlar
yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza Stratejik

Ergene yeni kurulan ve iş sahasının geniş olmasından
yerel yönetim alanındaki yükü diğer ilçelere oranla
entegrasyonunu da en kısa sürede sağlamak zorundadır
çerçevesinde projeler üreterek gerçekleştireceğiz.
belediyecilik hizmetlerinde uluslararası standartlarda
Ergene’mizi sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı
bulundurarak stratejik planın ana unsurları olan vizyonumuzu,
belirledik.

Bu bağlamda misyonumuz; “Katılımcı, şeffaf
kentlilik bilinciyle paydaşlarla işbirliklerini geliştirerek
suretiyle Ergene Halkının yaşam kalitesini artırmak”
kültürel yapısı ile vatandaşların yaşamaktan mutluluk
Belediye olarak bütün vatandaşlarımızın her türlü hizmetten
güven içinde yaşayan Ergene halkı görmek en büyük
yapacağımızı gösteren şeffaf bir kılavuz olarak bize
net bir şekilde izleyebilir, performansımızı değerlendirebilirsiniz

Değerli Ergene’li Hemşerilerim,

2012 yılının Kasım ayında Türkiye Büyük Millet
Meclisinde onaylanan yasa tasarısı ile Tekirdağ`ımız
büyükşehir statüsüne kavuşmuş ve stratejik öneme sahip
Ergene İlçemizin temelleri atılmıştır.

Bu anlamda 30 Mart Mahalli İdareler ve Yerel
Yönetimler seçimlerinin ardından yeni kurulan Ergene
ilçemizde yaşanan sorunların çözülmesi ve geleceğin
planlanmasına ilişkin Stratejik Planlama Çalıştayları
düzenlenmiştir. Bu kapsamda düzenlenen ‘Kamu Kurum
Çalıştayı,’ ‘Ekonomik ve Kırsal Kalkınma Çalıştayı’ ile
Belediyemizin yol haritasının oluşumuna
paydaşlarımızın katkısı sağlanmıştır. Gelecek dönem
faaliyet ve projelerin belirlenmesi için yol gösterici olan

çalıştaylarla farklı kesimlerin karar alma süreçlerine
katılımı ve farkındalığı da sağlanmıştır.

sorumluluk alanlarında standartlara uygunluğunu
yönetim anlayışı ile hizmetlerimizi yürüteceğiz. Ana

belediyeciliği yaygınlaştıran, vatandaşla ilişkilerde güven ve
oluşturmaktır.

önem veren, kültürel ve sosyal yapıya
ihtiyaçlar arasındaki dengeyi gözeten, halkın refah ve

Stratejik Plan çerçevesinde devam edeceğiz.

olmasından dolayı yoğun göç alan bir ilçedir. Dolayısıyla
oranla daha fazladır. Göçle birlikte artan nüfusun ilçeye
zorundadır. Bütün bunları sosyal ve kültürel etkinlikler

. Stratejik planımızı hazırlarken bir yandan da
standartlarda hizmet sunan bir belediye olmayı hedefliyoruz.

yapısı ile mevcut kaynaklarımızı da göz önünde
vizyonumuzu, misyonumuzu, amaç ve hedeflerimizi

şeffaf ve demokratik bir yönetim çerçevesinde çağdaş
geliştirerek yerel ihtiyaçları zamanında ve etkin karşılamak

artırmak” ve vizyonumuz ise “güçlenen ekonomik, sosyal ve
mutluluk duyacağı bir kent oluşturmaktır. Ergene’de

hizmetten faydalanmasını sağlamak; mutlu, huzurlu ve
büyük arzumuzdur. Stratejik Plan neyi, niçin ve nasıl

yol gösterecektir. Bu yolda sizler de her şeyi açık ve
değerlendirebilirsiniz.



Birlikte yaşadığımız Ergene’nin geleceği için
katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meclis
personelimize ve özellikle vatandaşlarımıza gösterdikleri

Sanayisi, tarımı ve sosyal yapısı ile yarınlara
kapısı niteliğinde bir Ergene dileğiyle…
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için hazırlanan Stratejik Planın hazırlanma sürecine
meclis üyelerimize, ilgili tüm paydaşlarımıza, belediye

gösterdikleri ilgi ve gayretten dolayı teşekkür ederim.

umutla bakacağımız, Tekirdağ`ın Balkanlara açılan

Rasim YÜKSEL                                                                                     Rasim YÜKSEL                                                                                     
Ergene Belediye BaşkanıErgene Belediye Başkanı
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ERGENE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARIERGENE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

Nuh NUHOĞLU
Başkan Yardımcısı

Hülya İNCİ
Başkan Yardımcısı

ERGENE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARIERGENE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

Menderes YILDIZ
Başkan Yardımcısı

Hülya İNCİ
Başkan Yardımcısı
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MİSYON

Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı 

çerçevesinde çağdaş kentlilik bilinciyle paydaşlarla 

işbirliklerini geliştirerek yerel ihtiyaçları zamanında ve etkin 

karşılamak suretiyle Ergene Halkının yaşam kalitesini 

artırmak

MİSYON

Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı 

çerçevesinde çağdaş kentlilik bilinciyle paydaşlarla 

işbirliklerini geliştirerek yerel ihtiyaçları zamanında ve etkin 

karşılamak suretiyle Ergene Halkının yaşam kalitesini 

artırmak



Güçlenen ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile 

vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent 

oluşturmak

VİZYON
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Güçlenen ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile 

vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent 

oluşturmak

VİZYON
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TEMEL  DEĞERLER     

 Ergene Belediyesi,

 Görev ve sorumluluk alanlarında

 Vatandaş odaklı, adil ve tarafsız bir

 Demokratik ve katılımcı belediyeciliği

 Vatandaşla ilişkilerde güven ve samimiyeti

 Çalışanların aidiyet ve motivasyonuna

 Kültürel ve sosyal yapıya saygılı,

 Sanayileşmede çevreye duyarlı,

 Kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki

 Paydaşlarla halkın refah ve
işbirliklerini geliştiren

 bir şekilde hizmetlerini yerine getirir

alanlarında standartlara uygunluğunu gözeten,

bir yönetim anlayışını geliştiren,

belediyeciliği yaygınlaştıran,

samimiyeti esas alan,

motivasyonuna önem veren,

arasındaki dengeyi gözeten,

ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik

getirir.



ERGENE İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ

TABLO:1 ERGENE İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ 
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ERGENE İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ

ERGENE İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ 
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I.I COĞRAFYA VE TARİH

TEKİRDAĞ İLİ COĞRAFİ KONUMU

TEKİRDAĞ İLÇE HARİTASI
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TEKİRDAĞ İLİ COĞRAFİ KONUMU

TEKİRDAĞ İLÇE HARİTASI

Ergene ilçesi; 6 Aralık 2012
tarih ve 28489 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 6360
sayılı Kanun ile, Çorlu
İlçesi’nden ayrılan, Sağlık ve
Yeşiltepe mahalleleri ile
Ulaş, Misinli, Velimeşe, Mar
maracık beldeleri ve 10 adet
köyün birleştirilmesiyle
kurulmuştur. Yüzölçümü 450
km²dir.



Misinli Beldesi Osmanlı-Rus savaşı öncesi bir
tarafından satın alınarak yerleşim alanı haline gelmiştir
yeri, özellikle Bulgaristan'ın Razgrad iline bağlı Omur
Osmanpazarı kazasının köylerinden gelen Türk muhacirler
gelen az sayıda Türk, Arnavut ve Boşnak muhacir
Bulgaristan ve Selanik' ten gelen Türk muhacirlerden

Misinli Beldesi içinde yer alan Misinli Kalesi,
tarihi kesinlik kazanamamış ancak kalıntılarından
sanılmaktadır. Kale bir burç ve duvar kalıntısından
bulunmaktadır. Malzeme olarak kesme taş, moloz taş

Velimeşe Beldesi 1877-1878 Osmanlı-Rus
Bulgaristan'dan göç eden Türkler tarafından kurulmuştur
Savaşı'nda Yunan işgaline uğramıştır. Mudanya
kurtarılmıştır. Velimeşe 1974 yılında artan nüfusu
artışı 1980'li yıllardan sonra sanayinin bu bölgeye
diğer bölgeleri ve Anadolu'dan göç almıştır. Velimeşe
yapısı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kültürel
beldeleri arasındadır ve gelişimini hızla sürdürmektedir
açıldıktan sonra Velimeşe mahalle statüsüne inmiştir
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ERGENE İLÇESİ MAHALLE HARİTASI

bir çiftlik iken, Bulgaristan'dan gelen Türk muhacirler
gelmiştir. Daha önce bir Rum Köyü olan yerleşim

Omur Köyü, Sadina Köyü civarından ve Eskicuma'nın
muhacirler köyde yerleşmiştir. Ayrıca Yugoslavya'dan

muhacir de bulunmaktadır. Ancak mahallenin çoğunluğu
muhacirlerden oluşmaktadır.

Kalesi, şahısa ait mülk üzerinde bulunur. Kalenin yapım
kalıntılarından Bizans dönemine, VI. yüzyıla ait olduğu

kalıntısından oluşmaktadır. Çevresinde çok sayıda konut
taş ve tuğla bir arada kullanılmıştır.

Rus savaşından sonra Balkanlardan özellikle de
kurulmuştur. Balkan Savaşları'nda Bulgar, Kurtuluş

Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra savaşılmadan
sonucu belde statüsü kazanmıştır. Ancak asıl nüfus
gelmesiyle yaşanmış ve yüksek düzeyde Trakya'nın

Velimeşe bugün ileri düzeyde ki sanayisi, düzenli yerleşim
kültürel aktiviteleri ve sportif başarıları ile Trakya'nın örnek

sürdürmektedir. Tekirdağ'ın Büyükşehir Belediyesi olma yolu
inmiştir.

ERGENE İLÇESİ MAHALLE HARİTASI



Ulaş Beldesi 1937 yılında Bulgaristan’dan göç
yerleşim birimleri Atatürk tarafından 1938 yılında
zamanda mevcut Ergene-Edirne E-5 Devlet Karayolunun

Beldede Kesme taştan yapılan Ulaş köprüsü bulunmaktadır
açıkta olup Çorlu istikametinde olduğu düşünülen 2 kemeri
fil ayakları üzerine oturtulmuştur. Osmanlı Dönemi’nde
mevkiinde Ergene Nehrini geçişin sağlandığı köprüdür

MİSİNLİ KALESİ

ULAŞ KÖPRÜSÜ
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eden vatandaşlar tarafından kurulmuştur. Beldenin ilk
yaptırılmıştır. Belde Ergene nehri üzerindedir. Aynı

Karayolunun yaklaşık 15 m. kuzeyindedir.

bulunmaktadır. Köprünün halen 7 adet yuvarlak kemeri
kemeri toprak altındadır. Köprü, kemer açıklıklarında

Dönemi’nde Edirne-İstanbul arasında kullanılan yolun Ulaş
köprüdür.

MİSİNLİ KALESİ

ULAŞ KÖPRÜSÜ



Ergene İlçesi genellikle düzlük bir araziye sahip
nedeniyle karasal iklim hakim olup, yazları kurak ve sıcak,
yağış alan bölgedir.

Ergene çayı ilçemizin içinden geçer. Bu çay Trakya’nın
koludur. Ergene çayı Muratlı İlçesi yakınlarında Çorlu
Meriç Nehrine dökülür. Ergene Çayı Istranca Dağlarının
dereyi kendine bağlar. Ergene nehrinden tarım sahalarının
kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Diğer
deresidir.

Kum ve taş açısından da bölgenin en zengin
Bölgesinin ihtiyacını karşılamaktadır.

Ergene İlçesinin içme, kullanma ve sanayi amaçlı
olduğu görülmektedir. Su üretim kapasitesi açısından herhangi

18

ERGENE İLÇESİ’NDE TARIM

sahip olup, toprakları verimlidir. İç kesimde yer alması
sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Trakya’ da en az

Trakya’nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehrinin bir
Çorlu Deresi ile birleşerek Uzunköprü İlçesi civarında

Dağlarının doğu yamaçlarından beslenir. Birçok mevsimlik
sahalarının sulanmasında yararlanılır. Çorlu deresi ise sanayi

Diğer önemli dereler ise Pınarbaşı, Esece ve Ahımehmet

zengin yerinde bulunan Yulaflı Kum Ocakları ile Trakya

amaçlı çektiği su miktarının, sulama suyundan daha fazla
herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

ERGENE İLÇESİ’NDE TARIM



Ergene İlçesinin nüfusu toplam 56.787 ile Tekirdağ
genelinde nüfus açısından ilçemiz 11 ilçe içinde dördüncü
altyapısından kaynaklı olmak üzere almış olduğu göç
daha hızlı oranda artacağı beklenmektedir. Toplam nüfus
gelen nüfusun yarattığı etkiyle kadın nüfusun üzerinde

TABLO 2: ERGENE İLÇESİ NÜFUS BİLGİLERİ

I.II DEMOGRAFİ

KAYNAK:  TÜİK (www.tüik.gov.tr) 

Tekirdağ ili nüfusunun % 6,5’ine karşılık gelmektedir. İl
dördüncü sırada yer almaktadır. İlçenin özellikle sanayi

göç ile izleyen dönemde nüfusunun diğer ilçelere göre
nüfus içinde erkek nüfus sayısı çalışmak için ilçeye

üzerinde çıkmaktadır.

TABLO 2: ERGENE İLÇESİ NÜFUS BİLGİLERİ
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TÜİK (www.tüik.gov.tr) 



İlçemizde toplam 17 mahalle ve 5 OSB bulunmaktadır
nüfusunun yaklaşık % 60’ı büyüklüğündedir. Ergene
mahalleye dönüşümünü içinde barındırmaktadır.

Ergene İlçe nüfusunun yaklaşık olarak %
yaşamaktadır. Yaşanan göç nedeniyle ilçede kırsal nüfus
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TABLO 4: ERGENE İLÇESİ MAHALLE BAZINDA  NÜFUS BİLGİLERİ

bulunmaktadır. En fazla nüfusa sahip ilk üç mahalle ilçe
ilçesi geçmiş dönemde Çorlu İlçesine bağlı 10 köyün

17’si köylerden mahalleye dönen kırsal kesimde
nüfus azalmaktadır.

TABLO 4: ERGENE İLÇESİ MAHALLE BAZINDA  NÜFUS BİLGİLERİ



Tekirdağ İli Türkiye’de en fazla net göç alan illeri
toplamı 13.632’dir, bu göçün yarıdan fazlası İstanbul’dan
göç sayısı açısından Türkiye’de 7. sırada, net göç
birlikte toplam nüfusa oranı açısından bakıldığında
görünümündedir. Bu yapı belediye olarak özellikle göçle
programları ve etkinlikleri daha önemli hale getirmektedir

TABLO 5: TEKİRDAĞ İLİ EN FAZLA GÖÇ ALDIĞI İLLER BAZINDA GÖÇ DURUMU (2013)

Toplam nüfusun % 71’i 15-65 arasında çalışabilir
göre dağılımına baktığımızda nüfusun % 22’sinin
görülmektedir. 60 yaş üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki

GRAFİK 1: YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI

illeri arasında yer almaktadır. 2013 yılında aldığı net göç
İstanbul’dan gelmektedir. Tekirdağ 2013 yılı verilerinde net

hızı açısından ise 5. sırada yer almaktadır. Bununla
bakıldığında ilimiz net göç baskısının en yüksek olduğu ile

göçle oluşan sosyal uyuma yönelik uygulamaya konacak
getirmektedir.

TABLO 5: TEKİRDAĞ İLİ EN FAZLA GÖÇ ALDIĞI İLLER BAZINDA GÖÇ DURUMU (2013)

çalışabilir nüfusu temsil etmektedir. Nüfusun yaş gruplarına
ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim çağında olduğu

içindeki payı ise % 12 oranındadır.

GRAFİK 1: YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI
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I.III EĞİTİM VE SAĞLIK
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Ergene İlçesinde 15 yaş ve üzeri nüfusun içinde
ortalamasının altında çıkmaktadır. Dolayısı ile okuma
bir noktada bulunmaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim
Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır.

Özellikle meslek eğitim öncelikli olmak üzere
desteklenmesi bir politika alanı olarak plan döneminde

TABLO 6: ERGENE İLÇESİ BİTİRİLEN EĞİTİM DÜZEYİ (2013)

içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 1,9 ile Türkiye
okuma yazma konusunda ilçemiz Türkiye ortalamasında iyi

yükseköğretim bitiren nüfus açısından ise % 5,3 ile % 12,9 olan

üzere yükseköğretim açısından ilçenin izleyen dönemde
eğitimde öne çıkmaktadır.

TABLO 6: ERGENE İLÇESİ BİTİRİLEN EĞİTİM DÜZEYİ (2013)



Okullaşma oranları açısından özellikle ortaöğretimde
Mesleki eğitimde ortaöğretimin izleyen dönemde payının
artacaktır. Bu bağlamda mesleki eğitim kurumlarına
programlarına belediye olarak plan döneminde katkı verilecektir

TABLO 7: ÖRGÜN EĞİTİMDE OKULLAŞMA ORANLARI

İlçemizde İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olmak
İstasyonu bulunmaktadır. Merkezde (3) adet ASM
Ulaş, Misinli, Velimeşe ile Vakıflar köyünde (1) adet olmak
hizmet vermektedir. İlçeden henüz yataklı sağlık
Bakanlığının yeniden yapılanmasıyla birlikte İlçede sağlık
Sağlığı Merkezi birimleri oluşturulmuş, birinci basamak
hekimleri tarafından yürütülmektedir.

KAYNAK:  Milli Eğitim Bakanlığı, 2013
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ortaöğretimde Tekirdağ ili göreli olarak iyi bir durumdadır.
payının artacağı uygulanan eğitim politikasının da etkisiyle

kurumlarına yönelik olarak geliştirilecek çeşitli işbirliği
verilecektir.

TABLO 7: ÖRGÜN EĞİTİMDE OKULLAŞMA ORANLARI

üzere, bir Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık
ASM Yeşiltepe, Sağlık, Marmaracık, (3) adet Belde

olmak üzere toplam 16 Aile Hekimliği bölgesi ilçemizde
hizmeti veren bir hastane mevcut değildir. Sağlık

sağlık hizmetleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Toplum
basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezlerinde aile

Milli Eğitim Bakanlığı, 2013-2014 İstatistikleri 



24

TABLO 9: ERGENE İLÇESİ SAĞLIK HİZMET DURUMU (2013)

Ergene açısından kritik konulardan bir tanesi de
halk sağlığı riskidir. Özellikle kanser başta olmak üzere
risklere ilişkin olarak vatandaşlara yönelik farkındalık
faaliyet alanları içinde yer alacaktır. Bu kapsamda
yürütülmesi ve işbirliklerinin geliştirilmesi yanında sorumlu
sağlığa ilişkin risklere yönelik proaktif (önalıcı) çalışmalar

KAYNAK: Ergene Kaymakamlığı Brifing  Dosyası, 2013 (

ERGENE İLÇESİ SAĞLIK HİZMET DURUMU (2013)

de gelişen sanayinin çevre kirliliği ile birlikte yol açtığı
üzere çevre kirliliğinin ve sanayi atıklarının neden olduğu

farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları plan döneminin öncelikli
toplumun tüm kesimleriyle birlikte ortak çalışmalar

sorumlu kuruluşlar nezdinde başta kanser olmak üzere
çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

: Ergene Kaymakamlığı Brifing  Dosyası, 2013 (www.ergene.gov.tr, erişim tarihi Eylül 2014) 



I.IV EKONOMİK VE SOSYAL YAPI

İlçemizde hem sanayi hem de tarıma dayalı bir
içinde ülke genelinde yaşanan gelişimin paralelinde
olduğu organize sanayi bölgeleri ve bölgesel gelişim
geliştiği ve potansiyel olarak gelişeceği bölgelerin içinde

Tekirdağ’ın (TR 21) da 2011 yılsonu itibarıyla
Türkiye’de ilk beş il içinde yer almaktadır. TÜİK tarafından
rakamlarına göre Tekirdağ’ın içinde bulunduğu bölgede
ortalaması 9.244 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir
dikkate alındığında Tekirdağ’ın sahip olduğu tutar daha

GRAFİK 2: TÜRKİYE VE TR21 İSTATİSTİKİ BÖLGESİ KİŞİ BAŞI SAFİ KATMA DEĞER’İN GELİŞİMİ 
(ABD DOLARI)

Ergene ilçesinde faaliyet gösteren ve üretim seviyeleri
bakıldığında, rafine ayçiçek yağında ülke üretimin
42’sinin, ambalaj kağıdı ülke üretiminin % 40’ının,
Üretiminin % 10’unun bu bölgeden karşılandığı görülmektedir
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bir yapıya sahip olmakla birlikte ekonomik büyüklük
tarımın payı azalmaktadır. Ergene ve çevresi sahip

gelişim ekseni içinde ülkemizde sanayileşmenin en hızlı
içinde yer almaktadır.

itibarıyla kişi başı Gayri Safi Katma Değer düzeyi açısından
tarafından açıklanan en son yıl verisi olan 2011 yılı

bölgede kişi başı GSKD 12.029 ABD doları olurken Türkiye
gerçekleşmiştir. Tekirdağ’ın bölge içinde gelişmişlik seviyesi farkı

daha yukarıya çıkmaktadır.

GRAFİK 2: TÜRKİYE VE TR21 İSTATİSTİKİ BÖLGESİ KİŞİ BAŞI SAFİ KATMA DEĞER’İN GELİŞİMİ 
(ABD DOLARI)

seviyeleri açısından öne çıkan sektörlerin üretimlerine
üretimin %13 ünün, margarin yağı ülke üretiminin %

işlenmiş deri ülke üretiminin % 26’sının ve Tekstil
görülmektedir.



26

Belediye sınırları içinde 771 adet gayri sıhhi
ekonomisi açısından oldukça önem taşımaktadır. Gelecek
işletmelerin hedeflenen kapasiteye yaklaşması bölge
Ergene’nin çok daha hızlı gelişmesine de yol açacaktır.

Ergene’de işgücü bakımından tekstil ve boya fabrikaları
konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları almaktadır. Bu
oluşturmaktadır. İstihdamın belli alanlarda yoğunlaşması
getirmektedir.

Mevcut OSB’ler yanında Velimeşe ile Karamehmet
kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesinde tamamının
yüksek seviyelere 20.000’in üzerine çıkacağı tahmin
Ticaret hacmi Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan satış
satış ise 241 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir
447 milyon ABD doları olurken Serbest Bölgeden Yurtdışına
çıkmıştır.

Ergene Deri Organize Sanayi Bölgesi 1998 yılında
Halen (112) adet deri fabrikası bulunmakta olup, 6.000
ikincisi 4.500 m3/gün kapasiteli iki adet arıtma tesisi bulunmasına
biri olan çevre ve özellikle atık su sorunu nedeniyle
yapılarak faaliyete geçirilmiştir.

TABLO 10: TİCARET VE SANAYİ ODASINA KAYITLI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (2013)

KAYNAK: Ergene Kaymakamlığı Brifing  Dosyası, 2013 (

müessese üretim düzeyi ve yarattığı istihdamla ilçe
Gelecek dönemde özellikle OSB’ler içinde faaliyet gösteren

ekonomisi açısından oldukça önemli olması yanında
.

fabrikaları ilk sırayı almaktadır, İkinci sırayı ise deri, deri
iki alt sektör toplam istihdamın yarısından fazlasını

yoğunlaşması işgücünde bir uzmanlaşmayı beraberinde

Karamehmet köyü arasında iki bin dönümlük arazi üzerinde
bitmesi bugün 3000 üzerinde olan istihdamın çok daha

tahmin edilmektedir. Avrupa Serbest Bölgesinin 2013 yılı
satış 86 milyon ABD doları, bölgeden Türkiye’ye yapılan

gerçekleşmiştir. Toplamda yurtdışından Bölgeye yapılan satış
Yurtdışına yapılan satış ise 402milyon ABD dolarına

yılında 120 Hektar alana kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.
000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Biri 3.000 m3/gün,
bulunmasına rağmen bölgenin en önemli sorunlarından
36.000 m3/gün kapasiteli üçüncü atık su arıtma tesisi

TABLO 10: TİCARET VE SANAYİ ODASINA KAYITLI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (2013)

Ergene Kaymakamlığı Brifing  Dosyası, 2013 (www.ergene.gov.tr, erişim tarihi Eylül 2014) 



Tekstil Sektörüne ağırlık verilmek üzere Ergene
faaliyete geçirilmesi ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi

İlçemizde toplam tarım alanının büyüklüğü sebzelik
dekar seviyesindedir. Bu arazinin 275,9 bin dekarı sulanmakta
dekar ile Ulaş mahallesindedir. Ulaş mahallesinden sonra

TABLO 11: TARIM ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ (2014)

Toplam kayıtlı ekili alanların % 52’sinde buğday
(kanola) izlemektedir. Buğday ve ayçiçeği toplam ekili
kayıtlı çiftçi sayısı 2013 sonu itibarıyla 2000’e yaklaşmıştır

Sanayileşme açısından yaşanan gelişmeler ve gelecek
arıtma tesislerinin yetersizliği ve eksikliği ilçemizde
beraberinde getirmektedir. Nitekim Ergene kaymakamlığının
sanayileşmenin ağır bedelinin son yıllarda hissedilmeye
kullanılmaya başlandığı ve bir sanayi çöplüğü olma durumu

Ergene 1 inci organize ve 2 inci organize sanayi
çıkmıştır. Avrupa Serbest Bölgesi ile bu sayı 25 bine yaklaşmaktadır

Sanayileşmeyle birlikte artan istihdam göç olgusunu
bir sosyo-ekonomik yapının da oluşmasına yol açmakla
konuları yanında bir güvenlik algılaması sorununda beraberinde

TUİK tarafından yapılan Hanehalkı Bütçe Anketi
Tekirdağ’ında içinde bulunduğu TR 21 bölgesinde yoksulluk
yoksulluk oranı % 22’lere yaklaşırken kentte ise % 5’lere
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Ergene Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce kurularak
önlenmesi gerekmektedir.

sebzelik ve meyvelik alanlar dahil olmak üzere 300 bin
sulanmakta olup en büyük tarım arazisi yaklaşık 39 bin

sonra 36 bin dekar ile Velimeşe gelmektedir.

TABLO 11: TARIM ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ (2014)

buğday ekilirken, bunu % 42 ile ayçiçeği % 3,2 ile kolza
ekili alanların % 90’ının üzerine çıkmaktadır. İlçemizde

yaklaşmıştır.

gelecek vizyonu olumlu görülmekle birlikte OSB’lerde
ilçemizde hızlı bir çevre kirlenmesine yol açma riskini de

kaymakamlığının hazırladığı ilçe brifinginde plansız ve
hissedilmeye başlandığı ve verimli tarım arazilerinin amacı dışında

durumu ile karşı karşıya kalınabileceği ifade edilmiştir.

sanayi bölgelerinde yaratılan istihdam 20 binin üzerine
yaklaşmaktadır.

olgusunu da beraberinde getirmektedir. Bu ise bölgeye özgü
açmakla birlikte kente ilişkin sosyal uyum ve yoksulluk

beraberinde getirmektedir.

Anketi verilerine göre 2013 yılı için yapılan hesaplamada
yoksulluk oranı % 9,4-14,7 arasında değişmektedir. Kırda
’lere kadar düşmektedir.
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Başta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
belediyesi ve ilçe belediyemiz ile sosyal programlarda
çalışması yapılması yoksullukla mücadelenin bölgemizde

İlçemizde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanların
sayının artırılması gerekse çalışan kadınların istihdam
desteği olmak üzere ilçemizde izleyen dönemde kamu
planlanmaktadır.

Sanayileşmenin artması ile birlikte çevreye yönelik
noktaya gelmeye başlamıştır. Özellikle yer altı sularının
kirletilmesi tarımsal üretimi olumsuz etkilemeye başlamıştır
hem toplum nezdinde hem de kurumlar nezdinde bir
düzenlenecektir.

TABLO 12: TEKİRDAĞ İLİNİN DAHİL OLDUĞU NUTS BÖLGESİ TR21’DE YOKSULLUK ORANLARI
(2013)

KAYNAK: Yılmaz H. Hakan Ve Ark, Yoksulluk Ve Çocuk Yoksulluğu, AÜ SBF Ve UNICEF Çalışması (Türkiye’de Sosyal 
Koruma Sisteminin Gözden Geçirilmesi, Çocuğa Yönelik Bütçeleme Projesi, Yoksulluk Ve Çocuk Yoksulluğu 

Raporu, UNICEF Destekli Proje, Yürütücü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz)

vakıfları olmak üzere kamu kurumlarının büyükşehir
programlarda koordineli çalışması ve yoksulluğa ilişkin alan
bölgemizde daha etkin sonuçlar vermesine yol açacaktır.

çalışanların yaklaşık % 30’u kadın çalışanlardır. Gerek bu
koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak başta kreş

kamu ve özel kurumlarla çeşitli projeler geliştirilmesi

yönelik atıklar bölgede tarımsal üretimi de tehdit eder bir
sularının başta tekstil olmak üzere sanayi tarafından

başlamıştır. Bu nedenle izleyen dönemde belediye olarak
bir farkındalık yaratılması konusunda çeşitli faaliyetler

TABLO 12: TEKİRDAĞ İLİNİN DAHİL OLDUĞU NUTS BÖLGESİ TR21’DE YOKSULLUK ORANLARI
(2013)

Yılmaz H. Hakan Ve Ark, Yoksulluk Ve Çocuk Yoksulluğu, AÜ SBF Ve UNICEF Çalışması (Türkiye’de Sosyal 
Koruma Sisteminin Gözden Geçirilmesi, Çocuğa Yönelik Bütçeleme Projesi, Yoksulluk Ve Çocuk Yoksulluğu 

Raporu, UNICEF Destekli Proje, Yürütücü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz)
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II.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK

TABLO 13: STRATEJİK PLAN ÜST YÖNETİM KURULU

Stratejik planlama, bir örgütte görev alan her kademedeki
desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü
beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların örgütün
belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eder. Bu
kapsamın da temel politika önceliklerini gözden geçirmek
kurul olarak öncelikle Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur

KATILIMCILIK

TABLO 13: STRATEJİK PLAN ÜST YÖNETİM KURULU

kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam
bütününü oluşturur. Bu anlamda paydaşların gereksinim ve
örgütün misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün

Bu anlayışla, belediyemizde stratejik plan çalışmaları
geçirmek ve kurumsal vizyonu geliştirmek amacıyla bir üst
oluşturulmuştur.



Stratejik plan çalışmalarını kurum içinde yürütmek
planlama ekibi teşekkül ettirilmiş, 06.08.2014 tarih ve
çalışmalarının yürütülmesinde koordinatör birim olarak

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında katılımcılığı
çalıştay düzenlenmiştir. Toplumun çeşitli kesimlerinin
katkılarını almak üzere ilk çalıştay ilçede bulunan
Belediyesi ve parti grup üyelerinin katılımı ile düzenlenmiştir
Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri
ile gerçekleşmiştir.

TABLO 16: PAYDAŞ ANALİZİ TOPLANTI KATILIMCILARI

Stratejik planın hazırlanma sürecinde planın kurumsal
ve daha uygulanabilir olması amacına yönelik olarak
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
Volkan ERKAN’dan destek ve danışmanlık alınmıştır.

yürütmek üzere bütün birimlerin katılımı ile stratejik
ve 3 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile; stratejik plan

olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü belirlenmiştir.

katılımcılığı sağlamak üzere 18 Ağustos 2014 tarihinde iki
kesimlerinin ve ilçede hizmet sunan çeşitli kurum ve kişilerin

Kamu Kurumları, Muhtarlar, Tekirdağ Büyükşehir
düzenlenmiştir. İkinci çalıştay ise Organize Sanayi Bölgesi
Örgütleri ve Yerel Ekonomik örgüt temsilcilerinin katılımı
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TABLO 16: PAYDAŞ ANALİZİ TOPLANTI KATILIMCILARI

kurumsal öncelikleri katılımcı bir perspektifte yansıtması
olarak kurumsal kapasiteyi desteklemek üzere Ankara

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Hakan YILMAZ ve Dr.
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III.I PAYDAŞ ANALİZİ

III.III GÜÇLÜ YÖNLER-ZAYIF YÖNLER
TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)



III. DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama yaklaşımının en temel öğesi
yükümlülüklerine, paydaş beklenti ve görüşlerine, kuruluşun
ederek belirlemelidirler. Bu kapsamda Belediyemizde
yürütülmüştür.

III. I PAYDAŞ ANALİZİ

Stratejik planlamanın en kritik ve strateji üretmeye
söylenebilir. Ergene Belediyesinde paydaş analizine paydaş
paydaşlar önceliklendirilmiş ve değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda paydaş analizi toplantıları iki oturum
bulunan Kamu Kurumları, Muhtarlar, Tekirdağ Büyükşehir
İkinci oturumda da Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
Yerel Ekonomik örgüt temsilcileri katılmıştır.

Ergene Belediyesinin 2015-2019 ilk dönem kurumsal
olarak Ergene’de ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları
amacı yerel hizmetin vatandaşın talepleri ve öncelikleri
belediye, ilçe müdürlükleri ve muhtarlar arasındaki diyalog

Bu amaca yönelik olarak da yeni kurulan bir ilçe
alanlarının neler olduğu ve bu sorunlara birlikte nasıl
(bilgilendirme ve danışma anlamında) bir yaklaşımla
müdürleri ve müdürlükleri temsilen personel ve mahalle
mevcut müdürlüklerin sorumluları ve personeli de katılmıştır

Paydaş analizi çalışmasında “kart yöntemi” ile
kamu kurumları ile belediye arasında işbirliğinin ve koordinasyonun
adımlar ve sorunlar nelerdir?” sorusuna yanıt vermeleri
tartışmalarda öne çıkan hususlar tematik başlıklar altında

Paydaş toplantısı bir genel değerlendirme toplantısı
planında yer alması beklenen gelecek beş yıla ilişkin
toplantısı olduğu için ulaşılan sonuçların da bu çerçevede
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öğesi durum analizidir. Kuruluşlar stratejilerini yasal
kuruluşun iç ve dış çevresindeki değişimlere dikkat

Belediyemizde kapsamlı ve katılımcı durum analizi çalışmaları

üretmeye dönük analizinin paydaş analizi olduğu
paydaş belirleme çalışması ile başlanmıştır. Belirlenen

oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda ilçede
Büyükşehir Belediyesi ve parti grup üyeleri katılmıştır.

Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve

kurumsal Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde ilk
muhtarları paydaş analizi toplantısı düzenlenmiştir. Toplantının

öncelikleri doğrultusunda etkin bir şekilde üretilmesi için
diyalog ve işbirliğini arttırmaktır.

ilçe olma özelliğine sahip olan Ergene’de ortak sorun
nasıl çözümler oluşturulabileceği konusunda katılımcı

yaklaşımla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıya ilçe
mahalle muhtarların yanı sıra Ergene Belediyesindeki

katılmıştır.

ile katılımcıların “Ergene'de kamu hizmet üretiminde
koordinasyonun geliştirilmesine yönelik atılacak temel

vermeleri istenmiştir. Toplantı sürecinde yanıtlar ve yapılan
altında toplanmış olup aşağıda özet olarak verilmektedir.

toplantısı olmaktan çok Ergene belediyesinin ilk stratejik
ilişkin konular hususunda bir bilgilenme ve danışma

çerçevede ele alınması uygun olacaktır.
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İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ VE MUHTARLAR ÇALIŞTAYI ÖNE ÇIKAN KONULAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

Paydaş toplantısında muhtarlar ve ilçe müdürlükleri
konular, geçiş döneminde hizmet üretiminde koordinasyonun
sağlanması ile kentleşmeye yönelik altyapı hizmetleri,
sonrasında değişen yapı ve bunun yansımaları, ilçe
odaklanmıştır. Paydaş toplantısında; altyapı, sokak hayvanları,
hizmet binası, görev yetki iletişim, vatandaşların bilgilendirilmesi,
su bedeli, ortak işbirlikleri, kültür, eğitim, güvenlik,
özet olarak verilmektedir:

 Birçok beldenin ve köyün birleşmesinden oluşan
bulundurularak merkezi belirlenmeli ve vatandaşlar

 Merkezin belirlenmesinde hizmet binası mutlak belirleyici
hizmet sunulabilmesi için merkez hizmet binasının
hale getirilmesi gerekmektedir.

 İlçede geçmiş dönemde de mevcut olan yerleşim
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışılarak

 İlçede Devlet Hastanesi olmamasından dolayı sağlık
Kısa vadede sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine
ve ambulans hizmetleriyle desteklenmesi yönünde
yapılmalıdır.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ VE MUHTARLAR ÇALIŞTAYI ÖNE ÇIKAN KONULAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

müdürlükleri tarafından dile getirilen muhtelif talep ve
koordinasyonun ve ortak işbirliklerinin etkin bir şekilde

hizmetleri, ulaşım, çevre, köylerin mahalleye dönüşmesi
ilçe merkezi ve belediye hizmet binası konularına
hayvanları, insan kaynakları, ulaşım, şehir merkezi,

bilgilendirilmesi, sağlık, katı atık, sosyal yaşam, yüksek
güvenlik, çevre başlıkları altında öne çıkan hususlar aşağıda

oluşan Ergene İlçesinin, çeşitli kriterler göz önünde
vatandaşlar bu konuda bilgilendirilmelidir.

belirleyici olmamakla birlikte vatandaşlara daha iyi
binasının zaman kaybetmeden yapılması ve hizmete hazır

yerleşim yerleri arasındaki ulaşım sorunu Tekirdağ
çalışılarak çözüme kavuşturulmalıdır.

sağlık hizmetlerini Sağlık Ocakları karşılamaktadır.
iyileştirilmesine yönelik Sağlık ocaklarının donanımının arttırılması

yönünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışmalar



 Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesinin
tarafından bilinmesi için farkındalığı artırmaya
bulunulması yanında Belediye bünyesinde yönlendirme

 Sanayinin olumsuz etkilerinden biri olan çevre ve
yer almaktadır. Bu bakımdan OSB’lerin ve OSB’lere
ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ayrıca çevre konusunda
çalışmalar yapılmalıdır.

 İlçenin bir yerleşim yeri olarak gelişmesi açısından
olarak tespit edilmiştir, buna yönelik olarak
gerçekleştirilebileceği kültür merkezinin kurulması,
arttırılması, çocuklara yönelik çeşitli oyun alanlarının
teşvik edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.

 İlçedeki farklı kültürdeki insanların birbirlerine
sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.

 İlçedeki altyapı çalışmaları için öncelikli yerleşim
koordineli çalışmalar yapılmalıdır.

 Yerleşim yerlerinin ortak sorunlarının başında gelen
TESKİ’ye yönelik sıkıntılarda, belediyenin sıkıntıları
gerekmektedir.

 Belediye ile ilçe kamu kurumlarının entegre bir şekilde
teknolojik anlamda bilgi paylaşımına geçilmelidir.

 Kurumiçi çalışan personel istihdamında kalifiye
konusunda teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

 Çalışan personelin ilk önceliği vatandaşa en iyi ve

 İhtiyaç duyulan meslek alanlarına yönelik Üniversite
açılması desteklenmelidir.

İkinci paydaş toplantısı Ergene’de Organize
Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve Yerel Ekonomik Örgütler
hizmetin vatandaşın ve kurumların talepleri ve öncelikleri
belediye ve kuruluşlar arasındaki diyalog ve işbirliğini
kurulan bir ilçe olma özelliğine sahip olan Ergene’de
birlikte nasıl çözümler oluşturulabileceği konusunda
yaklaşımla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıya
konuyla ilgili özel kuruluşları ve kurumların temsilcileri
müdürlüklerin sorumluları ve personeli de katılmıştır.
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Belediyesinin görev alanlarının çalışanlar ve vatandaşlar
artırmaya yönelik broşür hazırlanması, çeşitli duyurularda

yönlendirme birimi oluşturulmalıdır.

ve hava kirliliği ilçemizde en önemli sorunlar arasında
OSB’lere bağlı olmayan fabrikaların denetlenmesine
konusunda toplantılar düzenlenerek OSB’ler ile ortak

açısından sosyal yaşamının güçlendirilmesi önemli bir alan
olarak çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin

kurulması, sosyal anlamda ihtiyaç duyulan mekanların
alanlarının oluşturulması, alışveriş merkezinin ilçemizde

birbirlerine olan önyargılarının kırılarak kültür birliğinin

yerleşim yerleri belirlenerek Büyükşehir Belediyesi ile

gelen su ücretlerindeki artış ve bu alanda hizmet veren
sıkıntıları bu kuruma iletmede köprü görevi görmesi

şekilde çalışarak, daha hızlı hizmet verilebilmesi için
.

kalifiye personel alımına gidilerek, her personel eğitim

ve en hızlı hizmeti sunabilmek olmalıdır.

Üniversite ile ortak çalışmalar ile ilçeye yüksekokul

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Sivil Toplum
Örgütler ile düzenlenmiştir. Toplantının amacı yerel

öncelikleri doğrultusunda etkin bir şekilde üretilmesi için
işbirliğini arttırmaktır. Bu amaca yönelik olarak da yeni

Ergene’de ortak sorun alanlarının neler olduğu ve bu sorunlara
konusunda katılımcı-bilgilendirme ve danışma anlamında- bir

Toplantıya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ve
temsilcileri yanı sıra Ergene Belediyesi mevcut
.
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Toplantıda katılımcıların “Ergene'de sanayinin
dönemde sosyal toplum kuruluşları, meslek örgütleri
yapılacak işbirliği alanları ve çözülmesi gereken temel
istenmiştir.

Toplantı sürecinde verilen yanıtlar ana başlıklar
açıklanmış bulunmaktadır. Paydaş toplantısı bir genel
belediyesinin ilk stratejik planında yer alması beklenen
bilgilenme ve danışma toplantısı olduğu için ulaşılan
olacaktır.

OSB’LER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE YEREL EKONOMİK ÖRGÜTLER 
ÇALIŞTAYINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

Paydaş toplantısında Organize Sanayi Bölge
Örgütleri ve Yerel Ekonomik Örgütler tarafından dile
döneminde hizmet üretiminde koordinasyonun ve ortak
kentleşmeye yönelik altyapı hizmetleri, ulaşım, çevre,

Paydaş toplantısında; sosyal yapı, kreş ve
bilgisi, süreklilik, çevre ve kırsal kalkınma, altyapı,
başlıkları altında öne çıkan hususlar aşağıda özet olarak

ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik, izleyen
örgütleri ve yerel ekonomik örgütlerle belediye arasında

temel sorunlar nelerdir?” sorusuna yanıt vermeleri

başlıklar altında toplanmış olup aşağıda özet olarak
genel değerlendirme toplantısı olmaktan çok Ergene

beklenen gelecek beş yıla ilişkin konular ile ilgili bir
ulaşılan sonuçların da bu çerçevede ele alınması uygun

OSB’LER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE YEREL EKONOMİK ÖRGÜTLER 
ÇALIŞTAYINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

Müdürlükleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek
dile getirilen muhtelif talep ve konular özünde geçiş
ortak işbirliklerinin etkin bir şekilde sağlanması ile

çevre, konularına odaklanmıştır.

ve eğitime katkı, hizmetin gerektirdiği altyapı
altyapı, ulaşım hizmeti, planlama, ve ortak işbirlikleri
olarak verilmektedir:



 İlçedeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılmasına
etkinliklere katılımı sağlanmalıdır. Yeni kurulan
ekonomisine katkıda bulunacağı göz ardı edilmemelidir

 Sanayi alanında kadın istihdamının arttırılabilmesi
sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır

 İlçede eğitimin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarda
gruplarına ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmalar yapılmalıdır
mesleki eğitime hız kazandırılarak, ilçenin gelişiminde
elde edilebilecektir.

 Altyapı çalışmalarında gelişen ve değişen teknolojiler
paylaşımı yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

 Belediyemiz bünyesinde altyapı çalışmalarından
işbirliği içerisinde olmalıdır.

 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve dere ıslah çalışmalarının
geliştirilmelidir. İlk etapta ilçedeki OSB’lerin bireysel
kazandırılmalıdır.

 İlçede köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde
halkın bilinçlendirilmesi adına çalışmalar yapılmalıdır

 Belediye kent konseyi meslek örgütleri ile ortak
projeler geliştirilmelidir.

 İlçede en önemli çözüme ulaştırılması gereken ulaşım
yaşayan yerleşim yerlerine ait bilgi verilmeli ve acil

 Kentleşmenin iyi bir yapı üzerine kurulması için
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 Sosyal toplum örgütleri, meslek örgütleri, yerel
protokoller düzenlenerek, verilecek hizmetlerin
sağlanmalıdır.

 Belediye bünyesinde AR-GE merkezi oluşturularak,
ileri boyutlara taşınması.

 Toplantılarda ortaya çıkan hususların ortak bir işbirliği
ile mali kaynakları çerçevesinde stratejik plana yansıtılması,
bulunan kurumlarla karşılıklı bir mutabakat ortamı
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arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak genç nüfusun
kurulan bir ilçede kültürel anlamda gelişmelerin ilçe

edilmemelidir.

arttırılabilmesi için OSB’ler ile ortak işbirliği içerisinde kreş
yapılmalıdır.

çalışmalarda OSB’ler ile işbirliği yapılarak, hangi meslek
yapılmalıdır. Bu çalışmalar doğrultusunda ihtiyaca göre

gelişiminde ve istihdamın arttırılmasında önemli gelişmeler

teknolojiler kullanılmalı ve verilerin dijital ortamlarda

sorumlu birimler kurularak, çalışılacak kurumlarla

çalışmalarının yapılmasına yönelik OSB’ler ile ortak projeler
bireysel çöplerinin toplanmasına yönelik çalışmalara hız

yerlerinde büyükşehir ilçe bilincinin oturtulabilmesi için
yapılmalıdır.

çalışmalar düzenleyerek, kırsal kalkınmaya yönelik

ulaşım sorununa yönelik Büyükşehir Belediyesine sıkıntı
acil çözümü konusunda koordineli çalışılmalıdır.

arazi planlaması iyi yapılmalı ve enerji tasarrufuna

ekonomik örgütler ve diğer kamu kuruluşları ile
hizmetlerin daha hızlı ve standartlar çerçevesinde olması

oluşturularak, kurum içi ve kurum dışı hizmet anlayışının daha

işbirliği anlayışı içinde ve belediyenin görev ve yetkileri
yansıtılması, alınan kararların izlenmesini teminen ilçede

oluştuğu gözlemlenmiştir.
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III. II GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLAR İLE BELEDİYE HİZMET ALANLARI

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393
Kalkınma Planında ise (s. 154) , “Mahalli
sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı
sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması
çerçevede, belediye bünyesinde ilçe halkına en iyi hizmeti
yetki ve sorumluluklarına göre birbirinden ayrılmakta
hizmet alanlarının iyi tanımlanması gerekmektedir.

İlçedeki bütün imar alanlarına ilişkin işlemler
gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz yeni kurulduğu
Müdürlüğü ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır

Görev tanımına göre ilçe belediyemiz bünyemizdeki
ve yapım sürecinin takibinin yapılması, ulaşımla
Büyükşehir Belediyesinin görevleri içerisinde olmakla
İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir.

İlçe sınırları içerisindeki belediyemize ait mevcut
takibinin yapılması ile belediye gelirlerinin arttırılması
göstermektedir.

İlçemizde gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler, eğitim
kent konseyi ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, kent bilgi sisteminin kurulması
sistemlerinin kurulumu ve teknik desteği bakımından aktif

III. II GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLAR İLE BELEDİYE HİZMET ALANLARI

5393 sayılı Belediye Kanununda tanımlanmaktadır. 10.
idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet

dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali
kavuşturulması temel amaçtır” ifadesi yer almaktadır. Bu

hizmeti sunabilmek adına oluşturulan müdürlükler görev
ayrılmakta olup, kurum içi koordinasyonun sağlanması adına

işlemler İmar ve Şehircilik M00,üdürlüğü tarafından
için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz Fen İşleri

çalışmaktadır.

bünyemizdeki bütün yol çalışmaları ve onarımı, proje geliştirme
ilgili yapılacak çalışmalar ve hizmetler Tekirdağ

olmakla birlikte ilçemizdeki sorunların çözümüne ilişkin Fen

mevcut taşınmazların satışının ve kiralamalarının ve
arttırılması yönünde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü faaliyet

eğitim ve yardım amaçlı yapılan sosyal hizmetler ve
belediyemiz bünyesindeki Özel Kalem Müdürlüğü

kurulması ve aktif olarak çalışması, kurum içi bütün bilgi
aktif çalışmaktadır.



III. III GÜÇLÜ YÖNLER-ZAYIF YÖNLER-

GZFT analizi, kuruluşun kontrol edebildiği güçlü
edemediği fırsat ve tehditlerin analizidir. Bu analiz ile
eşleştirilerek stratejiler oluşturulur. Bu kapsamda yapılan
aşağıdadır.
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-FIRSATLAR-TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)

güçlü ve zayıf yanları ile çevresel nitelikteki ve kontrol
ile; kuruluşa ait mevcut durum ile çevresel değişimler

yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT verileri
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 IV.II İNSAN KAYNAKLARI

IV.IV. ERGENE BELEDİYESİ KURUMSAL YAPI 
VE BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN 
KURULMASI

 IV.I KURUMSAL YAPI

IV.II İNSAN KAYNAKLARI

ERGENE BELEDİYESİ KURUMSAL YAPI 
VE BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN 

IV.I KURUMSAL YAPI



IV.I KURUMSAL YAPI

Ergene İlçesi 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı
kurulmuş olup, belediyemiz 30.03.2014 yılında yapılan
İlçe sınırları içerisindeki bulunan 4 belde ve 10 köy
mahalle arasında yer almaktadır.

ERGENE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI (ULAŞ) 
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sayılı resmi gazete yayınlanan 6360 sayılı kanun ile
yapılan yerel seçimlerden sonra fiilen hizmete başlamıştır.

köy tüzel kişiliklerini kaybederek, ilçemize bağlı 17

ERGENE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI (ULAŞ) 



ERGENE BELEDİYE BAŞKANIERGENE BELEDİYE BAŞKANI

RASİM YÜKSELRASİM YÜKSEL

BAŞKAN YARDIMCISIBAŞKAN YARDIMCISI

HÜLYA İNCİHÜLYA İNCİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

PARK BAHÇELER PARK BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE ÇEVRE VE KONTROL VE KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISIBAŞKAN YARDIMCISI

NUH NUHOĞLUNUH NUHOĞLU

MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT DENETİM RUHSAT DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜHUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ
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ERGENE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASIERGENE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

ERGENE BELEDİYE BAŞKANIERGENE BELEDİYE BAŞKANI

RASİM YÜKSELRASİM YÜKSEL

BAŞKAN YARDIMCISIBAŞKAN YARDIMCISI

NUH NUHOĞLUNUH NUHOĞLU

MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT DENETİM RUHSAT DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISIBAŞKAN YARDIMCISI

MENDERES YILDIZMENDERES YILDIZ

YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE  HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN VE  HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜTEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜDESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ERGENE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASIERGENE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



IV.I İNSAN KAYNAKLARI

Ergene Belediyesinde 2014 Eylül sonu itibarıyla
43’ü memur, % 40’ı işçi ve % 17’si ise sözleşmeli statüdedir
ile birlikte bu sayısının artması ve personelin niteliklerinin

TABLO 17: ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI (2014 EYLÜL)
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itibarıyla toplam 109 personel çalışmaktadır. Bu personelin %
statüdedir. Belediye hizmetlerine olan talep genişlemesi

niteliklerinin yükseltilmesi plan döneminde önem taşımaktadır.

TABLO 17: ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI (2014 EYLÜL)
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Ergene belediyesi personelinin yaş gruplarına
daha genç bir personel yapısına sahip olduğu görülmektedir
grubundadır.

GRAFİK 3: ERGENE BELEDİYE Sİ PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI

göre dağılımında personelin birçok belediyeye göre
görülmektedir. Personelin yarısından fazlası 40 ve altı yaş

GRAFİK 3: ERGENE BELEDİYE Sİ PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI
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V.I KURUMSALLAŞMA VE HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİ

AMAÇ 1

Ergene Belediyesinin Kurumsal,  Mali ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan 
Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak.

Hedef 1.1: Belediyenin yeni yapısında
yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek

Hedef 1.2: Belediye hizmet binalarını
yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum

Hedef 1.3: Sürdürülebilir bir
geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek

Hedef 1.4: Belediyecilik hizmetlerini
elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin
teknolojik altyapı oluşturmak

Hedef 1.5: Belediyenin faaliyet gösterdiği
katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak

Hedef 1.6: Hizmetlerin eşgüdüm içinde
Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini
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V.I KURUMSALLAŞMA VE HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİ

AMAÇ 1

Ergene Belediyesinin Kurumsal,  Mali ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan 
Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak.

yapısında hizmetleri yürütmeye uygun insan kaynakları
gözeterek oluşturmak

binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda
sunum alanları geliştirmek

mali yönetim sistemi kurarak kaynakları
güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak

hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde
faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir

gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve
uygulamak

içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve
işbirliğini geliştirmek



Hedef 1.1: Belediyenin yeni yapısında hizmetleri
çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek

Belediyemizde Belediye Başkanı, 3 Başkan
Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 112 çalışan
sorumlu müdürlüklerimiz oluşturulmakta ve yeni personel

Çalışacak insan kaynağının sayısı ve niteliği
edilen insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu
verilecek hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir

Plan döneminde, kurumsal bir bakış açısıyla belediye
hizmet anlayışını benimsemelerine yönelik motivasyon
yönelik olarak öncelikle belediyemizde çalışan
programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı
uygun eğitim materyallerinin hazırlanmasına yönelik

Eğitim programlarının yanında kurum içi
aidiyetinin geliştirilmesi ve arttırılması sağlanacaktır.

STRATEJİLER

 İnsan kaynakları birimi geliştirilecektir.

Yeni yapının gerektirdiği personel istihdamı sağlanacaktır

Hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenerek öncelikli alanlarda

Sosyal faaliyetler düzenlenerek personelin kurumsal

GÖSTERGELER
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hizmetleri yürütmeye uygun insan kaynakları yapısını
gözeterek oluşturmak

Başkan Yardımcısı, 46 Memur, 44 Kadrolu İşçi ve 18
çalışan bulunmaktadır. Yeni kurulan ilçe belediyesi olarak

personel istihdamı gerçekleştirilmektedir.

verilecek hizmete göre belirlenmekte ve istihdam
motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmalar ile halka

hedeflenmektedir.

belediye çalışanlarının etkin, güler yüzlü, çözümcül
motivasyon arttırıcı çalışmalara hız verilecektir. Bu amaca

personelin uyumunu sağlamak için oryantasyon
artırıcı hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve

çalışmalar yapılacaktır.

sosyal faaliyetlere de ağırlık verilerek, personel

sağlanacaktır.

alanlarda eğitim verilecektir.

kurumsal aidiyet hissi geliştirilecektir.
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BELEDİYE PERSONELİ İFTAR YEMEĞİ

BELEDİYE PERSONELİ KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ

BELEDİYE PERSONELİ İFTAR YEMEĞİ

BELEDİYE PERSONELİ KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ



Hedef 1.2: Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların
belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları

Belediyemiz 424,5 km’lik alanda yaklaşık 60
yürütülmesi için kullanabileceği hizmet yapıları daha
Marmaracık, Ulaş ve Misinli mahallelerinde bulunmaktadır

Velimeşe ve Misinli Mahallelerindeki hizmet
bulunduğundan, ulaşımın güç olması sebebi ile bütüne
değildir.

Marmaracık Mahallesinde yer alan hizmet binası
anda kullanılan Ulaş Mahallesindeki Belediye Hizmet
olup, 60 bin nüfusa hizmet edecek yeterli büyüklükte
artışına ve bu nüfusa hizmet edecek belediye kadrolarını
hizmet binası yapılması planlanmaktadır.

İlgili kurumlarla görüşülerek yeni belediye hizmet
başlanmıştır. Belediye hizmet binası, İlçe nüfusunun
olması dikkate alınarak her iki mahallenin orta noktasında
Mahallesinde yapılması planlanmıştır. Avan proje
başlanılmıştır.

Plan tadilatı akabinde uygulama projeleri aşamasına
müteakip uygulama işi için ihale aşamasına geçilecektir

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde binanın yapım
hedeflenmektedir.

STRATEJİLER

 Yeni belediye hizmet binası yapılacaktır.

 Uzaklıklardan dolayı bütün mahallere yönelik hizmet

GÖSTERGELER
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çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve
alanları geliştirmek

60 bin nüfusa hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin
daha önceden belde belediyelerinin kullandığı Velimeşe,

bulunmaktadır.

hizmet yapıları İlçenin coğrafi olarak uç noktalarında
bütüne hizmet eden yapılar olarak kullanılması mümkün

binası Kaymakamlık tarafından kullanılmaktadır. Şu
Hizmet Binası ise yaklaşık 5 bin nüfusa göre tasarlanmış

büyüklükte değildir. Bu sebeple bugünkü ve gelecekteki nüfus
kadrolarını da dikkate alarak 5 yıl için yeni bir belediye

hizmet binası için yer temini konusunda çalışmalara
yaklaşık yarısının Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesinde

noktasında yer alan, mülkiyeti Hazineye ait Yeşiltepe
proje çalışmaları bitirilmiş ve plan tadilatı yapımına

aşamasına geçilecektir. Projelerin tamamlanmasına
geçilecektir.

yapım işinin tamamlanarak faaliyet göstermesi

hizmet sunum yerlerinin standartları geliştirilecektir.
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ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ARKA CEPHE

ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖN CEPHE

ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ARKA CEPHE

ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖN CEPHE



ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI İÇ BAHÇE

ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI AÇIK TERAS ALANI
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ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI İÇ BAHÇE

ERGENE İLÇESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI AÇIK TERAS ALANI
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Hedef 1.3: Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi
ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili

Yeni kurulan ilçe belediyesi olarak mevcut kaynaklarımızın
hesap verilebilir bir bütçe sistemi oluşturulması ve plan
gerçekleştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Belediyemizin gelirlerine yönelik yapılacak envanter
ve iç kontrol sistemiyle takibi desteklenecektir.

STRATEJİLER

 Gelirlerin bütünsel olarak yönetimi ve izlenmesi sağlanacaktır

 Plan, program ve bütçe ilişkisi güçlendirilecek ve kurum içi bir izleme ve değerlendirme sistemi 
oluşturulacaktır.

 Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanteri oluşturulacaktır

 İç kontrol sistemini oluşturulacaktır.

 Etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulacaktır.

GÖSTERGELER

sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program
ve verimli kullanmak

kaynaklarımızın etkin ve doğru kullanımına yönelik
plan-programlar doğrultusunda bu sistemin takibinin

envanter çalışmalarına ağırlık verilerek oluşturulacak

Gelirlerin bütünsel olarak yönetimi ve izlenmesi sağlanacaktır.

Plan, program ve bütçe ilişkisi güçlendirilecek ve kurum içi bir izleme ve değerlendirme sistemi 

Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanteri oluşturulacaktır.

Etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulacaktır.



Hedef 1.4: Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini
taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine
oluşturmak

Günümüzde gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyi
yararlanmak, etkin bir şekilde kullanmak önem kazanmıştır
teknolojiyi kullanmak ve faydalarından yararlanmak
memnuniyetinin sağlanması açısından kritik nitelik
çözümler sunan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
Belediyelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi planlı
şekillerini de beraberinde getirecektir. Bu değişimler
aşamasında belirli bir düşünce yapısının oluşturulması

Ergene Belediyesinde yaşayan vatandaşlarımıza
şekilde sağlamak için gerekli teknolojik altyapı
yaygınlaştırılacaktır. Bu amaca yönelik olarak gerekli
güvenliği sağlanacaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

STRATEJİLER

 E-belediyecilik uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

 Belediye hizmetlerine yönelik veri altyapısı oluşturulacaktır

 Kent bilgi sisteminin geliştirilmesinde Büyükşehir

GÖSTERGELER

memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama
değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı

teknolojiyi takip edip, yeni teknolojiden en iyi şekilde
kazanmıştır. Teknolojik yeniliklere adapte olarak yeni

yararlanmak belediye hizmetlerinin sürdürülmesi ve vatandaş
nitelik taşımaktadır. Ancak, yönetsel ve organizasyonel

geliştirilmesi oldukça karmaşık ve zahmetli bir faaliyettir.
planlı ve kapsamlı bir değişimdir ve sistem yeni çalışma

değişimler organizasyonu etkileyeceği için daha başlangıç
oluşturulması faydalı olacaktır.

vatandaşlarımıza belediyecilik hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir
altyapı oluşturularak e-belediyecilik uygulamaları

gerekli verilerin elektronik ortama aktarılması ve veri
Belediyesi ile birlikte kent bilgi sistemi geliştirilecektir.

oluşturulacaktır.

Belediyesine destek verilecektir.
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Belediyeler, demokratik hayatta üstlendikleri
işlevleri nedeniyle yerel halkın yönetime katılmasının
getirirken gerek kamu hukuku gerekse özel hukukla ilgili

Bu kapsamda, Ergene Belediyesinin hem yeni
bünyesinde bulunması farkındalığının artırılarak; doğmuş
edilip mevzuata uygun bir şekilde çözüme kavuşturularak
geliştirilmesi sağlanacaktır.

Ergene Belediyesi’nin hizmet binasında vatandaş
birimlere yönlendirilmelerini sağlayacak bir birim bulunmamaktadır
çağrı merkezi ve danışma birimi kurulması planlanmaktadır

Belediye ile ilgili vatandaşlarımızın dilekçeleri
bünyesindeki birime verilirken, artık tüm dilekçeler ve
birimindeki personel tarafından yönlendirilecektir. Plan
vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözümlenmesi ve

Vatandaşların Belediyemizle iletişimini güçlendirmek
43, Ergene Belediyesi Çağrı Merkezi iletişim numarasıdır
yetkili birimlere daha hızlı ulaşmaları sağlanmıştır
geliştirilerek sürdürülecektir.

Katılımcılık belediyemizin en önemli hizmet
katılabilmesi için anket, çalıştay gibi yöntemler kullanılacaktır
kesimlerin görüşlerinin belediye hizmet tercihlerine yansıması

Gerek belediyemiz gerek diğer kamu kuruluşları
açıklaması gibi araçlarla halkla paylaşılarak kamu hizmetlerine
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Hedef 1.5: Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda
belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak

roller ve kamu hizmetlerinin halka sunulmasındaki
katılmasının ilk aşamasıdır. Belediyeler görevlerini yerine

ilgili olarak güçlü bir hukuk zemini oluşturmalıdır.

yeni kurulmuş bir belediye olması hem de büyükşehir
doğmuş ve doğabilecek hukuki problemlerin analiz

kavuşturularak kurumun hukuksal altyapısı oluşturulacak ve

vatandaş ile birebir iletişim kurmak suretiyle, ilgili
bulunmamaktadır. Ancak stratejik plan çerçevesinde

planlanmaktadır.

dilekçeleri daha önce dilekçelerini Yazı İşleri Müdürlüğümüz
ve hangi birimle görüşülmek isteniyorsa halk masası
Plan sonucunda uygulamanın hayata geçirilmesi ile

ve ilgili birimlere yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

güçlendirmek için bir çağrı merkezi kurulmuştur. 444 59
numarasıdır. Çağrı merkezinin kurulması ile vatandaşların

sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde çağrı merkezi hizmeti

hizmet ilkelerindendir. Vatandaşların önemli kararlara
kullanılacaktır. STK’lar ile yakın çalışılarak farklı
yansıması sağlanacaktır.

kuruluşları tarafından sunulan hizmetler broşür, duyuru, basın
hizmetlerine ilişkin farkındalık artırılacaktır.

alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı



STRATEJİLER

 İlçe/Büyükşehir Belediye ve diğer kamu kuruluşları
duyurulacaktır.

 Kamu kurumları tarafından yapılan her türlü faaliyetin
sağlanacaktır.

 Çağrı merkezi, beyaz masa gibi uygulamalarla
çözümü kolaylaştırılacaktır.

 Vatandaşların önemli kararlara katılımın sağlanması

 Hizmet sonuçları halkla paylaşılacaktır.

GÖSTERGELER

* Çağrı merkezine gelen arama sayısı hedefi 2014 yılsonu

kuruluşları hizmet sorumlulukları vatandaşlara

faaliyetin halka doğru ve zamanında duyurulması

vatandaşların belediyeye erişimi ve sorunlarının

sağlanması konusunda faaliyetler yapılacaktır.
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yılsonu verileri değerlendirilerek belirlenecektir.
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Hedef 1.6: Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek

Tekirdağ ilinin büyükşehir olması nedeniyle büyükşehirle
çalışılması, geçiş döneminde kritik bir stratejik alan
hizmetlerin ağırlıklı olarak büyükşehir belediyesi tarafından
altyapıya ilişkin desteklerin büyükşehir belediyesinden
hale getirmiştir.

Plan döneminde hem büyükşehir belediyesi hem
yerel birimleriyle eşgüdüm içinde çalışmaya yönelik
koordinasyon faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

STRATEJİLER

 Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi ile etkin bir iletişim
getirilecektir.

 Belediye ve diğer kamu kurumlarının doğru, hızlı
düzenlenecektir.

GÖSTERGELER

yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe
geliştirmek

büyükşehirle olan koordinasyon ve eşgüdüm içinde
alan niteliğindedir. Özellikle kentsel altyapıya ilişkin

tarafından verilmesi ve sosyal yapı da dahil olmak üzere
belediyesinden sağlanması olanağı işbirliğini çok daha önemli

hem diğer ilçe belediyeleri hem de merkezi idarenin
yönelik bir yapı belediye içinde kurulacak ve buna ilişkin

iletişim kurularak, sorunların hızlı çözülebilir hale

ve etkin çalışabilmesi için belli aralıklarla toplantılar



V.II ŞEHİRLEŞME

AMAÇ 2

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği İçinde İlçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek.

Hedef 2.1: Diğer paydaşlarla birlikte
oluşturulmasına öncülük etmek

Hedef 2.2: Büyükşehir Belediyesi ile
ulaşım hizmetlerini geliştirmek

Hedef 2.3: Yeni park ve bahçeler
sosyal mekanlarını geliştirmek
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AMAÇ 2

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği İçinde İlçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek.

birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve

ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve

kazandırarak Ergene’nin şehirleşme altyapısını ve



Hedef 2.1: Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir
öncülük etmek

İlçemiz 6360 sayılı kanun ile kurulmuş olup,
seçimlerden sonra göreve başlamıştır. Söz konusu kanun
10 adet köy ile Çorlu İlçesi’nden ayrılan 2 adet Mahalle’nin
Ergene olarak bir ilçe merkezine sahip değildir.

Söz konusu yerleşmelere ait imar planlarının
hazırlandığından bir ilçede bulunması gereken fonksiyonlar
nedenle uygulama imar planlarının yeni ilçemizin bugünkü
yenilenmesi hedeflenmektedir.

Plan yapım hiyerarşisi içinde 1/100.000, 1/25.000
Planları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanması
bu üst ölçekli planlara uygun olması gereklidir.

Üst ölçekli plan çalışmalarında Belediyemiz
olarak çalışılacaktır. Bu planlar doğrultusunda seçilen

Şehrin kent merkezi oluşturulabilmesi için öncelikle
kurumlarla koordineli çalışma yapılacaktır. Akabinde

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde planda eksik olan
bitirilmesi ve alt yapı çalışmalarının tarafımızca takip
hedeflenmektedir.

STRATEJİLER

Kentsel gelişimle uyumlu uygulama imar planları hazırlanacaktır

Kent merkezlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler

Yapılan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ile koordineli

GÖSTERGELER
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şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına

Belediyemiz 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel
kanun ile kurulan Ergene İlçesi 4 adet Belde Belediyesi

Mahalle’nin birleştirilmesinden teşekkül etmiş olup,

planlarının tamamı önceki idari yapılanma doğrultusunda
fonksiyonlar mer’i planlarda yer almamaktadır. Bu
bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak

000 Çevre Düzeni Planları ve 1/5.000’lik Nazım İmar
hazırlanması gerekmektedir.1/1000 Uygulama Planlarının da

ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile koordineli
seçilen alanda kent merkezi oluşturulacaktır.

öncelikle alt yapı sorunlarının giderilmesi adına ilgili
üst yapı çalışmaları başlatılacaktır.

olan fonksiyonların tamamlanması, plan çalışmalarının
takip edilerek ilgili kurumlar tarafından başlatılması

hazırlanacaktır.

faaliyetler sürdürülecektir.

koordineli çalışılarak yürütülecektir.



Hedef 2.2: Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde
hizmetlerini geliştirmek

Yeni kurulan bir ilçe olmamız, yetersiz personel
öncelikle yerleşim yerleri içerisinde yer alan, mahalleleri
ile yol durumlarının tespiti hedeflenmektedir. Bu
olanların Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması
belediyemiz sorumluluğundaki yolların ise standartlarına
işaretlerinin tespit edilerek tamamlanması ve tüm çalışmaların
getirilmesi hedeflenmektedir.

STRATEJİLER

Belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapım, bakım

Büyükşehir Belediyesi ile ulaşım hizmetleri koordinasyonu

Halkın Belediye hizmet alanlarına ulaşımı kolaylaştırılacaktır

GÖSTERGELER

* 2014 tespit çalışmaları devam etmektedir. Hedefler
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içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım

personel ve yetersiz veri tabanına sahip olmamız sebebi ile
mahalleleri birbirine bağlayan yolların uzunluk ve alanları

Bu yollardan Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda
yapılması hususunda gerekli müracaatlarda bulunulması,

standartlarına uygun şekilde yapılması, eksik sinyalizasyon
çalışmaların engellilere ilişkin standartlara uygun hale

bakım ve onarımı yapılacaktır.

koordinasyonu sağlanacaktır.

kolaylaştırılacaktır.

bu verilere göre belirlenecektir.
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Hedef 2.3: Yeni park ve bahçeler kazandırarak
mekanlarını geliştirmek

Park alanlarından 15 bin m2’den büyük yüz ölçümüne
Belediyesine aittir. Bu çerçevede vatandaşların park
Büyükşehir belediyesi ile birlikte çalışılması gerekmektedir

İhtiyaç odaklı bir biçimde bu sosyal donatının
sınırları içerisindeki tüm mahallelerin park alanlarının
Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda
düzenlenmesi sağlanacaktır.

İlçe belediyesinin sorumlu olduğu ölçekte parklar
mahalleye bir park alanı kazandırılacaktır. Aynı zamanda
yapılarak sürekli kullanıma elverişli hale getirilecektir

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşam
ilçemizde yaşam cazibesinin oluşturulmasına yönelik
yapılacak ortak çalışmalar şehirleşme konusunda büyük

Bu kapsamda birçok il ve ilçede mevcut kafeler
alışveriş merkezlerinin kurulumunun teşvik edilmesine

STRATEJİLER

Yeni park, bahçe ve çocuk oyun alanları yapılacak,

Yeni spor alanları ve sosyal mekanlar yapılacak, var

GÖSTERGELER

*Yıllık %20 artış hedeflenmektedir.

kazandırarak Ergene’nin şehirleşme altyapısını ve sosyal

ölçümüne sahip parsellerin sorumluluğu Büyükşehir
park ve sosyal mekanlara erişiminin sağlanması için

gerekmektedir.

donatının kazandırılabilmesi için ilk aşamada Ergene ilçe
alanlarının durum tespiti yapılacaktır. Büyükşehir

gerekli girişimler yapılarak yeni park yapımı ve

parklar yapılarak Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her
zamanda mevcut park alanlarının gerekli bakımlarının

getirilecektir.

yaşam alanlarına olan ihtiyaçlarının karşılanmasına ve
yönelik sosyal mekanların açılmasında kent konseyi ile

büyük önem taşımaktadır.

kafeler caddesi şeklinde oluşumlar ve uygun alanlarda
edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

var olanlar geliştirilecektir.

var olanlar geliştirilecektir.



REKREASYON ALANLARI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞ REFÜJ ALANLARI
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REKREASYON ALANLARI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞ REFÜJ ALANLARI
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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI



V.III SAĞLIK VE ÇEVRE

AMAÇ 4

Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre 
alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak  

Hedef 3.1: Büyükşehir planlarına
uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak

Hedef 3.2: İlçe belediyesinin görev
oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal

Hedef 3.3: İlçe halkının sağlık sorunlarına
üretmek

AMAÇ 4

Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre 
alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak  

planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden
sağlamak

görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski
toplumsal farkındalığı artırmak

sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm
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Hedef 3.1: Büyükşehir planlarına uygun olarak katı
sokakların temizliğini sağlamak

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek
ve kalıcı projeler geliştirmek, sürdürülebilir kalkınma
oluşturarak evsel, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıkların
ise maksimum düzeye ulaşmak, kent içinde görsel
oluşturmak Belediyemizin temel hedeflerindendir.

İlçe genelinde toplanan evsel katı atıkların belediyemiz
tesislerinde toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır
kaynaklanan sanayi atıkların toplanmasının sağlanması
kirliliğinin önlenmesi adına önem arz etmektedir.

Bu amaçla düzenli bir kayıt sistemi oluşturularak
düzenli olarak kayıt altına alınması sağlanacaktır.

İlçe genelindeki katı atık miktarlarının azaltılması
kağıt, plastik, cam vb.) ayrı toplanması ve geri kazanımının
ilçemizdeki mahallelere yaygınlaştırılacak ve
sürdürülecektir. Su kirliliğine neden olan atık yağların
edilmesi sağlanacaktır.

İlçe belediyemizin sorumluluk sahasındaki
ilçemizi daha yaşanabilir kılmak başlıca sorumluluklarımız

STRATEJİLER

 Katı atıklar düzenli biçimde toplanacak ve kentten

 Köyden dönüşen yeni mahallelerin katı atık ve sokak

 Kaçak çöp döküm alanlarının belirlenerek denetlenecektir

 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması ve lisanslı

 Atık bitkisel yağların ayrı toplanması ve lisanslı firmalar

 Özel atıkların (pil, tıbbi atıklar vb.) çevre üzerinde

katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve

oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici
kalkınma ile çevrenin korunması arasında bir denge

atıkların azaltılmasını sağlamak, geri kazanım oranlarında
görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar

belediyemiz tarafından kullanılmakta olan atık bertaraf
sağlanacaktır. Ayrıca ilçe sınırlarında kalan sanayi tesislerinden

sağlanması da sanayinin yoğun olduğu ilçemizdeki çevre

oluşturularak toplanan tüm katı ve sanayi atık miktarlarının

azaltılması için tüm mahallelerde ambalaj atıklarının (atık
kazanımının sağlanması için geri dönüşüm atık üniteleri

geri dönüşüm bilincini oluşturacak faaliyetler
yağların ayrı toplanarak geri kazanım sistemine dahil

alanlarda günlük cadde temizliğinin yapılması ile
sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

kentten uzaklaştırılacaktır.

sokak temizliklerine yönelik önlemler geliştirilecektir.

denetlenecektir.

lisanslı firmalar ile geri dönüşümü sağlanacaktır.

firmalar ile geri kazanımı sağlanacaktır.

üzerinde olumsuz etki yaratması önlenecektir.



GÖSTERGELER

KATI ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI
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KATI ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI
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Hedef 3.2: İlçe belediyesinin görev alanına giren
önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak

Güvenlik ve rahat alışveriş imkanı sunamayan
satılan gıdaların hijyeni açısından da sağlık riskleri oluşturmaktadır
ve güven içerisinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak
yönelik olarak kentin çeşitli mahalle semtlerinde faaliyet
kebapçılar, kasaplar, lokanta ve pide salonları, internet
bakkallar, marketler ve hafta sonu çalışan esnaflar
sağlamayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılacaktır

Halkımıza daha sağlıklı ve konforlu alışveriş
önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Halk Sağlığı ve güvenliği için vatandaşlar tarafından
yerinde değerlendirerek halkın memnuniyetinin sağlanması
ihbarların gelmesi durumunda ilgili birime haber verilmesi

Belediyemiz sınırları içerisinde önem arz eden
yaşamına olumsuz etki etmesini önlemeye yönelik olarak
etmektedir.

15.05.1959 tarihli 7269 sayılı Umumi Hayata
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın,
gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak belediyemiz

STRATEJİLER

 Halk sağlığının korunması için işletmelerin sağlık
biçimde sürdürülecektir.

 Hayvan haklarını da gözeterek sokak hayvanlarının
önlemeye yönelik olarak hayvan barınağı yapılacaktır

 Halkın sağlığının korunması için sağlık eğitimi ve

 Zabıta müdürlüğü güçlendirilecektir.

 Afet risklerine karşı farkındalığı artırıcı toplantı ve

yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı
artırmak

sunamayan sokak aralarında kurulan pazaryerleri, buralarda
oluşturmaktadır. Vatandaşların daha iyi, düzenli, huzur

sağlamak plan dönemi hedeflerimizdendir. Bu hedefe
faaliyet gösteren; pazaryerleri, pastane, ekmek fırını,
internet salonları, okul kantinleri, tüp satış yeri ve

belirli periyotlarla denetlenecek ve uygun koşulları
yapılacaktır.

alışveriş imkanı sunan kapalı pazaryerlerimizin yapımına

tarafından belediyemize yapılan ihbarların zamanında ve
sağlanması ve belediyenin diğer birimlerini ilgilendiren
verilmesi adına çalışmalar etkinleştirilecektir.

eden sorunlardan sokak hayvanlarının halk sağlığına ve
olarak hayvan barınaklarının yapımı büyük önem arz

Hayata Müesssir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler

bünyesinde afetle ilgili çalışmalar kapsamındadır.

sağlık denetimleri ve ruhsatlandırma faaliyetleri etkin

hayvanlarının halk sağlığına ve yaşamına olumsuz etki etmesini
yapılacaktır.

ve seminerler verilecektir.

ve eğitimler düzenlenecektir.



GÖSTERGELER

* Yeni ilçe olduğu için bütün ruhsatlar yenilenecektir.* Yeni ilçe olduğu için bütün ruhsatlar yenilenecektir.
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Hedef 3.2: İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla

Ergene İlçesi dağınık bir yapıya sahip olup,
gelmesinden oluşmuştur. İlçemizde 16 mahalle ve
hastanesi bulunmamaktadır. Bu bakımdan yerleşim
verilmekte, acil ve büyük vakalar en yakın Çorlu Devlet
tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık alanında fiziki anlamda yetersizlikler
sıkıntılarının giderilmesine yönelik acil ve uygulanabilir

İlçemizde Devlet Hastanesi yapılana kadar
verebilmesinin sağlanmasına yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğü
çalışmalar yapılması öncelikler arasında yer almaktadır

Acil ve büyük vakaların hızlı bir şekilde en
ilçemizdeki nüfus yoğunluğu da göz önüne alınarak
acil istasyonunun kurularak etkin bir şekilde çalışmasının

Belediye bünyesine alınacak sağlık personelinin
çalışmalar ile, ilçemizde yaygın olan (öncelikli olarak
ile çözüme yönelik uygulamalar yapılması planlanmaktadır

STRATEJİLER

Devlet Hastanesi yapılana kadar sağlık ocaklarının
kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

Bölgedeki belediyeye ait arsalar üzerinde özel hastanelerin

İlçemizdeki nüfus sayısına göre hasta nakil/ambulans
bulunulacaktır.

İlçedeki artış gösteren kanser vakalarına ilişkin Sağlık
yapılacaktır.

kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek

olup, yerleşim yeri olarak belde ve köylerin bir araya
14 aile halk sağlığı merkezi mevcut olup, devlet

yerlerinde sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından
Devlet Hastanesi ve Çorlu İlçesindeki özel hastaneler

yetersizlikler bulunmaktadır. Halkımızın sağlık alanındaki
uygulanabilir çözümler sunulması hedeflenmektedir.

sağlık ocaklarının vatandaşlarımıza 24 saat hizmet
Müdürlüğü ve diğer sorumlu kurumlar ile koordineli

almaktadır.

yakın Devlet Hastanesine ulaşımın sağlanması için
alınarak hasta nakil araçlarının sayısının arttırılması ve 112
çalışmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

personelinin hane bazında yapacağı sağlık taramasına yönelik
olarak kanser) hastalıkların belirlenerek, ilgili kuruluşlar

planlanmaktadır.

ocaklarının 24 saat hizmet vermesinin sağlanması için sorumlu

hastanelerin yatırım yapması teşvik edilecektir.

nakil/ambulans hizmetinin arttırılması için girişimlerde

Sağlık Müdürlüğü ile ortak araştırma ve çalışmalar



GÖSTERGELER
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 V.IV EKONOMİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
GELİŞTİRİLMESİ

AMAÇ 4

Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene’de tarım, sanayi ve diğer 
ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak

Hedef 4.1: Tarım ve hayvancılığın
sağlanmasına yönelik destekleyici hizmetler sunmak

Hedef 4.2: Ekonomik kurumlarla ve
artırmak

Hedef 4.3: Ekonomik ve sosyal alanlarda
kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
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DESTEKLENMESİ VE İŞBİRLİKLERİNİN

AMAÇ 4

Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene’de tarım, sanayi ve diğer 
ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak

hayvancılığın iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın
sunmak

ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde yerel istihdamı

alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle
desteklemek



Hedef 4.1: Tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi
yönelik destekleyici hizmetler sunmak

İlçemizde toplam 302.724 dekar tarım alanı
oluşturmaktadır. Ürün yelpazesine bakıldığında; dikili
kısmında sırası ile ayçiçeği, kanola, arpa, mısır en
nüfusun %20’ye yakını tarımsal alanda çalışmakta
oluşturmaktadır. Bunun yanında hayvancılık da ilçenin

Ergene Belediyesi olarak ilçemizdeki mevcut
çalışmalarda ziraat odası ve meslek örgütleri ile
hayvancılığın desteklenmesi sağlanacaktır.

Tarımsal altyapının iyileştirilmesi ve sulama yöntemlerinin
yönelik Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmalar
arttırılacaktır.

İlçemizdeki hayvancılık faaliyetleri, kentleşmeye
desteklenerek geliştirilecektir. Bu bakımdan vatandaşlarımızın
kırsal alandaki çalışmalarımız devam edilecektir.

STRATEJİLER

Tarımsal alanların kullanımı ve ürün çeşitlendirilmesi
yapılacaktır.

Büyükşehirle tarımsal altyapının (sulama gibi) iyileştirilmesine
yürütülecektir.

Belediye kent konseyi ve meslek örgütleri ile ortak
projeler oluşturulacaktır.

GÖSTERGELER
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iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına

alanı mevcut olup, %94’nü ekili ve dikili alanlar
dikili alanlarda ilk sırayı buğday almakta olup, geri kalan

en fazla ekilen ürünler arasındadır. Veriler ışığında
çalışmakta olup, ilçedeki kırsal kesimin büyük çoğunluğunu

ilçenin kırsal faaliyetleri arasındadır.

mevcut kırsal yapının geliştirilmesine yönelik yapılacak
ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerle tarımın ve

yöntemlerinin yeni teknolojilerle gerçekleştirilmesine
çalışmalar yapılarak, tarımsal kalkınmaya yönelik faaliyetler

kentleşmeye yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda
vatandaşlarımızın memnuniyetinin arttırılmasına yönelik

çeşitlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları

iyileştirilmesine yönelik faaliyetler koordineli olarak

ortak çalışmalar düzenleyerek, kırsal kalkınmaya yönelik
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Hedef 4.2: Ekonomik kurumlarla ve kamu kurumlarıyla

Ergene İlçesi sınırları içerisinde Avrupa Serbest
Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene-2 Organize
Bölgesi olmak üzere 5 adet Organize Sanayi Bölgesi,
mevcut olup, işgücü açısından önemli bir potansiyel
arasında bir köprü görevi gören Belediyemiz bünyesinde
olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalarda
vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir

İstihdamın arttırılmasında İŞKUR, Halk Eğitim
işbirlikleri yapılmaktadır. İşverenler ile çeşitli anketler
mesleklere yönelik taleplerin olduğu gerçekçi ve
doğrultuda Belediye bünyesinde, talep edilen meslek
yönelik eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yapılacaktır

STRATEJİLER

Kariyer ofisi ile yerel ekonomik kurumlar ve
artırılacaktır.

Diğer paydaşlarla birlikte mesleki eğitim kursları ve

GRAFİK 4: 04.08.2014-16.09.2014 ERGENE BELEDİYESİ KARİYER OFİSİ TARAFINDAN 
İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SAYISI

kurumlarıyla işbirliği içinde yerel istihdamı artırmak

Serbest Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi,
Organize Sanayi Bölgesi, Ergene Deri Organize Sanayi
Bölgesi, ve OSB’lere bağlı olmayan sanayi kuruluşları

potansiyel oluşturmaktadır. Bu bakımdan işveren ile işgücü
bünyesinde kurulan Kariyer ofisimiz ilçemizdeki istihdam

bulunmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda da
hedeflenmektedir.

Eğitim Merkezi ve diğer STK’lar ile ortak çalışmalar ve
anketler düzenlenerek bölgedeki işgücü ihtiyacı ve hangi

ve doğru veriler ışığında belirlenebilmektedir. Bu
meslek grupları ile ilgili eğitim ve kurslar verilmesine

yapılacaktır.

kamu kurumları ile (İŞKUR) istihdam olanakları

ve sertifikalı programlar düzenlenecektir.

16.09.2014 ERGENE BELEDİYESİ KARİYER OFİSİ TARAFINDAN 
İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SAYISI



GÖSTERGELER

•İlçe bazında hesaplama çalışmaları devam etmektedir
tamamlanması sonrasında belirlenecektir.

** Tahmin

ERGENE BELEDİYESİ KARİYER İSTİHDAM OFİSİ
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etmektedir. Hedef değerleri mevcut durum çalışmalarının

ERGENE BELEDİYESİ KARİYER İSTİHDAM OFİSİ



76

Hedef 4.3: Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek
tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek

Ergene İlçesi’nin yeni kurulması, mahallelerin
olduğumuz fikrinin geliştirilmesi, biz duygusunun
bozanın tanıtılması amacıyla 3 gün süreli boza
planlanmaktadır.

Gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımız için
Farklı metrekarelerde 3 tip proje yapılması hedeflenmektedir
ödemeden uygulama safhalarına geçebilmesi hedeflenmektedir
edilmesi ve akabinde ilgili kurumlarla görüşmeler
hedeflenmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Tescilli
çalışmaları başlatılacaktır.

Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını
geliştirmek ve gerçekleştirmek amacıyla sosyal projeler
belediyemiz için büyük bir önem arz etmektedir.

İlçemizin tanıtımı ve gelişimi için çeşitli etkinlikler
önemle devam ettirilmektedir. Çalışmalarımız
gerçekleştirilmesine yer verilmektedir. Bu kapsamda
“Ergene Belediyesi Boza Festivali ve Sünnet Şöleni”
faaliyetlere daha fazla yer verilecektir. Ayrıca tarihi
arasında vatandaşlarımızın ücretsiz yararlanabileceği

STRATEJİLER

Sosyal uyumu güçlendirecek ve turizmi destekleyecek

Kültürel ve tarihi dokunun korunması, geliştirilmesi
çalışmalar yapılacaktır.

Tarihi ve kültürel turizmi destekleyecek yurtiçi geziler

Gelir seviyesi yeterli olmayan ailelerin çocuklarının
getirilerek kutlama etkinlikleri yapılacaktır.

GÖSTERGELER

düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve

mahallelerin dağınık olması nedeni ile bir bütünün parçaları
yaratılması, Velimeşe Mahallemizde üretimi yapılan
festivali düzenlenmiştir ve her sene tekrarlanması

için Köy Evi Tip Projeleri hazırlanmaya başlanmıştır.
hedeflenmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın proje bedeli
hedeflenmektedir. İlçemizin kültürel ve tarihi dokunun tespit

görüşmeler yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanması
Tescilli eserimiz olan Misinli Kalesinin restorasyon

altyapısını ve kültür faaliyetlerini güçlendirecek etkinlikleri
projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek,

etkinlikler düzenleme çalışmaları her geçen gün artan
arasında ulusal ve uluslararası festivallerin

kapsamda belediyemiz tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen
Şöleni” gelecek yıllar da olarak düzenlenecek olup kültürel

tarihi ve kültürel turizmi destekleme faaliyetlerimiz
yararlanabileceği yurtiçi geziler yer almaktadır.

destekleyecek festival, şenlik ve sergiler düzenlenecektir.

geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik

geziler düzenlenecektir.

çocuklarının sünnet ettirilecek ve bunun bir şölen haline
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V.V SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR

AMAÇ 5

Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene’nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya 
öncü olmak

Hedef 5.1: Ergene’nin sosyal yaşam cazibesini

Hedef 5.2: Sivil toplum kurumları,
kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları
mücadele etmek
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AMAÇ 5

Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene’nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya 
öncü olmak

cazibesini artırmak

kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer
vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla
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Hedef 5.1: Ergene’nin sosyal yaşam cazibesini artırmak

Ergene İlçesine sosyal yaşam alanları açısından
altyapıya ve donanıma sahip olmadığını görmekteyiz
ilçemizde ikamet etmesi ve burada yaşamaktan zevk
düzenlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar Belediyemiz

Ayrıca sosyal dayanışmaya öncü olmak adına
ilgili kurumlarla entegre çalışarak yoksulluk haritasının
kriterlerinin oluşturulması vardır.

Mahalle muhtarları, Sosyal Yardımlaşma Vakfı,
yaparak Ergene’de yaşayan sosyal yardıma ihtiyacı olduğu
vatandaşlara ihtiyacı doğrultusunda ayni veya nakdi
giderilmeye çalışılmaktadır.

Yapılan yardımların gelecekte artarak devam
engelli vatandaşlara yönelik yapılan hizmetlerin ihtiyaç
şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlamaktadır.

İlçemizdeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine
çalışmalar arasında kültür merkezinin yapılması gelmektedir
sosyal anlamdaki yüzünün değişmesi hem de vatandaşlarımızın
karşılanabilmesinde zemin oluşturacaktır.

Sosyal yaşamın desteklenmesi adına yapılan
kolaylaştıracak olan projeler arasında düğün salonlarının
rahatlıkla gelebileceği çay bahçeleri ile kültürel yaşamın

İlçe nüfusunun yoğun olduğu mahallelerden olan,
Mahallesinde planlanan, Çok Amaçlı Kapalı Pazar
koşullarında bile rahat bir ortamda Pazar ihtiyaçlarının
düğün, konser, toplu açılış törenleri ve toplu iftar
verebilen çok amaçlı kapalı bir alan oluşturulması hedeflenmektedir

Kapalı Pazar Yeri Avan proje çalışmaları tamamlanma
devam etmektedir. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanması

Kentin sosyal yaşamının desteklenmesi amacıyla
belediyemize ait yapının çay bahçesi, kafe olarak kullanıma

artırmak

açısından baktığımızda nüfus yoğunluğuna göre yeterli
görmekteyiz. Yeni kurulan bir ilçe olarak, çalışan nüfusun

zevk alabilmesi için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler
Belediyemiz adına önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında
haritasının çıkarılması ve amacına uygun olarak yoksulluk

Vakfı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yazışmalar
olduğu tespit edilen veya belediyemize müracaat eden
nakdi yardım yapılması sağlanarak, mağduriyetleri

devam etmesi planlanmaktadır. Dezavantajlı gruplara ve
ihtiyaç doğrultusunda yerine getirilmesini ve hızlı bir

gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta yapılabilecek
gelmektedir. Kültür merkezinin kurulması hem ilçemizin

vatandaşlarımızın kültürel anlamdaki ihtiyaçlarının

yapılan faaliyetler arasında halkın ilçemizdeki yaşamını
salonlarının iyileştirilmesi, çeşitli yerlerde vatandaşlarımızın

yaşamın desteklenmesi hedeflenmektedir.

olan, hali hazırda pazar yeri olarak kullanılan Sağlık
Pazar Yeri Projesi ile vatandaşlarımızın olumsuz hava

ihtiyaçlarının karşılanması ayrıca pazar olmayan günlerde
yemeklerinin verilebildiği sosyal faaliyetlere cevap

hedeflenmektedir.

tamamlanma safhasındadır. İlgili kurumlarla görüşmeler
tamamlanması hedeflenmektedir.

amacıyla Ulaş Mahallesi Kültür Parkı içindeki
kullanıma açılmasının sağlanması hedeflenmektedir.



STRATEJİLER

Vatandaşların kent içinde yaşamasını teşvik edecek

Mahallere sunulan ve kent yaşamının kolaylaştıran

Sosyal faaliyetlerin ve yardımların farkındalığını
sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürü güçlendirilecektir

Yoksulluk haritası çıkarılacaktır.

GÖSTERGELER

TİYATRO ETKİNLİKLERİMİZ
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edecek sosyal aktiviteler geliştirilecektir.

yerel hizmet kalitesi artırılacaktır.

oluşturmak ve farkındalığın artırılarak Ergene’de
güçlendirilecektir.

TİYATRO ETKİNLİKLERİMİZ
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ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ ÖN CEPHE

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ ARKA CEPHE

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ ÖN CEPHE

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ ARKA CEPHE



ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ PERSPEKTİF

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ PERSPEKTİF

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ PERSPEKTİF

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERİ PERSPEKTİF
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Hedef 5.2: Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri,
kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları
mücadele etmek

İnsanların bireysel olarak çözmekte güçlük
vatandaşlarımızın bu kentte yaşamaktan duyduğu
içinde yer almaktadır.

Sağlık Mahallesinde planlanan ‘Engelli ve Yaşlı
içerisindeki yaşlı ve engelli sayısının ve ihtiyaçlarının
karşılanması, merkezi yönetim tarafından karşılanacak
hedeflenmektedir.

Sanayi alanında büyük bir potansiyele sahip
gözlenmektedir. Kadın istihdamının desteklenmesi bakımdan
arttırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak
çalışmalar yaparak, kreş sayısı artırılacaktır.

Sosyal yardımlar ve toplumsal destek programları
ortamda sosyal dayanışmanın artırılması yanında artış
belediyenin katkısı açısından önemlidir.
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GRAFİK 5: ERGENE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ASAYİŞ OLAYLARININ GELİŞİMİ (2009
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örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu
vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla

çektiği sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve
memnuniyetin arttırılması planın öncelikli alanları

Yaşlı Koordinasyon Merkezi ile Belediye sınırlarımız
ihtiyaçlarının tespiti imkanlarımız dahilinde olanların

karşılanacak hususlarda bilgi verilmesi ve yardımcı olunması

sahip ilçemizde çalışan kadın sayısının yüksek olduğu
bakımdan ilçemizde okul öncesi eğitim kurumlarının
belediyemiz Organize Sanayi Bölgeleri ile ortak

programları özellikle ilçemizde göçün de tetiklediği bir
artış eğiliminde olan asayiş olaylarıyla mücadele de

2012 2013 (T)

Şahsa Karşı

Mala Karşı

Toplam

GRAFİK 5: ERGENE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ASAYİŞ OLAYLARININ GELİŞİMİ (2009-2013)



STRATEJİLER

Nüfusu yoğun mahallelerde kreş açılacaktır.

STK ve meslek örgütleri ile ortak sosyal faaliyetler

Engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal programlar

Yoksul ve kırılgan hanelere yönelik olmak üzere büyükşehirle
yardım programları hazırlanacak ve destekler sağlanacaktır

GÖSTERGELER
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faaliyetler ve projeler geliştirilecektir

oluşturulacaktır.

büyükşehirle de işbirliği içinde ayni ve nakdi sosyal
sağlanacaktır.



EĞİTİME DESTEK PROJEMİZ

HOŞGELDİN BEBEK PROJEMİZ
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EĞİTİME DESTEK PROJEMİZ

HOŞGELDİN BEBEK PROJEMİZ



VI. VI. STRATEJİK PLANIN KAYNAKSTRATEJİK PLANIN KAYNAK-HARCAMA YAPISI

89



90

Belediyemizin 2015-2019 dönemine ilişkin kaynak
2015 yılında gelirlerimizin toplamda 44,5 milyon TL,
çıkması tahmin edilmektedir. Buna göre plan döneminde
270 milyon TL seviyesinde bir kaynak elde edilmesi

TABLO 20: ERGENE BELEDİYESİ 2015

Toplam kaynakların içindeki en büyük pay %
merkezi idareden bütçe yoluyla aktarılan gelir payları
kurumlardan aktarılacak olan kaynakların payının ise

Plan dönemi boyunca öz gelirlerin ortalama
açısından belediyenin merkezden aktarılan paylara
seviyede olması açısından önemlidir. Bununla birlikte,
gelişmenin altında kalınması gelirlerin üzerinde finansman
mali kaynak baskısı stratejik planda öngörülen hedefler
yerine getirilmesi sonucu öz gelirlerde yaşanacak olan

Plan döneminde gelirlerle uyum olarak giderlerin
öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerde
yatırım kalemindedir. Özellikle öz gelirlerde yaşanacak
hedefin üstüne çıkılması belediyemizin yatırım yapma

kaynak yapısı izleyen tabloda verilmektedir. Buna göre
TL, planın son yılında ise 64,2 milyon TL seviyesine

döneminde yılı cari fiyatlarıyla toplamda yaklaşık olarak
beklenmektedir.

TABLO 20: ERGENE BELEDİYESİ 2015-2019 GELİR YAPISI

% 67 ile öz gelirlerden oluşmaktadır, bunu % 27 ile
payları izlemektedir. Bunların dışında diğer idare ve
ise % 6’larda olması öngörülmektedir.

ortalama % 65’ler seviyesinde gerçekleşecek olması kaynak
paylara olan bağlığın birçok belediyeye göre daha düşük

birlikte, özellikle sermaye gelirleri kaleminde hedeflenen
finansman ihtiyacı yönünde bir baskı yaratacaktır. Bu

hedefler içinde yer alan gelir yapısına yönelik faaliyetlerin
olan artışla kısmen giderilebilecektir.

giderlerin 44,5-64 milyon TL arasında değişmesi
giderlerde ağırlık gelirlerdeki artışla paralel bir şekilde

yaşanacak olan performans artışı ile sermaye gelirlerinde
yapma imkanını daha yukarı seviyeye çekecektir.



GRAFİK 6: ERGENE BELEDİYE Sİ 2015 YILI GELİRLERİN DAĞILIMI

TABLO 21: ERGENE BELEDİYESİ 2015

Giderlerin ekonomik dağılımına baktığımızda,
çıkmaktadır. Bu kalemi % 31 ile belediyenin operasyonel
alımları izlemektedir. Personel giderlerin payı ise
yaklaşılması ve yaşanacak ilave reel artışlar başta
giderlerin artmasına dolayısı ile stratejik planda yer alan
yol açacaktır.

GRAFİK 6: ERGENE BELEDİYE Sİ 2015 YILI GELİRLERİN DAĞILIMI

TABLO 21: ERGENE BELEDİYESİ 2015-2019 GİDER YAPISI

baktığımızda, % 50 harcama payı ile sermaye giderleri ilk sırada
operasyonel harcamalarına karşılık gelen mal ve hizmet

ise % 14’ler seviyesindedir. Gelirlerde potansiyele
başta yatırım ve mal ve hizmet alımları olmak üzere

alan hedeflerin daha üst seviyelerde gerçekleşmesine
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VII. VII. STRATEJİK PLANDA BİRİMSTRATEJİK PLANDA BİRİM-HEDEF İLİŞKİSİ
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2015-2019 dönemini kapsayan belediyemiz
doğrudan veya koordineli bir şekilde yerine getirecek
çizelgesinde verilmektedir.

Birimler planın öngördüğü hedeflere yönelik strateji
sorumlu olarak sonuçları düzenli olarak izleyecektir.
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stratejik planında yer alan hedeflerle bu hedefleri
getirecek ve izleyecek olan birimler aşağıda birim-hedef

strateji ve faaliyetleri bu kapsamda dikkate alacak ve
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VIII. VIII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME



İzleme ve değerlendirme, stratejik yönetim döngüsünün
içerdiği performans göstergeleri ile izleme ve değerlendirmenin
programında yer verilen çıktı bazlı göstergeler ise
Planın başarısı planda öngörülen amaç ve hedeflerin
ilişkilendirilmesine bağlıdır.

Belediyemizin yeni kurulmuş olması pek çok
verisinin elde edilememesi sonucuna neden olmuştur
kesin bir hedefleme de mümkün değildir. Bu nedenle,
sistemine ilişkin olarak öncelikle gösterge bazında durum
ve değerlendirme hedeflerden sorumlu birimler tarafından
Belediyenin stratejik plan çerçevesinde elde ettiği sonuçlar

Belediyemizde Plan sonuçlarının değerlendirmesi,
dönemi sonunda yapılacaktır. Bu değerlendirmelere
Değerlendirme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır

döngüsünün temel bileşenlerinden biridir. Stratejik plan
değerlendirmenin temel yapısını oluşturur. Performans
ise yıllık hedefleri belirleyerek bu yapıyı güçlendirir.

hedeflerin performans programı ve bütçe yer alan faaliyetler

temel performans göstergesine ilişkin mevcut durum
olmuştur. Mevcut durum verisinin sağlanamadığı durumlarda

nedenle, önümüzdeki dönemde, izleme ve değerlendirme
durum tespitine ilişkin veriler tamamlanacaktır. İzleme
tarafından yapılacaktır. 6 aylık izleme raporları ile

sonuçlar raporlanacaktır.

değerlendirmesi, ilk üç yılın sonunda (ara değerlendirme) ve plan
değerlendirmelere Planda belirlenen göstergeler temel oluşturacaktır.

paylaşılacaktır.
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