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Alaşehir Belediye Başkanlığı
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ
MHP GRUB
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ÜST YÖNETİCİ SUNUMU

Alaşehir ilçemizi iki dönemdir
sizlerle birlikte yönetmekteyiz.
2011-2014 yılları arasında “Alaşehir
geleceğe yürüyor” sloganı ile yola
çıktık ve bu çerçevede ilçemizin
gelişimi
için
faaliyetlerde
bulunduk.
Önümüzdeki
dönemleri
bu
gelecek
yürüyüşümüzün daha anlamlı ve
ulaşılabilir
olması
adına
planlamak durumundayız. Her
faaliyetimiz ile ilçemizi geleceğe
taşıyacak adımlar attık. Bu
dönemde artık ilçemizin sorunları
ve sıkıntılarını daha net bir şekilde
biliyor ve gidermeye yönelik
adımlar atmaya çalışıyoruz. Âmâ
6360 Sayılı Kanun Kapsamında
Mahalle sayımız 15 den 87’ e
yükseldi Hizmet alanımız yaklaşık
altı kat artış kaydetti mevcut
kapasitemizi artırmak için kaynak
analizi ve benzer çalışmalar
yapıyoruz.
Bu Bilinçle;
Kentimiz ve belediyemiz için oldukça önemli olan bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, ortaya çıkacak olan sonuçların kentimizin ve belediyemizin gelişimi
adına önemli katkılarda bulunmasını temenni ederim.

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Belediye Başkanı
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 Plan Ekibinin Oluşturulması
Plan ekibi belirlenirken belediyenin tüm birimlerinin temsiline özellikle önem verilmiştir. Tüm
belediye birimlerinin temsilinin yanında plan ekibinin oluşturulmasında ekip üyelerinin tecrübe
düzeylerinin de çeşitlilik göstermesine özellikle dikkat edilmiştir. Böylelikle tecrübe, mesleki beceri,
hayal gücü ve dinamizmin harmanlanması sağlanmıştır. Stratejik planlama ekibi, Mali Hizmetler
Müdürlüğü koordinatörlüğünde Stratejik Plan çalışmalarını yürütmüştür. Stratejik planın
oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar, stratejik planlama ekibi önderliğinde,
belediye çalışanlarının katılımı ile tamamlanmıştır.
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Hasan ERAYBAT-Mali Hizmetler Müdürü

Ekip Başkanı

İsa ERBAY-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Üye

Fikret AVCI-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Üye

Anıl ALTINTAŞ-Fen İşleri Müdürü

Üye

Emin DİKİCİ-Fen İşleri Müdürlüğü

Üye

Hakan ÇELİKLİ-Fen İşleri Müdürlüğü

Üye

Şeref YİĞİTOĞLU-Fen İşleri Müdürlüğü

Üye

Cuma VURAL-İmar ve Şehircilik Müdürü

Üye

Hasan YILMAZ-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Üye

Erkan BOĞA -Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü

Üye

Kadriye ÖZDOĞAN -Park ve Bahçeler Müdürü

Üye

Süleyman ERYILDIZ-Park ve Bahçeler müdürlüğü

Üye

Halil KOÇ- Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

Üye

Erdal VATANSEVER- Çevre Koruma Ve Kontrol
Müdürlüğü

Üye

Erol KACAR-Zabıta Müdürü

Üye

Av. Nur Burçak DERELİOĞLU-Hukuk İşleri Müdürü

Üye

Bahattin ARGIT-Hukuk İşleri Müdürlüğü

Üye

H. Ozan YILDIZ - Ruhsat ve Denetim Müdürü

Üye

Gülnihal NOYAN ALGAN-Yazı işleri müdürlüğü

Üye

Mustafa BABIROĞLU -İnsan Kaynakları

Üye
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GENEL BİLGİLER
1.GENEL BİLGİLER
1.1.STRATEJİK PLANLAMA VE KATILIMCILIK
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal bir zorunluluk haline gelen
Stratejik Planlama çalışmalarına belediyemizde ilk kez 2009 yılında başlanmış ve 2010-2014 Stratejik
Planı hazırlanmıştır. 6330 sayılı kanunla ilçemiz sınırlarında yapılan değişiklikler ve bunun etkilerinin olması
nedeniyle 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Stratejik Planlama çalışmalarının en önemli unsurlarından biri katılımcılığın sağlanmasıdır. Alaşehir
Belediyesi’nde Stratejik Planlama çalışmalarında katılımcılığı sağlamak amacıyla bir ekip kurulmuştur. Bu
ekipte belediye üst yönetimi başta olmak üzere tüm birim yöneticileri yer almaktadır. Çalışmalar esnasında
birim yöneticileriyle ortak çalışmalar yapılmış olup, çalışanların da bu sürece katılımını sağlamak amacıyla
bir beklenti anketi çalışması düzenlenmiştir. Ayrıca dış paydaşların da katılımını sağlamak amacıyla görüş
ve önerileri alınmıştır. Gelen bilgiler Stratejik Planın oluşturulmasında birer girdi olup belediyenin
kaynakları doğrultusunda Stratejik Plan ve Performans Programında yer almışlardır.
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Kurumsal hedef birliğinin sağlanması, Stratejik Planın başarısının önemli göstergelerindedir. Kalite
uzmanı Deming’in bir sözünde dediği gibi “Herkesin çaba göstermesi yetmez, çabaların da uyumlu olması
gerekir.” Bu çerçeveden bakıldığında Stratejik Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin birbiriyle
uyumlu olması, birbirini desteklemesi ve bütünlüğü sağlaması ortaya konacak çabaların istenildiği gibi
sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu da Stratejik Plan hazırlanırken katılımcılığın sağlanmasıyla mümkün
olacaktır.
Alaşehir Belediyesi de bu anlayışla Stratejik Planlama çalışmalarını Mali Hizmetler
Müdürlüğü koordinatörlüğünde, katılımcılığı sağlayarak yapmıştır. Bu kapsamda Stratejik Plan;
uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde, hesap verme sorumluluğunun gerekleri dikkate alınarak, çalışanların
katılımı sağlanarak, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak,
vatandaşların beklentileri tespit edilerek hazırlanmıştır.
Stratejik Planın oluşturulması aşamasında yapılan tüm analizlere ilişkin rapor ve dokümanlar
Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Stratejik Planda sadece raporlara ilişkin özet
bilgiler yer almıştır.
1.2.HUKUKİ DAYANAK
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik
planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan
“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan”
olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin görev ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile
nüfusu 50.000’in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.
5393 sayılı Kanunda, belediye meclisinin görevleri arasında stratejik planı görüşmek ve kabul etmek
bulunmaktadır. Belediye encümeninin görevlerinden biri, stratejik planı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmektir. Belediye başkanının görevlerinden biri de belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmektir.
Kanuna göre belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı
ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık
performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa
üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve
belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Nüfusu 50.000'in altında olan
belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin
hazırlanmasına esas teşkil edecek ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir.
24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu
idarelerinde strateji
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Kılavuzu ve geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan
“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile stratejik planlama
çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.
5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik
planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili
kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Stratejik Planlama çalışmalarında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından çıkarılan
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine Devlet Planlama
Teşkilatı tarafından çıkarılan Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama konuyla ilgili diğer rehberler esas
alınmıştır.
1.3.STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Alaşehir Belediyesi Stratejik Planlama çalışmaları; yönetmelik, rehber ve ilgili kılavuzlara uygun olarak
hazırlanmıştır. Stratejik planlama çalışmaları aşağıdaki sürece göre yürütülmüştür;
 Stratejik Plan çalışmalarının bir iç genelge ile duyurulması
 Stratejik planlama ekibinin kurulması
 Stratejik planlama ekibinin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve gerekli eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması
 Analiz çalışmalarının yapılması
• Kurum içi analizler

- Kurum değerlendirilmesi
- Birim görüşmeleri
- Kurum içi analizlerin raporlanması
•

Dış çevre analizleri

- İlçe ile ilgili analizlerin yapılması
- Vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması
- Dış çevre analizlerinin raporlanması
•

Paydaş analizleri

- Paydaşlarla görüşlerinin alınması
- Paydaş analizinin raporlanması








Kurumun kuvvetli ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi
Kurumun görev, geniş görüşlülük, temel değerlerinin değerlendirilmesi
Stratejik alanların belirlenmesi
Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Taslak planın oluşturulması
Taslak planın gözden geçirilmesi
Nihai planın oluşturulması ve onaylanması
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MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1.KENTE İLİŞKİN BİLGİLER
 TARİH:
Alaşehir M.Ö. 150-138 yılları arasında Bergama Kralının kardeşi II. AttalosPhiladelphos tarafından
kurulmuştur. Buna izafeten yerleşim biriminin ilk adı "Kardeş severlik" anlamındaki PHILADELPHIA’ DIR.
Bergama krallığı dönemindeki önemini Romalılar döneminde de koruyan Philedelphia, Romalıların
Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Romalılar döneminde daha da gelişen Philedelphia
M.S. 40 yıllarında Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Bu tarihten itibaren dini açıdan da önem kazanmaya
başlamıştır. Hıristiyanlığın teşkilatlanıp, yayılma çalışmalarının sürdürüldüğü ilk yedi kentten biri olarak ün
yapmıştır. Philedelphia adı, günümüzde özellikle bu bakımdan hatırlanır. Philedelphia, Bizans’ın da önemli
bir askeri üssü olmuş ve bu yüzden birçok saldırıya maruz kalmıştır. Fakat şehri çevreleyen sağlam surlar
savunmada önemli bir etken olmuştur. Bu dönemlere ait birçok tarihi eserler bulunmakta; ancak bölgenin
birinci derecede deprem kuşağında olması nedeniyle birçok eser zaman içinde yıkılmış ve toprak altında
kalmıştır.
Tarih boyunca Bizanslılar ile Türkler arasında el değiştirme ile sonuçlanan savaşlar sonucunda
Alaşehir 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. O tarihte
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Yıldırım Bayezid Han yüksek bir tepeden şehre bakarak ne "ALA ŞEHİR" diyerek İlçenin Türkçe isim
babalığını yapmıştır.
Bir söylentiye göre ise şehrin etrafını çevreleyen surlarda kullanılan taşların siyah ve beyaz renkte
olması, dolayısıyla surların ala bir görünüme bürünmesi üzerine şehre bu ad verilmiştir.
Şehrin Türklerin eline geçmesinden önce de Türkçe adla tanınmakta olduğuna dair kaynaklar da
vardır. Tarihçi İbn-i Bibi 'ninPhiledelphia adını kullanmadan Ala-şah adını vermesi, bu güzel beldenin
13.yüzyılın başından beri bu isimle anıldığını gösterir. Belki de 1071' den sonra Anadolu içlerine giren Türk
akıncıları bu güzel beldeye Türkçe isim vermişlerdir. Cumhuriyetin İlanına kadar Aydın İli Manisa Sancağına
bağlı olan Alaşehir Manisa'nın İl olması ile buraya bağlanmıştır.24 Haziran 1920 tarihinde Yunanlıların
işgaline uğramış, 5 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Milli Mücadelede işgalci Yunanlılara karşı
başkaldıran ve bu amaçla Milis Teşkilatları kurarak direnen ilk şehirlerimizden biri de Alaşehir'dir.
 SOSYAL YAPI:
- Nüfus ve Demoğrafya
İlçemiz Alaşehir’in TÜİK’ ten elde edilen 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine
göre
nüfusu
99.504 tür. 2012
ve 2013 yıllarına
ait veriler ise
şöyledir:
TÜİK’
ten elde edilen
verilere göre 2013
yılında
ilçe
yaşayan insanların
yaş grupları ve
cinsiyetlerine göre
dağılımına ve de
medeni
durumlarının
cinsiyet ve yaş
gruplarına göre dağılımına ise aşağıda yer verilmiştir.
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Medeni durum, cinsiyet ve yaş grubuna göre nüfus - 2013
Manisa
Alaşehir

Yaş grubu
15-19

20-24

Cinsiyet

Hiç evlenmedi

Evli

Boşandı

Erkek

3.805

31

-

Kadın

3.264

334

4

Eşi öldü

Toplam
3.836

1

3.603

Erkek

2.954

438

9

1

3.402

Kadın

1.376

1.648

28

4

3.056

25-29

Erkek
Kadın

1.689
523

1.926
2.955

62
107

21

3.677
3.606

30-34

Erkek

820

2.990

127

5

3.942

Kadın

222

3.315

175

38

3.750
3.840

35-39
40-44

45-49
50-54

55-59

60-64

65+

Erkek

387

3.286

161

6

Kadın

128

3.160

189

48

3.525

Erkek

241

3.221

204

11

3.677

Kadın

124

3.105

186

92

3.507

Erkek
Kadın

140
104

3.222
3.015

178
176

15
217

3.555
3.512

Erkek

104

3.281

179

28

3.592

Kadın

89

2.756

149

290

3.284

Erkek

71

2.644

124

61

2.900

Kadın

57

2.303

115

424

2.899

Erkek

30

2.091

74

83

2.278

Kadın

37

1.663

85

559

2.344

Erkek
Kadın

45
55

3.623
2.405

110
130

638
3.213

4.416
5.803

Toplam

16.265

53.412

2.572

5.755

78.004

Kentleşen Nüfus
Geçmiş yıllarla
kıyaslandığında
Manisa
ilinin
kentleşme oranında
son on yıl içinde
önemli
bir
artış
gösterdiği
söylenebilir. 2000 yılı
genel nüfus sayımında
TR33 Bölgesi için %52
olarak tespit edilen bu
oran, 2008’de %60’ı
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geçmiş, 2009 yılı sonunda ise %62’ye ulaşmıştır. Yine il ve ilçe merkezlerindeki nüfuslar ile belde ve köylerin
nüfusları karşılaştırılarak bir değerlendirme yapıldığında kırsal nüfusun kent merkezlerine doğru hızla
aktığı dikkati çekmektedir. Aşağıda yer alan grafikler arasında yapılan karşılaştırmada (2000-2008) yıllar
arasında kırsal nüfusun kent merkezine yönelişi açıkça görülmektedir. Benzer durum Alaşehir içinde
geçerlidir.

-

Göç

Göç, ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir yerleşim
yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesi ve yerleşmesidir. Net göç, her bölgenin aldığı göç ile verdiği
göç arasındaki fark
olarak
hesaplanmaktadır.
Bir bölgenin aldığı
göçün
verdiği
göçten fazla olması
durumunda net göç
pozitif,
tersi
durumda ise negatif
olmaktadır.
Alaşehir’in aldığı göç
ile
verdiği
göç
arasındaki fark 2000
yılında
pozitifken
2009 yılında negatife dönüşmüştür. 2000 yılı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden
Manisa’ya gelip yerleşenler ile 1989 yılında Balkanlar’dan göç edenler il nüfusunun önemli kısmını
oluşturmaktadır. Yine ilçedeki askeri birlikler ve Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulların varlığı
kent nüfusunu çeşitlendiren ve artıran faktörler arasındadır. Mevsimsel olarak ise Alaşehir ile özleşen
üzümün hasat zamanında geçici mevsimsel işçi hareketinin olduğu belirlenmiştir.


KÜLTÜR
- Kütüphane
Türkiye genelinde kütüphane sayısında 2000-2008 yılları arasında önemli bir düşüş gözlenmiştir.
Türkiye’de 1.340’tan 1.156’ya gerileyen kütüphane sayısı Manisa ili ve ilçeleri içinde de %23 azalmıştır.
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, 2014 yılı itibarıyla kütüphane sayısının
mahalli idarelerin açtığı kütüphanelerle birlikte 30 adet olduğu tespit edilmiştir. Kitap sayısında 2000 ile
2008 yılları arasında ufak bir artış görülmüş olmasına rağmen kütüphaneden yararlanma sayısında hem
Manisa ilinde hem de Türkiye genelinde ciddi bir düşüş göze çarpmaktadır.
Alaşehir için ise 1500′lü yıllarda Alaşehir’de yapılan Halk Kütüphanesi, Kurtuluş Savaşı döneminde
Yunanlılar tarafından yakılması sonucu zarar görmüş, 1954 yılında bakım yapılarak kullanılır hale
getirilmişti. Son yıllarda da yine kullanılamaz hale gelen kütüphane Alaşehir Belediyesince restore edilerek
hizmete sunulmuştur. Toplam 4381 adet kitap ve 6673 kişilik okuyucu kesimine sahip olarak hizmet
vermektedir.
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Sinema
Alaşehir’inde içinde bulunduğu ve Manisa, Uşak ve Kütahya illerinin kapsayan TR33 Bölgesi’nde 2014
yılında mevcut olan sinema salonu sayısı, Türkiye’deki toplam sinema salonu sayısının %3’ünü
oluşturmaktadır. Seyirci sayısında ise TR33 Bölgesi’nin payı %1,4 civarındadır.
Alaşehir için ise durum biraz daha vahimdir. Genel olarak bölge halkında sinema kültürünün
yeterince yerleşmemiş olduğundan 2001’den günümüze sinema sayısında ve seyirci sayısında artış
görülmemektedir. Buna sebep olarak sinema alışkanlığının oturmamış olmasının yanı sıra, tanıtım
yetersizliği, seyirciye göre bilet ücretlerinin yüksek olduğunun iddia edilmesi ve gösterilen filmlerle yöre
halkının beğenilerinin uyuşmaması gösterilebilir.
- Tiyatro
Alaşehir içinde tiyatro salonu bulunmamaktadır. Şehir genelinde tiyatronun gereken ilgiyi
görmemesinin başlıca nedenleri altyapı eksikliği, girişimcilikteki eksiklik, kültür derneklerinin sayısının ve
etkinliğinin yetersiz kalması ve tiyatro bilincini oluşturmaya yönelik alışmaların yetersizliği olarak
sıralanabilir.
İlçe halkı Alaşehir Belediyesi’nce sunulan ücretsiz tiyatro gösterilerine mevsimsel durumu gözeterek
şehir meydanında açık hava gösterilerine ya da kışın kapalı spor salonunda yapılan gösterilere katılarak
kültürel eksikliklerinin giderme yoluna gitmektedirler.

-

Kültür Merkezi
Kültür merkezleri milli kültürün tanıtılması çerçevesinde, toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler,
yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikir faaliyetlerini geliştirici
çalışmalar yapmak hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz
kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere tasarlanmış üstyapılardır.
Alaşehir de hizmet veren kültür merkezi henüz yoktur. Kültür merkezlerinin yetersizliği sinemadan
tiyatroya, kültürel değerlerden el sanatlarına kültürün pek çok bileşenini olumsuz etkilemektedir.
- El Sanatları
Alaşehir’de başta halıcılık olmak üzere, halen sürdürülen el sanatları mevcuttur. Yörede halı, kilim,
cicim, sili ve çarpana gibi dokumacılık türleri ile güveç yapımı, ahşap at arabası yapımı, Keçecilik,
semercilik, bakırcılık gibi el sanatları varlığını günümüze kadar taşımayı başarmıştır.
- Yerel Etkinlikler
Bölgede yıllardan beri süre gelen yerel etkinlik olarak ilçemiz mahallelerinden olan Ulu derbent ile
ilgili her yıl haziran ayı içerisinde düzenlenen Ulu derbent Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yer almaktadır.
- Yöresel Tatlar
Sebze ve meyve çeşitliliğinin yanı sıra, malzemeleri çok taze kullanabilme imkânı da yöre mutfağının
önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. Et ve süt ürünleri de ana besinler olmakla beraber, Alaşehir
mutfağının temelini sebze ve meyveler oluşturur. Bazı yemeklerle pide ve börek gibi hamur işlerinde
sebzeler ve değişik bitkilerin et ile birlikte kullanıldığı görülse de yöre mutfağında zeytinyağlıların yeri
başkadır. Alaşehir Kapaması, Alaşehir Ekmeği, Simit Ekmeği, Ekmek Dolması, Semizotu, Enginar Dolması,
Zerde, Nohutlu Mantı, Börülce Tarator, Kabaklı Pide, Güveç ve Yaprak Sarması yörenin sevilen yemek ve
tatlılarıdır.
 SPOR
- Sporcu Sayıları
Alaşehir bölgesinde lisanslı sporcuların %30’u bayan, %70’i erkek sporculardan oluşmaktadır. Lisanslı
bayan sporcuların yalnızca %11’i, lisanslı erkek sporcuların ise %12’si faal olarak spor yapmaktadır. Bu
durumda bayanların spor yapmaya erkekler kadar vakit ayırmadıkları ya da ayıramadıkları söylenebilir.

-
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Ailelerin kız çocuklarına karşı tutumlarındaki farklılığın da sporda iki cins arasındaki bu farka etkisi
olabileceğini söylemek mümkündür. İlçeye bağlı mahallelerdeki sporcu sayıları, mahallenin nüfusları ile
doğru orantılı olarak değişiklik
göstermektedir. Alaşehir’deki
toplam lisanslı sporcu sayısı
2014 yılı itibariyle 3698 kişidir.

- Kulüp Sayıları
Alaşehir’deki spor kulübü
sayılarına bakıldığında 2014 yılı
itibariyle ağırlıklı olarak futbol
kulübü olmak üzere çeşitli
dallarda toplam 13 kulüp vardır.

Yaz Okulları
Çocukları ve gençleri spora yönlendirmeyi, sporu sevdirmeyi, alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar
gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan yaz spor okulları, spor dallarına uygun olarak 05-18 yaş
gurubu çocuk ve gençlere hitap
etmektedir. Aşağıda Alaşehir’de
2014 yazı için açılan yaz okulları
spor kolları sıralanmıştır.
*Karate
*Futbol
*Yüzme
*Basketbol

-

 İSTİHDAM
İstihdamın sektörlere göre
dağılımı grafiği incelendiğinde
Türkiye
genelinde
tarım
sektörünün
toplam
istihdam
içindeki oranının %25 olduğu tespit
edilmiştir. Alaşehir bölgesinde ise
tarım sektörü %39’luk oran ile
toplam istihdam içinde ilk sırada
yer almaktadır. Türkiye genelinde
%29 ile en yüksek paya sahip olan
hizmetler sektörünün Alaşehir
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içindeki payının %20 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Sanayi sektörü, Türkiye’deki toplam istihdamın
%25’ini oluştururken, Alaşehir’de sanayi istihdamı %26 düzeyindedir. Alaşehir’de ticaretle uğraşanlar
sadece %15’lik dilimi oluşturduğundan, ilçenin ticaretteki durumu, istihdam edilenlerin %21’inin ticareti iş
edindiği Türkiye genelinin oldukça altında seyretmektedir. Alaşehir’de çalışan sayısının İlçe nüfusuna oranı
ise %29,7’dir. Bu oran, ilçede yaşayan her on kişiden 3’ünün çalışıyor olduğunu göstermektedir. Çalışan kişi
sayısının nüfusa oranında Türkiye geneliyle benzer bir grafiğe sahip olduğu söylenebilir. İstihdam oranları
ise Alaşehir içinde %40-%41 Aralığında değişmekle birlikte mahalleler arasında önemli bir fark
bulunmamaktadır.



EĞİTİM

- Eğitim Durumu
Alaşehir ilçesinde yaşayan yurttaşlarımızın eğitim durumları 2013 yılı için TÜİK’den alınan verilere
göre şöyledir;
- Okullaşma Oranı
Okullaşma
oranlarına bakıldığında ise
Manisa ilinin ilköğretimde
net
okullaşma
oranı
bakımından
%96.49’luk
Türkiye
ortalamasının
üzerinde
olduğu
görülmektedir.
Ortaöğretimde
net
okullaşma
oranlarına
bakıldığında Manisa’nın
yine Türkiye ortalamasının
üzerinde
olduğu
görülmektedir.
Manisa İlinin ve Alaşehir’in ilköğretimde okullaşma oranı bakımından gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde
olduğu söylenebilir. Dünya Bankası’nın 2010 yılı
verilerine
göre,
İngiltere’de
ilköğretimde
okullaşma oranı %97, Fransa’da %98, Almanya’da
%97 civarındadır (World Development Indicators,
2010). Fakat ortaöğretimde okullaşma oranı
bakımından incelendiğinde durum bu kadar iç açıcı
görünmemektedir. Manisa ve Alaşehir bölgesinin
ortaöğretimde
okullaşma
oranı
%60’lar
civarındayken,
Türkiye
genelinde
%58
düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu rakam çok
daha yüksektir. Dünya Bankası 2010 yılı verilerine
göre ortaöğretimde okullaşma oranı, İngiltere’de
%91, Fransa’da %99 civarındadır.
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Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Durumu
Manisa Valiliği
İl
Planlama
ve
Koordinasyon
Müdürlüğü
tarafından
hazırlanan Sayılarla
Manisa
2013
raporuna
göre,
ilköğretimde derslik
başına
düşen
öğrenci sayısı ile ve
ilçeler bazında lise
derslik sayıları ve
öğrenci
sayıları
verileri kullanılarak
ortaöğretimde
derslik başına düşen
öğrenci
sayıları
hesaplanmış
ve
Yanda bu değerlere
yer verilmiştir.

-

Yüksek Öğretim
Alaşehir’de öne çıkan sektörlere nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusunda meslek liseleri ne
kadar önemli ise aynı şekilde bu sektörlere nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri
açısından üniversiteler de büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ilçede meslek liselerinde yürütülen
programlarla ilgili yapılan değerlendirmeye benzer şekilde, üniversitelerindeki MYO’larda yürütülen
programlar, illerde öne çıkan sektörlerin işgücü ihtiyacı açısından değerlendirilmiştir. Celal Bayar
Üniversitesine bağlı Alaşehir Meslek Yüksek Okulunda; Bağcılık, Kooperatifçilik, Laboratuvar Teknolojisi,
Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknolojisi, Seracılık, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojisi bölümlerinde eğitim
verilmektedir.
 SAĞLIK
2014 yılı itibariyle Alaşehir ilçesinde 1 adet 200 yatak kapasiteli devlet hastanesi vardır, yıl içerisinde
340268 poliklinik sayısına sahip hastanede yatak işgal oranı %29,5’dir.
İlçede uzman hekim başına düşen nüfus 2628 kişi iken pratisyen hekim başına düşen kişi sayısı ise
2008 kişidir. Hemşire başına 1310 kişi, ebe başına 853 kişi ve sağlık memuru başına 797 kişi düşmektedir. İlçe
halkı uzman doktor bulunmayışı, doktor sayısının yetersizliği ve yeterli yardımcı personelin bulunmaması
gibi çeşitli nedenlerden dolayı Salihli, Manisa, İzmir ve Denizli de bulunan sağlık kurumlarını tercih
etmektedirler.
 DEZAVANTAJLI GRUPLAR
- Kadınlar
Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar sosyal alanda erkekler kadar
aktif rol alamamaktadır. İlköğretimde okullaşma oranı açısından değerlendirildiğinde kadınlar ve erkekler
arasında hem Türkiye’de hem de Alaşehir’de çok fark olmadığı görülmektedir. Ortaöğretim açısından

-
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değerlendirildiğinde ise okullaşma oranı hem erkekler hem de kadınlar açısından azalmaktadır. Türkiye
açısından ortaöğretimde net okullaşma oranı kadınlarda daha düşük seyretmektedir. Okuryazarlık
açısından değerlendirildiğinde ise kadınların hem Türkiye açısından hem de Alaşehir açısından erkeklere
kıyasla daha geride olduğu görülmektedir. Lise veya dengi okul mezunu erkekler ve kadınlar açısından bir
karşılaştırma yapıldığında Türkiye’de kadınlardan çok daha fazla lise veya dengi okul mezunu erkek olduğu
görülebilir. Yüksekokul mezunu olma açısından kadınlar ve erkekler arasındaki dengesizlik yine dikkate
değerdir. Manisa ilinde erkeklerin bir fakülte veya yüksekokul bitirme oranı, Türkiye ortalamasının
gerisinde kalmaktayken, kadınlar açısından da durum farklı değildir.
Kadınlar ve erkekler arasındaki fark, işgücüne katılım oranı açısından değerlendirilecek olursa
kadınların hem Türkiye genelinde hem de Alaşehir’de erkeklere kıyasla bir hayli geride oldukları
görülmektedir. Kadının toplumsal hayattaki rolünü etkileyen bir başka faktör de kadına yönelik şiddet
olarak göze çarpmaktadır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye’de kadına
yönelik şiddet araştırması sonuçlarına göre, kentlerde yaşayan kadınların %40,3’ü yaşamlarının herhangi
bir döneminde eşlerinden fiziksel veya cinsel şiddet görmüştür. Aynı çalışma kırsalda yaşayan kadınlarda
bu oranın %46,6 olduğunu ortaya koymaktadır. Ege Bölgesi’nde ise bu oranın %34,7 dolayında gerçekleştiği
görülmektedir (http://www.ksgm.gov.tr/tdvaw/doc/Ana_Rapor_Mizan_1.pdf).
Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırması kadınların eğitim düzeyinin arttıkça şiddet oranının da
azaldığını gözler önüne sermektedir. Buna göre, ilkokulu bitirmemiş kadınların %55’i şiddete maruz
kalırken, ilköğretim birinci kademeyi bitiren kadınların %42’si, ikinci kademeyi bitirenlerin %34’ü, lise ve
üzeri okul bitiren kadınların ise %25’i şiddete maruz kalmaktadır. Aynı çalışma 15 yaş altı kız çocuklarına
yönelik istismar oranının kentlerde %7,9, kırsalda ise %5,3 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu
oran Ege Bölgesi için %6,1 olarak gerçekleşmiştir.
Engelliler
Türkiye
Bilimsel
ve
Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK)
tarafından
2002
yılında yapılan Türkiye Özürlüler
Araştırması’nda
özürlülerin
durumu
“sosyal
felaket”
kavramıyla ifade edilmektedir
(TÜBİTAK, Türkiye Özürlüler
Araştırması,
sayfa
15).
Bu
çalışmaya göre, özürlülerin eğitim
durumu çok düşük ve fakirlik bu
grup içerisinde çok yaygındır.
2000 yılında Türkiye’de okuma
yazma bilmeyen erkek oranı %6,4,
kadın oranı %19,6’dır. 2009 yılına
gelindiğinde ise okuma yazma bilmeyen oranı erkeklerde %2,97, kadınlarda %12,12 olarak gerçekleşmiştir.
Özürlüler açısından değerlendirildiğinde ise erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2002 yılında %28
iken kadınlarda bu oran %48 civarındadır.
Bölgeler açısından değerlendirildiğinde Ege Bölgesi için 2000 yılı verilerine göre, 6 yaş üstü
nüfusun okuma yazma bilme oranı %89,8 iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu oran %73,3’dür.
Özürlüler arasında ise 2002 yılında bu oran Ege Bölgesi’nde %33 iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %52

-
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düzeyinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranı açısından değerlendirildiğinde, 2002 yılı itibarıyla
özürlüler arasında işgücüne katılım oranı Türkiye için %21 düzeyindeyken, erkeklerde bu oran %32 ve
kadınlarda ise %6,71 gibi çok düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Toplam işgücüne katılım oranı 2009 yılı
TÜĠK verilerine göre, Türkiye
genelinde
%47,9
olarak
gerçekleşmiştir.
Türkiye’de
erkekler için işgücüne katılım oranı
%70,5 iken kadınlarda bu oran %26
seviyesindedir.

- Kırsalda Yaşayanlar
Kırsalda yaşayan insanlar
ve şehirlerde yaşayan insanlar

ihtiyaçlarını
karşılayabilme
kolaylığı açısından eşit şartlarda
değillerdir. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde kır ve kent
arasındaki
yaşam
kalitesi
farklılıkları
gözle
görülür
düzeylere ulaşmaktadır. TÜİK’in
Yoksulluk Araştırmasına göre,
2008 yılında kırsalda yaşayanlar
içerisinde yoksul fert oranı %34
civarında iken şehirlerde bu oran
%9 civarındadır. Yine aynı araştırmaya göre yoksul hane oranı kırsalda %29’lar civarındayken, kentlerde %6
civarındadır. Benzer bir araştırma iller ve bölgeler düzeyinde olmadığından dolayı bölgesel düzeyde
yoksulluk verilerine ulaşılamamıştır.
Türkiye Yoksulluk Araştırması verilerine göre,
Türkiye’de kırsalda yaşayanların %1,41’i gıda
yoksulluğu içinde yaşarken, %1,32’si günlük 2,15 USD’nin altında, %18,3’ü ise günlük 4,3 USD’nin altında gelir
elde etmektedir. Şehirlerde yaşayanlar
açısından
değerlendirildiğinde
ise
kırsalda yaşayanlara göre çok daha iyi
gelir seviyelerinde oldukları grafikte
görülmektedir.
Eğitim
düzeyi
açısından
incelendiğinde kırsal kesimde yaşayan
kadınlarda ileri eğitim düzeylerinde ciddi
düşüşler göze çarpmaktadır. Benzer
durum aşağıdaki grafikte görüldüğü
üzere erkekler içinde geçerli olup kırsalda
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yaşayan erkeklerin eğitim düzeylerinde temel eğitim ve öğretimden sonra ciddi bir düşme görülmektedir.
Aşağıdaki grafikler incelendiğinde TR33 Bölgesi’nde kırsalda yaşayan erkek ve kadınların büyük
çoğunluğunun ilkokul eğitimi almış kişiler olduğu görülmektedir. Bunun yanında şehirlerde yaşayanların
ise lise ve Yüksekokul eğitimi alma açısından kırsalda yaşayanlara kıyasla çok daha ileride oldukları
söylenebilir. Bu durumun temel sebebi, kırsalda yaşayan insanlar için kas gücünün en temel emek girdisi
olarak görülmesi, çocuklarını okula göndermeleri halinde bu kas gücünden mahrum kalacak olmaları
gösterilebilir. Ayrıca TÜİK istatistiklerine göre, yoksul fert oranı yaklaşık %34 olarak gösterilen kırsal
kesimin eğitim masraflarını altından kalkılamayacak bir gider kalemi olarak görmeleri de bunun bir sebebi
olarak ifade edilebilir.


DERNEKLER
İlçemiz genelinde toplam 101 adet dernek bulunmaktadır. Alaşehir bölgesinde faal dernekler
içerisinde dini hizmetlerin gerçekleştirilmesi (cami, kuran kursu, kilise, havra vb.) amacıyla kurulan
dernekler ilk sırada yer almaktadır. Ancak son yıllarda kurulan dernekler içerisinde bu amacı taşıyan
derneklerin sayısında azalma görülmektedir. Derneklerin üye sayıları hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Ancak dernek başına düşen nüfus sayısına bakmak gerekirse, dernek başına Alaşehir’de
985 kişi düşmektedir.
 AB MALİ DESTEKLERİ
AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen
öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların
öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek
başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır. Hibe programlarının hazırlık ve uygulamaları Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği (ABGS) koordinasyonu ve yönetiminde olup Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
(DPT)’de planlama aşamasında katılımcı olmakta, ihale aşaması ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFĠB)
tarafından yürütülmektedir. Başta Manisa olmak üzere Kütahya ve Uşak’ta bu kapsamda çeşitli projeler
uygulanmıştır. Projeler belediyeler, çeşitli sendikalar, dernekler, vakıflar, odalar ve üniversiteler tarafından
yürütülmüştür. AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında, TR33 Bölgesi’nde toplam 21 proje 2.096.261 Euro
tutarında hibe almış olup bu rakamlar Türkiye’de yürütülen projelerin %0,9’una ve alınan hibe miktarının
ise %0,7’sine denk gelmektedir. Bu kapsamda Alaşehir bölgesinde gerçekleştirilen projesi sayısı 8 olup
toplam hibe miktarı hakkında bilgi alınamamıştır.
 TARIM
 Arazi Kullanımı
Alaşehir ilçesi, Alaşehir çayının
oluşturduğu
çok verimli alüvyon topraklara ve tarıma
elverişli bir iklime sahiptir. Yapılan etüt
sonuçlarına göre; ilçenin ormanlık ve
fundalık alanları fazla eğimli, sığ ve
erozyona
müsait
topraklara
sahip
olduklarından sürülerek tarım yapmaya
elverişli değillerdir. İlçede yıllık yağış
ortalamasının 500 mm civarında bulunması, ayrıca bitki yetişme süresinin
176–184 gün gibi uzun olması sonucu ilçe hemen hemen bütün kültür bitkilerinin yetişmesine elverişlidir.
Tütün, buğday, arpa, çavdar, burçak, nohut, bakla, patates, ekilen başlıca tarım ürünlerini
oluşturmaktadır. Bunun yanında domates, taze fasulye, taze bakla, ıspanak, patlıcan, biber, elma, zeytin,
nar, ayva, erik, kiraz, şeftali, badem, incir ve en önemlisi sultani üzüm gibi sebze-meyve türleri de
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üretilebilmektedir. İlçede kuru tarım oldukça geniş bir alanda yapılmaktadır ve ilçedeki kuru tarım ürünleri
kahverengi orman, Akdeniz ve regosol topraklar üzerinde yetiştirilmektedir. Sulu tarım alanları, kuru tarım
alanlarına göre daha az alan kaplamasına rağmen, ilçenin önemli gelir kaynağını oluşturmaktadırlar. Sulu
tarım alanları, alüvyon ve kolüvyal topraklar üzerinde bulunmaktadır. Sulu tarım alanlarında, topraklardan
azami istifade edilmesi için mahsul çeşidine göre nisan, ekim ayları arasındaki sıcak devrede ihtiyaç
duyulan 200–400 mm arasındaki ilave su, sulama ile karşılanmaktadır. Gerekli sulama suyu barajdan ve
yeraltı sularından karşılanmaktadır.

 Sultani Üzüm Yetiştiriciliği

Alaşehir ilçesinde 18.230 hektar alanda 332.600 ton yaş üzüm üretilmekte, bunun yetmiş beş bin
tonu başta dış ülkelere olmak üzere, ülkenin diğer bölgelerine gönderilmektedir. Alaşehir ovasında hemen
bir mono kültür halini alan sultani
üzüm
yetiştiriciliği
ova
yerleşmelerinin tamamında ana
geçim kaynağını oluşturmaktadır.
Çekirdeksiz kuru üzüm olarak
değerlendirilen 65 bin ton ise,
Avrupa, Uzak Doğu ve Kuzey
Amerika ülkelerinden oluşan 21
ülkeye satılmaktadır. Geri
kalanı ise iç ticarette
değerlendirilmektedir. Kuru
üzümler,
tüccarlar
tarafından
alındıktan
sonra İzmir borsasında
işlem görmektedir. İç
ticarette
ise
İstanbul,
Ankara, Adana, Mersin, Antalya,
Amasya, Sinop, Trabzon, Rize gibi iller başta olmak üzere üç ay
boyunca günde yüzlerce kamyon sofralık yaş üzüm ülkenin değişik yerlerine
gönderilmektedir. Günde yurt içine gönderilen üzüm kamyonu sayısı 250‘nin üstündedir. Her kamyon için
de yaklaşık olarak sadece hasat döneminde günde kırk kişi çalışmaktadır. Sofralık yaş üzüm dış ticarette
Almanya, Avustralya, Hollanda, Rusya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İsveç, Estonya, Danimarka, Slovenya
gibi Avrupa ülkeleri ile Hong-Kong, Singapur ve Bangladeş gibi Uzak doğu ülkelerine gönderilerek büyük
bir döviz girdisine vesile olmaktadır. UVAS sisteminin gelişmesiyle, yani üzümlerin 4–5 kg’lık poşetlere
konup ilaçlanması ve buzhanelere konulmasıyla yurt dışına yapılan ihracat daha da artmıştır. Bu sistemle,
yaş üzüm üç ay muhafaza edilebilmektedir. İlçede, bu sistemi uygulayan ve dış ülkelere gönderen
bütünleşmiş tesisler bulunmaktadır. İlçeden yurt dışına günde yaklaşık 50–60 tır gitmektedir. Sonuç olarak
çekirdeksiz üzüm, geleneksel bir ihraç ürünüdür. Ege bölgesinde en uygun yetişme koşullarını bulmuş ve
yüzyıllardır binlerce ailenin geçim kaynağı olmuştur. Ulusal gelire sağladığı pay da küçümsenmeyecek
düzeydedir. Her yıl sağladığı önemli miktardaki döviz girdisi ile de ülke ekonomisine katkıda
bulunmaktadır. Halkın beslenmesi ve arazilerin değerlendirilmesi açısından çekirdeksiz üzüm, çok önemli
bir geçim kaynağıdır. Üzümün ülke ekonomisi içindeki gerçek yerini alabilmesi, ürünün üretilmesinden
tüketilmesine kadar karşılaşılacak bazı sorunların gerçekçi bir şekilde tespitine ve çözümüne bağlıdır. Bu
konuda özel sektör, kooperatifler ve kamu sektörü beraber hareket etmelidir.
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 Meyvecilik

Son yıllarda dış ticaretin de artmasıyla önem kazanan meyvecilik, genelde dağlık kesimlerde,
derelerin kaynak tarafına yakın alanlarında ve iklimin uygun olduğu yerlerde yetişmektedir. Kestane,
kiraz, ceviz, ayva ve nar bunlardan birkaçıdır. Kiraz, ayva ve nar genellikle yüksek kesimlerde değil de
vadi içlerindeki ılıman yerlerde yetişmektedir. Özellikle kiraz Napolyon cinsiyle son yıllarda büyük bir
gelişme göstermiş ve son beş yılda dikim alanını 10–15 katına çıkarmıştır. İlçede yetişen kestane, iç
piyasada tüketildiği gibi, İtalya, Yunanistan, Almanya, İsrail ve Avusturya gibi ülkelere de ihraç
edilmektedir. İlçede Kafkas kestane şekeri gibi önemli markalarında kestane alım merkezleri
bulunmaktadır. Bunun yanında kestanenin odunundan da istifade edilmektedir. Kiraz ise Avusturya,
Almanya, Rusya ve Yunanistan’a ihraç edilirken, nar, Almanya, Yunanistan ve Avusturya’ya ihraç
edilmektedir. Özellikle kiraz, ayva ve narlar, Ulu derbent kasabası civarında, vadi tabanlarında
yetiştirilmektedir.

 Sebzecilik

İlçede yetiştirilen sebzeler genelde ilçe içerisinde tüketilmektedir. Sebzeler, genellikle vadi
tabanlarında ve dağlık alanlarda akarsuların kaynağa yakın kesimlerinde iklimin elverdiği ölçüde yetişir.
Zeytin ise bağ alanlarının sıkıştırdığı yamaçlarda ve çok az da olsa ovanın kenarında yetiştirilmektedir.
İlçede yetiştirilen zeytinler, yağ ve sofralık olarak değerlendirilmektedir. Zeytin bağ alanlarının
artmasıyla dar alanlara sıkışmıştır.
 Tarla Bitkileri
İlçe toplam alanının % 15,8’ini tarla bitkileri oluşturmaktadır. Tarla bitkilerinin de % 79,5’ini tahıllar,
%1,3’ünü bakliyat, % 17,9’unu endüstri bitkileri ve 1,3’ünü yem bitkileri oluşturmaktadır. Tarla bitkileri
ovanın hemen yamaçlarında, arızalı ve engebeli tarım alanlarında yetiştirilmektedir (Karakuyu ve
Atalay, 2001; 35).
 Tahıllar
Tahıllardan daha fazla arpa ekilmektedir. Arpanın ekim oranı tahıllar içerisinde %51,2 iken tarım
alanları içerisindeki oranı %25’tir. Arpanın buğdaya göre daha fazla ekilmesinin sebebi, ovanın hemen
yamacında kurulmuş köylerin hayvancılıkla uğraşması, arpanın hayvan yemi olarak kullanılması ve
yükseklerde buğday için gerekli sıcaklığın olmayışıdır. İlçede, tahıllar içerisinde arpa ve buğdaydan
başka çavdar, yulaf ve az da olsa mısır ekilmektedir. Buğdayın tahıllar içerisinde % 48, toplam tarım
alanları içerisinde de % 24 oranında ekimi yapılmaktadır. Arpaya göre daha uzun zamanda hasat edilen
buğday, ova kenarındaki yamaçlarda ekilmektedir. Çok fazla yükseklere çıkamaz ve yerini arpaya
bırakır. 11 Türkiye’nin her tarafına ekilen arpa ve buğday, Alaşehir çevresinde ekonomik amaçla
üretilmemektedir. Genelde çiftçinin kendi ihtiyaçlarını gidermek için ekilir. Bu nedenle ilçede arpa ve
buğdayın ekonomik olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılanma ve tesis yok
denilecek kadar azdır. Sadece bir tane un fabrikası vardır. Bu fabrika da, halkın kendi ihtiyacını
karşıladığı ekonomik olmayan, buğdayı kabuğundan ayırıp un haline getirmek için kurulmuştur. Daha
yükseklerde az olmasına karşın çavdar ve yulafın yanında vadi içlerinde suyun bulunduğu alanlarda
mısır ekimi de yapılmaktadır.
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Hayvancılık
TÜİK
verilerine
göre, hayvansal ürün
üretimine ait veriler
yer almaktadır.



GENEL İKTİSADİ
GÖRÜNÜM

 Gelişmişlik

Gelişmişlik

düzeylerinin
analiz
edilmesi
amacıyla
oluşturulan endekste
yerleşim yerleri sos yoekonomik gelişmişlik
seviyelerinin yanı sıra
ekonomik ve finansal
gelişmişlik
kıstası
bakımından
da
değerlendirilmektedir.
Araştırmada kullanılan
veri
tabanında
toplamda 49 değişken
(32
ekonomik,
17
sosyal
gösterge)
değerlendirmeye konu edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Alaşehir’in gelişmişlik endeksi aşağıdaki
gibidir.

 Üretim

Alaşehir Bölgesi’nde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, sektörlere göre bölgesel payların
belirlenmesine olanak veren Gayri Safi Katma Değer (GSKD)’ler ile Bölge’den elde edilen gelir vergisi,
gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından vergi gelirleri itibarıyla ele
alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda Manisa’nın ilçelerine ait vergi gelirlerini gösterilmektedir.
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 Sektörlere Göre

Bölgesel Paylar
TR33 Bölgesi sek törel
paylara bakıldığında, en fazla
katma
değer
sağlayan
sektörün %47 ile hizmetler
sektörüne
ait
olduğu
görülmekte ve bunu sırasıyla
%33 ile sanayi sektörü ve %20
ile tarım sektörü izlemektedir.
Türkiye genelinde kurumlar
vergisine göre yapılan ilk 100
sıralamada Manisa ilinden
işletmeler de yer almayı
başarmışlardır.
Alaşehir
bölgesinde ise en fazla katma
değer sağlayan sektör %70 ile
tarım sektörü, %10 ile sanayi
ve %20 ile hizmet sektörünün
olduğu
görülmektedir.
Aşağıda ilçemizde bulunan firmaların sektörlere göre dağılımını gösteren tabloda durum açıkça
görülmektedir.

 İş Gücü

İşgücü verileri Sosyal Yapı bölümünde 5. İstihdam konusunda yer almaktadır. Yıllar itibariyle
Manisa ilindeki iş gücü durumuna ait veriler aşağıda yer almaktadır.

 Dış Ticaret

Alaşehir İlçesine ilişkin dış ticaret verileri çerçevesinde; kişi başına düşen ihracat ve ithalat,
ekonomik faaliyetlere göre ihracat ve ithalat rakamları ile genel değerlendirme açısından sektörlere göre
bölgesel paylara yer verilmektedir. Aşağıda Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nce 2013 yılında ihracatı yapılan
ürünlerin miktarı yer almaktadır.
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CİNSİ
MİKTARI(ton)
Asma Yaprağı Salamurası
158.840
Dereotu
66
Maydanoz
630
Domates
100.487
Bezelye
2.210
Bakla
1.360
Pırasa
76.650
Ayva
36.412
Kestane
34.700
Erik
27.184
Kayısı
7.964
İncir
64.818
Kiraz
1.987.864
Marul
16.380
Hıyar
16.340
Ispanak
3.500
Patlıcan
4.932
Lahana
16.104
Kavun
131.408
Kuru Soğan
65.582
Kurutulmuş Çiçek
60.198
Havuç
314.889
Armut
96.736
Karnabahar
23.118
Nar
9.600
Şeftali
35.120
Biber
35.120
Üzüm Sofralık
23.176.745
İHRAÇ YAPILAN ÜLKELER
Almanya, Yunanistan, İngiltere, İsveç, Fransa, Norveç, Hollanda,
Danimarka
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Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nce yıllara sâri ithalat ve ihracat rakamları şu şekildedir.
2011

2012

2013

İHRACAT (FOB
USD)

170.675.607

189.650.479

199.990.83

İTHALAT (CIF
USD)

13.289

0

0

Kişi başına düşen ihracat ve ithalat miktarları il bazında değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda Manisa’ya ait kişi başına düşen ihracat miktarı 774 dolar iken, kişi başına düşen ithalat
miktarı 641 dolar olarak gerçekleşmiştir.
 Yatırım Teşvikleri

Alaşehir’deki yatırım durumu, yabancı sermayeli işletmeler ile yatırım teşvikleri kapsamında

değerlendirilmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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16.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu teşvik sisteminin amacı; tasarrufları katma değeri
yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve Araştırma-Geliştirme
(Ar-Ge) içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak,
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerini
desteklemektir. Aşağıda 2013 yılı için Alaşehir’deki teşvikli yatırımların sayısı görülmektedir.

 Rekabet

Rekabet gücü, Edam ve
Deloittenin
ortaklaşa
gerçekleştirdiği Türkiye için Bir
Rekabet
Endeksi
çalışması
kapsamında ele alınmaktadır. Bu
çalışmada 81 il için rekabet endeksi
hesaplanmıştır. Rekabet endeksi, 6
adet alt endeksten oluşmakta ve
bu endeksler bölgesel kalkınmanın
bir boyutunu ölçmektedir. Söz
konusu alt endeksler; ekonomik
canlılık ve etkinlik, emek piyasası,
yaratıcılık, insan sermayesi, sosyal
sermaye ve fiziki altyapı olarak
sıralanmaktadır. Aşağıda Manisa ve
ilçeleri için rekabet endeksi yer
almaktadır.



ENERJİ ve MADEN
 Birincil Enerji Kaynak
Üretimi ve Tüketimi
Dünyadaki nüfus artışı,
sanayileşme ve kentleşme,
doğal kaynaklara ve enerjiye
olan talebi artırırken, bir takım
sorunları
da
beraberinde
getirmektedir. Bu sorunların
içerisinde en önemlilerinden biri
mevcut enerji kaynaklarının
verimli kullanılması ve arz
güvenliğinin sağlanması iken
diğer bir sorun da artan tüketimi
karşılayacak alternatif kaynakların
bulunması ve insanlığın kullanımına sunulmasıdır. Aşağıda Alaşehir’de enerji tüketimi ve abone sayılarını
gösteren tablo yer almaktadır.
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-

Hidrolik-dışı yenilenebilir Enerji Kaynakları

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr
enerjisi,
hidrolik-dışı yenilenebilir enerji
kaynakları
arasındaki
en
gelişmiş ve ticari açıdan en
elverişli
enerji
çeşididir.
Dünyada
ve
Türkiye’de
rüzgârdan elektrik enerjisi elde
edilmesi hızla artmaktadır.
Geleneksel güç santrallerinin
aksine, rüzgâr enerjisi, enerji
güvenliği
açısından
yakıt maliyetlerini
ve uzun dönemli
yakıt fiyatı risklerini
eleyen ve ekonomik,
politik ve tedarik riskleri
açısından diğer ülkelere bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır. Alaşehir’e ait
rüzgâr enerjisi potansiyeli bilgileri aşağıdaki gibidir.

-

 Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji hem dünyanın bazı yerlerinde yerkabuğunun kilometrelerce altından hem de
dünyanın her yerinde jeotermal ısı pompalarının birkaç metre altından dünyanın kendi ısısından elde
edilen enerjidir. Bir enerji tesisi kurmak oldukça masraflıdır; ancak işletme masrafları düşüktür. Nihai
olarak
bu
enerji
dünyanın
çekirdeğindeki
ısıdan
elde
edilmektedir.
Türkiye’deki jeotermal
kaynakların
%66’sı
Ege
Bölgesi’nde yer almaktadır.
Afyonkarahisar ilinde 4 adet
jeotermal
alan
bulunmaktadır. Bu alanlar;
Ömer-Gecek-Kızık-Uyuz,
Gazlıgöl, Heybeli-Çay ve
Sandıklı’dır. Kütahya ilinde 11
adet jeotermal alan bulunmakta olup bu
alanlar Simav-Eynal-Çitgöl-Naşa, Gediz-Abide, Murat Dağı, Yoncalı,
Emet, Yeniceköy, Dereli, Göbel, Ilıca (Harlek), Hisarcık ve Şaphane’dir. Manisa ilinde 9 adet jeotermal
alanda bulunmakta olup bu alanlar Turgutlu-Urganlı, Salihli-Kurşunlu, Alaşehir-Horzum-Sazdere,
Köprübaşı-Saraycık, Kula-Emir-Şehitli, Demirci-Eskihisar, Alaşehir-Sarıkız, Soma-Menteşe ve Sarıgöl’dür.
Uşak ilinde ise 6 adet jeotermal alan bulunmakta olup bu alanlar Emirfakı-Akbulak, Hamamboğazı,
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Kızılcaören-Ilıca, Aksaz, Hasköy ve Örencik’tir. Bölgesi’nde bulunan jeotermal kaynaklar başlıca konut
ısıtılmasında, seracılıkta, termal turizmde kullanılmaktadır. Alaşehir’in jeotermal kaynak potansiyeli ile ilgili
görsel aşağıdaki görselde yer almaktadır.

2.2.ALAŞEHİR BELEDİYESİ’NE İLİŞKİN BİLGİLER
o Kurumsal Yapı
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 İnsan Kaynakları
Personel Durumu

88
97
0
185

Dilim

MEMUR
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
TOPLAM

100
80
60
40

88

97

1

2

0
3

88

97

0

20
0
Seri 1

0
4

0
5

Seri 1 Sayı

Belediyemiz çalışanlarından
% 48 i Memur % 52 si İşçi Statüsünde Çalışmakta olup Sözleşmeli Çalışanımız Yoktur .
Yaş aralığına göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yaş
Aralığı
Sayı

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-

17

18

33

34

49

26

8

Buna göre 25-29 yaşa Aralığında 17 çalışanımız 30-34 yaş Aralığında 18 çalışanımız 35-39 yaş
Aralığında 33 çalışanımız 40-44 yaş Aralığında 34 çalışanımız 45-49 yaş aralığında en çok çalışanımız
50-54 yaş arlığında 26, 55+ dediğimiz 55 ve üstü çalışanımız ise 8 adet çalışanımız vardır. Görüldüğü
üzere yaşlara göre değerlendirme yapacak olur isek eğer deneyimli personelimiz daha ağırlıkta
Emeklilik yaşı gelmiş yâda yaklaşan personel sayımız 8 ile 10 arasında görülmektedir.
Eğitim durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
EĞİTİM
MEMUR
İLKOKUL
5
ORTAOKUL
5
LİSE
30
MESLEK YÜKSEKOKULU
23
LİSANS
25
TOPLAM
88

İŞÇİ
39
25
26
6
1
97

TOPLAM
44
30
56
29
26
185

1
2
6%
6%

5
28%

3
34%
4
26%
1

2

Memur Personelimizin % 6 ‘ sık İlkokul % 6’ sık
Ortaokul % 34 ü Lise % 26 sı Meslek Yüksekokul % 28 i Yüksek Lisans Mezunudur

33

3

4

5
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4; 6; 6%

1; 0; 0%
2;
3;
4;
5;

5; 1; 1%
1
2

1; 39; 40%

3; 26; 27%

İşçi personelimizin % 40ı
İlkokul % 26sı Ortaokul % 27 si
Lise % 6 sı Meslek Yüksek Okul %
1 Lisans Mezunudur.

3
4
5

2; 25; 26%

 Bilişim Sistemleri ve Teknolojik Altyapı
Alaşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımların, teknik servis
hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri ile destek hizmetleri, belediye bünyesindeki Bilgi
İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Alaşehir Belediyesi olarak gelişen bilişim teknolojisini takip
ederek kurumumuz için en yararlı, en ekonomik ve en verimli çözümler aramak temel ilkemizdir.
Buradan yola çıkarak kumrumuz için ve halkımıza daha hızlı ve güvenilir hizmet sunabilmek amacıyla
teknolojik alt yapımızı da bu şekilde hazırlamaktayız.
Kurumumuz yazılım sal olarak Oracle veri tabanında hazırlanmış otomasyon yazılımı 5018 sayılı
kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile 5393 sayılı belediye kanununa uyumlu olup belediyemizde
yapılan bütün iş ve işlemler bu sisteme adaptedir, belediyemizde yapılan bütün iş ve işlemler bu
sisteme adaptedir, günün teknolojisinde en üst seviyede bulunan, ekonomik, daha az enerji
tüketen, güvenilir ve hızlı Sanal Sunucular ile hizmet vermektedir. Network alt yapımız tüm bina ve
birimlerimiz ile haberleşme içerisinde bulunan VPN teknolojisini kullanmaktadır. Güvenlik kameraları
ile önem arz eden her nokta kayıt altında tutulmaktadır.
Web sayfalarımız canlı bir yayın organı olarak sürekli güncellenen haber, duyuru bilgileri ile
Belediyemiz ve Alaşehir’imizin dünyaya bakan yüzü haline getirilmiştir. Kurumumuza ait bilgi
belge talepler bu platformdan Kamu Hizmet Standartları çerçevesinde, tüm ihale, meclis kararları
ve bilgilendirme hizmetleri ile vatandaş odaklı bir yayın organı olarak aktif olarak işlemektedir.
Günümüz teknolojisinde en önemli araçlardan biri olan internet hizmetlerine belediyemiz en
güncel haliyle faaliyetlerinin ve icraatlarının anlık olarak ziyaretçilerine sunmaktadır.
Belediyede kurulu bulunan sistemlerin güvenliği Esedantivirüs programıyla sağlanmaktadır.
Ayrıca FortiGate Bütünleşik Ağ Güvenlik sistemi ile Firewall, VPN Gateway, IPS
(IntrusionDetection&Prevention - Saldırı Tespit ve Durdurma), Gateway Anti Virüs (Ağ Geçidinde
Virüs Kontrolü), Content Filtering (İçerik Filtreleme), AntiSpamTrafficShaping (Trafik
Biçimlendirme), Application Control (Uygulama Kontrolü), DLP (Data LossPrevention - Veri Sızma
Koruması), WAN Optimizasyonu, SSL Inspection (SSL Denetimi) fonksiyonlarını aynı cihaz üzerinden
sağlayan sınırsız kullanıcı lisansı olan Ağ Güvenlik sistemi ile Network korunmaktadır. Ürünlerin Bu
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cihaz ileAntiVirüs, İçerik filtreleme, AntiSpam, IDP gibi Pattern-Matching (Kalıp Eşleme) mantığıyla
çalışan uygulamaları, özel olarak tasarlanmış ASIC (Application SpecificIntegratedCircuit) üzerinde
çok hızlı olarak yapmaktadır.
 Diğer Kurumlarla Entegrasyon Çalışmaları
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğü ile veri alışverişi; Mernis verilerinin tamamı on-line
görülebilmektedir. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde bulunan kütüklerin sayısallaştırma işlemi ve güncel
verilerin anında takip edileceği on-line bağlantıya geçilmesi, gerekli protokoller tamamlandıktan
sonra sistemde aktif olarak çalışması düşünülmektedir. Böylece gerek parsel gerekse de bina ve
bağımsız bölüm bazında her bir taşınmazın malik bilgilerine ulaşılarak, bununla ilgili işlemler
yapılabilecektedir.
 E-belediye Uygulamaları
Vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemler gerçekleştirilebilir olmakla birlikte
İnternet üzerinden borç sorgulaması, imar durumu, ruhsat işlemleri, müracaat takip sistemi gibi
işlemler de proje aşamasındadır.

Bilgisayar
Kasası

Monitör

Yazıcı

Tarayıcı

Projeksiyon
Cihazı

Switch

Kamera

Güç kaynağı

Dizüstü
Bilgisayar

Server

Yedekleme
Ünitesi

Ana Makine

Plotter

 Donanım Yapısı
Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

86

86

65

5

2

24

45

3

5

2

1

1

1
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2.2.3.

Organizasyon Şeması
Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Park ve Bahçeler MüdürlüMüdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Kültür Ve sosyal İşler Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Ruhsat Ve Denetim İşleri Müdürlüğü
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2.2.4.Belediyenin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
 Belediyenin Görevleri
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve
mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor,
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile
mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal
kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci
düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,
büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
Borçlanmaya karar vermek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar
vermek.
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Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
Şartlı bağışları kabul etmek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye
alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap işlet-devret
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama
ve benzerlerini kabul etmek.
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek
amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşerilik
payesi ve beratı vermek.
Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak
ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek.
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
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Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
Şartsız bağışları kabul etmek.
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri
yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 Belediye Encümeni’nin Görev ve Yetkileri
Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir.
Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek.
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan
belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
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2.2.5.Fiziksel Kaynaklar
- Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler
No

TESİSİN
ADI

KULLANIM AMACI

ADRESİ

1

Merkez Hizmet Binası

2

Ek Hizmet Binası(4 Kat)

3

Ek Hizmet Binası

4

Ek Hizmet Binası

5

Konut

Başkanlık ve Toplantı
Salonu (Özel Kalem,
Yazı İşl. ,Kültür ve
Sosyal İşler Md.)
Tahsilat, Emlak, Çevre
Temizlik, Bilgi işlem
Hizmetleri
İmar İşleri Hukuk İşleri
Ruhsatlandırma ve
Numarataj İşleri
Fen İşleri, Mali
Hizmetler, İnsan
Kaynakları, Tahakkuk
ve Zabıta Hizmetleri
Başkanlık Konutu

6

Çay Bahçesi

Azizin Çay Bahçesi

Soğuksu Mah.

8

Hamam

Hamam

Soğuksu Mah.

9

Ek Hizmet Binası

Çevre koruma
Müdürlüğü İhale Birimi

Beş Eylül Mah.

10

Sosyal Tesis

Depo ve Sosyal tesis

Baklacı

11

Sosyal tesis

Yüzme Havuzu

Ilıca Mah.

12

Sosyal Tesis

Spor tesisi ve binası

Ilıca Mah.

13

Sosyal tesis

Ilıca Mah.

14

Sosyal tesisi

15

Sosyal tesis

Kır Restoran
Maden suyu bina ve
tesisi
Sarıkız Sosyal tesisleri

16

Kapalı Pazaryeri

Pazar yeri

Beş eylül Mah.

17

Şehir sineması

Sinema

Soğuksu Mah.

18

Düğün Salonu

Düğün Salonu

Yeni Mahalle

19

Balık pazarı

19 adet dükkân

Soğuksu Mah.
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Beş Eylül Mah. Sümer oral
Cad. No: 115
Beş Eylül Mah. Sümer oral
Cad. Adil Meriç Sokak No: 6
Cumhuriyet meydanı

Yeni Mahalle
Yenice Mah.

Ilıca Mah.
Ilıca Mah.

Türkmen
Şahyar
Şubaşi
Ketanederesi
Selce
Ismetiye
Sobran
Soğukyurt
Osmaniye
Işiklar
Soğanli

2
2

1
3
9

1
3

1
2

1

2
2

7
1

1
1

1

1

6

1

4

6
2
1
1
1

2

2

1
2
7
2
1

1

7
3

5

3
4

1
1

2
8
4
3
2
1
2
4
1
2
5

4

3
4

2
7

43
10

1
22

3

5

1
6

1

1

1
1
1
1
3
1
3
1
47
1

1
1
2
4

2
1

4
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Toplam

Yaylak

Çeşme ve meydani

Harman yeri

K a h v e hane

Dğün S a l o n u

K ö y Konak - Oda

Bahçe

Meydan

Ç e ş m e ve A r s a

1

Lojman

6
1
1
10
3
4

Dükkan

Mera

2

Arsa

MAHALLE
ADI
Akkeçili
Alhan
Aydoğdu
Azitepe
Bahadir
Bahçedere
Bahçeli
Baklaci
Belenyaka
Caberburhan
Caberkamara
Çağlayan
Çakircaali
Çamlibel
Çariktekke
Çeşneli
Dağarlar
Dağhaciyusu
f
Delemenler
Erenköy
Evrenli
Girelli
Üzümlü
Tepeköy
Toygar

Tarla

ALAŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Plan 2015 - 2019

7
4
4
20
9
7
2
7
12
6
6
2
4
2
14
3
1
11
10
2
13
21
4
78
11
1
3
4
1
3
11
2
6
5
51
5
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Saripinar
Örencik
Narlidere
Karacalar
Matarli
Kozluca
Kasapli
Hacialiler
Gürsu
Ilgin
Delemenler
İsmailbey
Çeşneli
Gümüşçay
Göbekli
Gülpinar
H.Keserler
H.Embelli
H.Sazdere
Badinca
Çarikbozdağ
H.Alayaka
Karadağ
Kurudere
Yeniköy

Toplam

2
2
3

1
7
1
2
3
2

6
1
10
2
1
90

7
3
22

1
1
2
7

1
2

2
5
1

10

3
1

2

1

1

1

4

1
1

1

3
1

2
4
1
2
7
22
15

5
13
1

3
4
2

1

1

4

15

18

1

2
1
8

1
89

2
9
1
8
1
384

1
1
1
38

5
27

6

2
2
3
1

1

92

11

42

14

1
8

4

2

7

9
3
7
17
4
17
104
2
2
14
10
23
3
9
14
7
14
27
17
2
5
21
5
10
8
720
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Hizmet Araçları

NO

PLAKA

ARAÇ TİPİ

ARAÇ
MODELİ

1

45 ZH 479

1814 KARGO KANAL AÇMA

1986

2

45 ZF132

FİAT TRAKTÖR

1992

3

45 ZF 133

FİAT TRAKTÖR

1992

4

45 ZF 134

FİAT TRAKTÖR

1992

5

45 ZF 136

FİAT TRAKTÖR

1992

6

45 ZF 137

FİAT TRAKTÖR

1992

7

45 ZF 138

FİAT TRAKTÖR

1992

8

45 LS 023

FİAT TRAKTÖR

1989

9

45 Z 0663

MF TRAKTÖR

2001

10

45 ZH 412

MF TRAKTÖR

2001

11

45 ZL 474

ISIZU

2000

12

45 ZL 041

ISUZU

2000

13

45 ZD 268

DUCADU

2001

14

45 ZS 176

KİA KAMYONET

2000

15

45 ZV 244

ISUZU MEZBAA

1998

16

45 ZV 505

AMBULANS

1999

17

45 ZT 999

MAKAM ARACI

2000

18

SCARAB MİNAR kullanılmayan araç

SÜPÜRGE

19

45 ALAŞEHİR 14

50 D MF KEPÇE

1984

20

45 ALAŞEHİR 06

WA 320-1 KOMATSU

1987

21

45 ALAŞEHİR 09

WB 70A KOMATSU

1998

22

45 ALAŞEHİR 07

PJ200 KOMATSU

1998

23

45 ALAŞEHİR 05

DOZER İŞ MAKİNASI D6C

1976

24

45 Z 0631 BOM

FATİH KAMYON

2001

25

45 ZF 884

FATİH KAMYON SULAMA

1992

26

45 ZR 233 VİLANJÖR

FATİH KAMYON

1994

27

45 ZC 153

FİAT DOBLO

2006

28

45 Z 5999

FİAT DOBLO

2006

29

45 ALAŞEHİR 15-BÜZ ŞANTİYESİ

FORKLİFT D30G

2006

30

45 ZA 842

MOBİLLETTE

1999

31

45 ZA 397

MOBİLLETTE

1999

32

45 Z 0629

MOBİLLETTE

2000

33

45 ZU 925

PLANET 5

2000

34

45 Z 1827

PLANET 5

2004

35

45 Z 1829

PLANET 5

2004

36

45 Z 3095

PLANET 5

2005
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37

45 Z 3096

PLANET 5

2005

38

YAMAHA 110 CRİPTON

2005

39

45 Z 3094
45 Z 1830

YAMAHA 105 CRİPTON

2005

40

45 Z 6866

YAMAHA

2005

41

45 Z 6864

YAMAHA

2005

42

45 Z 6865

YAMAHA

2005

43

45 Z 6867

YAMAHA

2005

44

45 Z 2699

MONDİAL

2005

45

PLANET 5

2000

46

45 Z 0670
45 Z 9465

KANUNİ

2008

47

45 Z 9466

KANUNİ

2008

48

45 ZZ 143

MOBİLLETTE

2002

49

45 Z 3104

PLANET 5

2005

50

45 Z 1831 ZABITA

YAMAHA 115 NOVA

2005

51

45 KA 2515 DEPOCU

MARTİAN 150

2007

52

45 ZC 112 AMBÜLANS

MERCEDES

2011

53

45 ALAŞEHİR 12-GRAYDER

ŞAMPİYON 7300

1988

54

45 KA 5569

MONDEAL

2011

55

45 KA 3098 ÇELİK

MOTORSİKLET

2010

56

45 KA 5618

MOTORSİKLET

2011

57

45 KA 5617

MOTORSİKLET

2011

58

45 Z 4083

PLANET 5

59

45 ZH 001

RENAULT MAKAM

2011

60

45 ALAŞEHİR 03-SAFER ASFALT FİNİŞERİ

FİNİŞER

2004

61

45 ALAŞEHİR 17-BİTELLİ TOPRAK SİLİNDİRİ

MAGURUZ

1998

62

Beton silme, kesme, sıkıştırma makineleri.

63

Mini Ekskavatör

64

45 ALAŞEHİR 13-HİTACHİ Tipi-ZX33U–3
45 ALAŞEHİR 19-JCB 3CX4

2011
2011

65

45 KA 7965 -285 MF

285 MF KEPÇE kepçe

66

45 ALAŞEHİR 18-CASE VİBROMAX 854 S-02

ASFALT SİLİNDİRİ

67

45 KB 2567

68

45 KB 3146

YAMAHA MOTOSİKLET

2013

69

45 KB 4179

ZORRO MOTOSİKLET

2014

70

45 KB 4180

ARORA MOTOSİKLET

2014

71

45 KB 4181

ZORRO MOTOSİKLET

2014

72

45 KB 4182

ARORA MOTOSİKLET

2014

73

45 KB 4183

ZORRO MOTOSİKLET

2014

74

45 ZK 247

İVEKO ÇÖP 65,9

1994

75

45 ZK 249

İVEKO VİDANJÖR

1994

76

45 ZH 640

STEYR 8053 TRAKTÖR

1992

MONDİEL MOTOSİKLET

44
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77

45 KA 5460

KANUNİ MOTORSİKLET

2011

78

45 ZE 707

MERCEDES AMBULANS

1999

79

45 ZR 003

FORD AMBULANS

1994

80

45 KA 3366

RENAULT

2011

81

45 ZF 312

MF240 TRAKTÖR

1991

82

45 Z 7906

MF240 TRAKTÖR

1987

83

FORD KARGO-211 KAMYON

2001

84

45 Z 0780
45 ZF 303

KARTAL OTOMOBİL

1992

85

45 Z 6071

MF 285 TRAKTÖR KEPÇE

1986

86

45 Z 6555

RENOULT MEGAN

2007

87

45 FK 390

FİAT TRAKTÖR

1981

88

45 ZR 403

TÜRK FİAT TRAKTÖR

1994

89

45 ZP 335

IZH PLANET MOTOSİKLET

2006

90

45 ZT 271

110/08 FATİH ÇÖP KAMYON

1995

91

45 ZE 885

FORT KAMYONET AÇIK KAS

2006

92

45 Z 2852

MERCEDES AMBULANS (BNZ)

2005

93

45 ZH 088

FATİH AKAR. TANKERİ

1988

94

45 KB 0590

FORT KAMYON ŞASİ

2012

95

İVEKO ÇÖP KAMYONU

İVEKO ÇÖP 65,9

1994

96

6610 FORT KEPÇE

FORT TRAKTÖR KEPÇE (K)

1984

97

HİDROMEK YENGEÇ

HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ 102S

2006

98

45 HU 817

LEYLAND SEPETLİ KAMYON

1986

99

45 DA 373

FORD TRAKTÖR

1975

100

45 ZC 862

ŞTEYİR TRAKTÖR

1991

101

45 Z 3003

RENAULT ARAÇ

2006

102

45 ZA 712

CULLAS MOTOSİKLET

2006

103

45 ZA 436

CULLAS MOTOSİKLET

2006

104

45 ZY 555

OPEL INSIGNA

2010

105

45 LE 404

RENAULT ARAÇ BİNEK

1990

106

ÇUKUROVA 883

ÇUKUROVA 883 K.YÜKLEYİCİ

2004

107

6610 FORD KEPÇE

6610 FORD KEPÇE

1984

108

45 ZN 006

PRO 518 ÇÖP KAMYONU

2006

109

45 AV 463

135 MASSEY TRAKTÖR

110

45 ZD 034

ŞTEYİR TRAKTÖR

111

45 LR 092

FİYAT TRAKTÖR

112

45 KB 1034

ISIZU NPR 5 ÇÖP KAMYONU

2012

113

45 ZZ 292

131 KARTAL TOFAŞ LPĞ

2000

114

45 ZP 405

RENAULT OTOMOBİL

2009

115

45 ZA 080

FORT TRANSİT AMBULANS

2002

45

1991
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116

45 ZP 093

RAMZEY LC100-9 MOTOSİKLET

2006

117

45 ZS 793

Ramzey OM 125T-10V Motosiklet

2006

118

HİDROMEK-102S

HMK-102S YENGEÇ

2010

119

VOLVO-L90F YÜKLEYİCİ

Volvo-L90F Lastikli yükleyici

2010

120

ŞTEYİR -8053 TRAKTÖR

1991

121

45 ZD 168
45 DL 913

135 MASSEY TRAKTÖR

1970

122

45 LL 184

240 MF TRAKTÖR

1985

123

45 ZV 094

110/08 FATİH ÇÖP KAMYONU

1998

124

45 KA 5566

ISIZU NPR ÇÖP KAMYONU

2011

125

BMC KURTARICI KAMYON

BMC Morris-TM140

1968

126

45 LL 326

AUSTİN-TM-140 VİDANJÖR

1978

127

45 ZL 955

BMC Fatih-220-26 sdtD. Kamyon

2002

128

BENFRA YÜKLEYİCİ

BENFRA YÜKLEYİCİ KEPÇE

1994

129

BENFRA KAZICI Y.

BENFRA KAZICI Y.KEPÇE

1993

130

BENFRA BK 110

BENFRA BK 110 KEPÇE

131

TOPRAK SİLİNDİRİ

TOPRAK SİLİNDİRİ

132

GREYDER KÜÇÜK

GREYDER KÜÇÜK

133

YOL SÜPÜRME MAKİNESİ

HAMARAT-HMT

2009

134

45 ZE 464

TÜMOSAN TRAKTÖR

2000

135

45 Z 0931

DODGE KAMYONET

1986

136

45 KA 2367

ISIZU DMAX BİNEK ARABA

2010

137

45-04-00-01 TÜMOSAN

TÜMOSAN TRAKTÖR KEPÇE

2000

138

45 KA 1273

MONDİEL 125 UA6

2009

139

45 Z 4542

MONDİEL 125 UA6

2010

140

45 ZT 713

M3 50NM Tipi FİAT Tek katlı ot

1986

141

45 Z 9680

KANUNİ SEPETLİ 125 Motosiklet

2009
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2.2.6. Mali Durum
2013 yılı gelir tablomuzu tahmini ve gerçekleşme olarak inceleyelim;
2013 GELİRLERİMİZİN

TAHMİN

GERÇEKLEŞEN

%

3.600.000,00

4.500.460,87

1,25

7.858.000,00

7.638.980,05

0,98

04- Alınan Bağış, Yardımlar ile Özel Giderler

20.000,00

205.011,00

10,25

05- Diğer Gelirler

40.287.000,00

24.851.570,84

0,62

06- Sermaye Gelirleri

185.000,00

156.161,87

0,85

09- Ret ve İadeler ( - )

0,00

-4.812,07

TOPLAM

51.750.000,00

37.347.372,56

BÜTÇEYE ORANLARI
01- Vergi Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0,78

2013 mali yılı gelir tablomuz ve grafiksel olarak oluşumu görüldüğü gibi olup, 2012 mali yılından
tahsilâtı gerçekleşmeyen 8.349.821,51 TL. İle 2013 mali yılında tahakkuk eden 39.164.004,21 TL. Gelir
tahakkuku ile birlikte toplam 47.513.825,72 TL. Olmuştur. Bu tahakkukun 37.328.351,89 TL. Si tahsil edilmiş, bu
tahsilattan 5.117,19 TL. Geri iade edilmiş, tahsili sağlanamayan 10.190.591,02 TL. İse gelir alacağı olarak 2014
yılına devir edilmiş, bu duruma göre toplam Tahakkuk üzerinden % 78, yılı tahakkuku üzerinden ise % 98
gerçekleşme oluşmuştur.

2013 mali yılı gider bütçesini tahmini ve gerçekleşme olarak inceleyelim;
2013 GİDERLERİMİZİN BÜTÇEYE ORANLARI

VERİLEN

HARCANAN

%

01 - Personel Giderleri

5.308.322,77

7.184.389,81

1.36

02- S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri

984.170,23

1.237.827,64

1.26

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

20.757.467,00

21.186.558,15

1.02

04- Faiz Giderleri

200.000,00

1.642.601,94

8.22

05- Cari Transferler

208.004,00

740.452,85

3.56

06- Sermaye Giderleri

21.492.036,00

8.570.804,10

0,40

09- Transfer Giderleri

2.800.000,00

TOPLAM............................................

51.750.000,00

35.335.640,75

0.69

Gerçekleşme % 69 oranında belirmiştir.
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H

01-

Genel Kamu Hizmetleri

9.311.987,44

03-

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine

1.388.072,11

04-

Ekonomik İşler ve Hizmetler

4.200.465,79

05-

Çevre Koruma Hizmetlerine

7.217.338,65

06-

İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine

10.882.136,01

PROGRAM OLARAK AYRILAN ÖDENEKLER TOPLAMI

Harcama
Birimleri

Bütçe
Ödeneği

Özel Kalem

1.496.898,97

2.698.880,00

Yazı işl.
Müd.

196.890,51

Hukuk İşl.
Müd.

175.812,32

Fen İşl. Md.

15.418.600,33

İtfaiye
Hizm.

Ek bütçe

Net ödenek

Kullanılan

304.475,00

3.891.303,97

3.504.636,78

386.667,19

52.795,00

23.300,00

226.385,51

217.661,28

8.724,23

86.075,00

6.125,00

255.762,32

226.532,45

29.229,87

7.228.160,00

8.787.365,00

32.609.395,33

24.455.917,99

8.153.477,34

751.163,87

587.370,00

52.610,00

1.285.923,87

1.232.219,04

53.704,83

Mali Hizm.
Md.

4.147.374,78

3.236.065,00

5.310.325,00

2.073.114,78

1.859.383,24

213.731,54

İmar ve Şeh.
Hiz. Md.

1.052.489,22

311.480,00

99.500,00

1.264.469,22

685.187,05

579.282,17

Veterinerlik
Hizm.

649.547,85

463.020,00

209.470,00

903.097,85

762.746,14

140.351,71

Zabıta
Hizm.

636.908,24

152.035,00

8.900,00

780.043,24

732.443,42

47.599,82

Çev. Kor.
Kont. Hizm.

1.296.411,67

896.825,00

199.580,00

1.993.656,67

1.666.249,02

327.407,65

Temizlik
Hizm. Md.

6.750.057,37

217.490,00

1.812.300,00

5.155.247,37

3.928.838,33

1.226.409,04

Kül. Ve
Sosy. İşl. M.

427.844,87

1.098.675,00

214.920,00

1.311.599,87

1.290.819,75

20.780,12

TOPLAM

33.000.000,00

17.028.870,00

17.028.870,00

51.750.000,00

40.562.634,49

11.187.365,51

18.750.000,00

18.750.000,00

Eklenen (+)

33.000.000,00

Eksilen (-)

İmha

2013 Yılında Mali Yapının içinde Birimler bazında gerçekleşme durumunu gösteren tablodur.
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 SUNULAN HİZMETLER
 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlık Makamı tarafından verilen görevlerin yapılması,
toplantı ve organizasyonlar ile beraber, birimler arası koordinasyonun
sağlanması, vatandaş kurum ve kuruluşlardan gelen Başkan ile görüşme
isteklerini takip ederek randevu taleplerinin karşılanması, Başkanlık
Makamı adına telgraf, kutlama mesajı, çelenk, çiçek gönderilmesi, Belediye Başkan ve Başkan
Yardımcılarının temsil ve ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, toplantı, yurtiçi ve yurtdışı
seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerinin yapılması, Belediye Başkanının onaylaması
gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması hizmetlerini sunar.
 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, evlenme
işlemleri ile evlenme akitlerinin gerçekleştirilmesi, Belediyemize ve
diğer resmi
kurum ve kuruluşlara ait ilanların yapılması, Belediyemize gerçek ve
tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların
kayıt işlemlerinin yapılarak, halkımızın belediye hizmetlerinden
daha etkin ve daha kaliteli bir şekilde faydalanmasının
sağlanması; Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde gerçekleşen
tüm gelişmelerin takip edilerek, yurt içi ve yurt dışında bulunan
Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri ile işbirliği çerçevesinde faaliyet ve
projeler geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme hizmetlerini sunar.
 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
Alaşehir Belediyesi personeline ilişkin her türlü özlük
işlemlerinin yürütülmesi, insan gücü planlama, motivasyon ve
diğer insan kaynakları uygulamalarının işlerliğinin sağlanması,
Alaşehir Belediyesi personelinin eğitim ihtiyacının tespiti ve bu
ihtiyaca uygun eğitim programlarının hazırlanması, Alaşehir
Belediyesi Stratejik Planının takip ve koordinasyonunun
sağlanması ve İç Kontrol Uyum Eylem Planının gereklerini yerine getirilmesi ve Alaşehir
Belediyesi’nde iç kontrol sistemine geçişin alt yapısının hazırlanması hizmetlerini sunar.
 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye bütçesini, ayrıntılı harcama programını ve finansman
programını stratejik plan ve performans programına uygun olarak
hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi; bütçe kesin
hesabı, yönetim dönemi hesabı ve mali istatistiklerin hazırlanması; ön mali
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kontrol ve muhasebe hizmetinin yürütülmesi; üst yönetim ve harcama birimlerine mali
konularda gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması; idare faaliyet raporunun ve
performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarını pekiştirilmiş etme
çalışmalarının yürütülmesi hizmetlerini sunar.
 BİLGİ İŞLEM
Kurumumuzun bilişim teknolojilerindeki ihtiyaçlarına
yönelik yazılım ve donanımların tedarik edilmesi, bakımını ve
güncellenmesinin yapılması; belediye internet sayfasının analizi,
geliştirilmesi ve güncellenmesi; belediyecilik hizmetlerinin internet
teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler kullanılarak
çok daha etkin ve yerinde hizmet verme olarak özetlenen e-belediyecilik uygulamalarına
yönelik çalışmaların yürütülmesi hizmetlerini sunar.
 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumun hasım olduğu hukuk ve ceza
davalarında davacı veya davalı vekili olarak hazır
bulunulması; davalarla ilgili yasal sürelerin takip edilmesi;
kararların uygulanmasının sağlanması; kurum içinde
birimlere hukuki uyuşmazlığa düşülen noktada hukuki görüş
bildirilmesi; sözleşme ve kira akitlerinin incelenmesi, kurumun Borçlar Kanunu
hükümlerine göre doğan alacakların tahsili ile ilgili işlemlerin yapılması; kişi, kurum ya da
makamlara kurum adına hukuki cevapların verilmesi ve vatandaş talepleri doğrultusunda
yargı sürecine intikal etmemiş konularda istenildiğinde görüş bildirilmesi hizmetlerini
sunar.

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı
hizmetlerinin yürütülmesi, bunlara ilişkin tesislerin kurulması ve
bakım ve onarımının yapılması; alt yapı hizmeti üreten diğer kamu
kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışılması; yetki alanındaki bulvar,
cadde, meydan ve yol ve bunlara ait donatıların yapılması ve bakım
onarımının sağlanması; kent ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet binası ve
tesislerinin yapılması hizmetlerini sunar
Resim şu anda görüntülenemiy or.

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Meskûn sahalarda İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanan plan, proje ve eklerinin

50

ALAŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Plan 2015 - 2019
incelenmesi, yerinde ve paftasında, imar, fen ve teknik yönden gerekli denetimlerin
yapılması ve yapılar imara uygun olması durumunda ruhsatlandırılması; belediye
hudutları dâhilinde hâlihazır haritaların oluşturulması, güncellenmesi; kentin gelişme
eğilimine göre imara açılması; farklı uygulamalara yönelik mevzi imar planlarının
hazırlanması, üst ölçekli ve alt ölçekli planlara uygunluğunun kontrolü yapılması; tevhit,
ifraz, yola terk gibi haritacılık işlemlerinin yürütülmesi; cadde ve sokakların
isimlendirilmesi, levha andırılması, tüm binalara numara verilmesi ve ulusal veri adres veri
tabanına işlenmesi ve teknik haritaların güncelliğinin sağlanması hizmetlerini sunar
 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin yetkili olduğu alanlarda halkın sağlık,
esenlik, huzur ve düzeninin sağlanması ve bunun için gerekli denetim
ve kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi; belediyenin
yasaklarına aykırı hareket edenleri tespit ederek gerekli yasal işlemlerin
gerçekleştirilmesi hizmetlerini sunar.
 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve bertaraf edilmesi;
buna yönelik planlamalar yapılması ve gerekli tesislerin kurulması.
Park, bahçe ve yeşil alanların sulanması, bakımı ve otların temizliği;
seramızda yazlık ve kışlık çalı türü ve mevsimlik çiçek üretiminin
yapılması; mevcut yeşil alanlarımızın gübrelenmesi ve hastalıklar ile
mücadele işlemi yapılması; mezarlıkların temizliği ve gömü
işlemlerinin yapılması hizmetlerini sunar.

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz kültür etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen
ulusal ve uluslararası konser, bilgi şöleni, fuar, festival ve
etkinliklerin ön hazırlıklarının ve organizasyonunun yapılması;
dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler, özürlülere, ihtiyaç
sahiplerine ve asker ailelerine ayni veya nakdi yardımların
gerçekleştirilmesi; Kentim Kendim ve Kentli Çocuk Dergilerinin hazırlanması ve basılması;
belediye birimlerinin afiş, broşür, el ilanı, ilan tahtası ve raket billboardların grafik
tasarımının yapılması hizmetlerini sunar.
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Firma-Şirket Kaynaklı Kazalar
• Emniyetsiz şartlar
• Kusurlu araçlar

İş Kazalarının Meydana Gelmesi •İçin;
Uygun olmayan çalışma
zemini
• Uygun olmayan iş
ortamı, gazlı gürültülü
ortamlar

Tehlikeli Durum(Kaza Oluşturma Potansiyeli) ve
S Tehlikeli Davranış
faktörlerinin bir arada olması şarttır.


İş kazaları; yukarıda belirtilen iki faktörden birinin ortadan
kaldırılmasıyla önlenebilir.

TRATEJİK AMAÇ: SGK
verilerine
göre;
ülkemizde
günde
yaklaşık 180 iş kazası

o
l
PERSONEL KAYNAKLI KAZALAR
• İşi basite indirgeme
m
• Emeği eksiltme çabası
a
• Riski göze alma isteği
• İhmal %65 iş kazalarındaki
k
oranı
Kazaların ; %78’i Emniyetsiz Çalışmalardan,
• Çalışma ortamı atmosferi
ta
• Kişisel sorunlar
%20’si Emniyetsiz Durumlardan,
bu iş
• İçki sigara alışkanlığı
%2’si Doğal Olaylardan
• Personel- amir ilişkisi
kaza
• Kabiliyet meselesi
kaynaklanmaktadır.
• Tecrübe eksikliği
ları
• İş güvenliği prensiplerine
son
uymama
Bu oranlardan da görülüyor ki, iş
• Uygun olmayan giyim veya
ucu
kazalarının %98’inin nedeni insanlardır.
koruyucu malzeme kullanma
nda
gün
de 4 kişi hayatını kaybetmekte,6 işçide sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Yine ülkemizdeki çalışan
sayısı dikkate alındığında ve gelişmiş ülkelerdeki istatistikler dikkate alındığında yılda yaklaşık 36000108000 civarında meslek hastalığı olgusu beklenmelidir. TÜİK. Den alınan 2010 yılı verilerine göre iş kazası
ve meslek hastalıklarının yıllık toplam maliyeti 44 milyar TL. Olarak tahmin edilmektedir.(kayıt dışı olan iş
kazası ve meslek hastalıkları hariç) her ne kadar maddi kayıplar telafi edilebilse de iş kazası ve meslek
hastalıkları sonucu ailelerin elem ve ıstırabı gibi manevi kayıpların telafisi mümkün bulunmamaktadır. Bu
kayıpları önlemek için yapılacak olan yatırımlar meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu meydana
gelebilecek maddi ve manevi kayıpların oluşmasına engel olacaktır. Artık tüm dünyaca öğrenilen ve bilinen
gerçek şudur: ’kazaları ve meslek hastalılarını önlemek kaza ve meslek hastalığı sonrası oluşan kayıpları
ödemekten ucuz, kolay ve daha insancıldır. Burada amaç:
-çalışan sağlığını ve güvenliğini sağlamak
-işyeri ve iş ekipmanlarının güvenliğini sağlamak
-ürün güvenliğini sağlamak
-iş verimini artırmak
-İş kalitesini artırmak
-çalışan memnuniyetini artırmak
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-işyeri itibarını artırmak
-ekonomiye katkı sağlamak olacaktır.
- Stratejik amaç bölümünde belirtilen
hedeflere ulaşmak ve mevzuat gereği olarak
yapılması gereken faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.
 FAALİYETLER
1. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
korunmasına yönelik çalışmalarında kapsayacak İSG
hizmetlerinin sunulması için işveren: işyerlerinde İSG
profesyonelleri olarak tanımlanan yeterli sertifikaya
sahip, mevzuatın belirttiği sayıda ve sürede;

Teknik Hatadan Dolayı Oluşan
Kazalar
• Teknik arızalar- ani
arızalar- kopan hat,
düşen vinç, devrilen
makine
• Kusurlu alet araç
kullanma
• Doğru göstermeyen ölçü
aletleri

-işyeri hekimi
-işyerinin tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı
-diğer sağlık personeli görevlendirilmelidir.
2. Görevlendirilen personelin verimli çalışması için gereken mekân araç gereç ve zaman sağlanmalıdır.
3. İşyerlerindeki tüm çalışanlarda İSG kültürü geliştirmek ve bunu yerleştirmek için gerekli olan
eğitimler periyodik olarak verilmelidir.
4. Alınan İSG tedbirlerine çalışanlarca uyulup uyulmadığı yöneticilerce sürekli gözetlenmeli ve
denetlenmelidir. Uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmalıdır.
5. Mevcut durumun iyileştirilmesi için sürekli çalışma ve araştırmalar yapılmalıdır.
6. İlgili mevzuat uyarınca her işyeri için risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerektiğinde yenilenmelidir.
7. Çalışanlara görev verilirken sağlık ve güvenlik bakımından işe uygunluğu göz önüne alınmalıdır.
8. Hayati ve özel tehlike arz eden işyeri bölümlerine eğitilerek orada görevlendirilmiş kişiler dışındaki
çalışanların girmesi engellenmelidir.
9. İSG tedbirleri için yapılan harcamalar çalışanlara yansıtılmamalıdır.
10.
İşin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş Donanımı, çalışma şekli ve
üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmelidir.
11.
Teknik gelişmelere uyum sağlanmalıdır.
12.
Tehlikeli bir donanım el aleti veya iş makinası tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla
değiştirilmelidir.
13.
Teknoloji iş organizasyonu çalışma şartları sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin
etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirilmelidir.
14.
Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilmelidir.
15.
Çalışanlara uygun talimatlar verilmelidir.
16.
İşveren işyerlerinde İSG hizmeti sunmak için görevlendirdiği kişiler tarafından İSG ile ilgili
mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmelidir.
17.
Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak İSG tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu
donanım ve takım belirlenmelidir.
18.
İşyerlerinde uygulanacak İSG tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık
ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde
uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
19.
İşveren İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.
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Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve
muhtemel acil durumları belirlenmeli ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri
alınmalıdır.
21.
Acil durum planlarını hazırlanmalı.
22. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği,
çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele,
ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişi
görevlendirilmeli, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırılmalı ve ekiplerin her zaman hazır
bulunmalarını sağlanmalıdır.
23.
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; Çalışanların işi bırakarak
derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapılmalı
ve çalışanlara gerekli talimatlar verilmelidir.
24. Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulmalı, gerekli incelemeleri yaparak bunlar
ile ilgili raporları düzenlenmelidir.
25. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş
ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli
olan olayları incelenerek bunlar ile ilgili raporları düzenlenmeli.
26. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık
gözetimine tabi tutulmalarını sağlanmalı.
27. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunludur:
-İşe girişlerinde.
- İş değişikliğinde.
-İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen
düzenli aralıklarla.
28. İşyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe
başlatılmamalıdır.
29.
Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz,
teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerine
ulaşması sağlanmalıdır.
30. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlanmalı. Bu eğitim özellikle;
- işe başlamadan önce,
- çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
-iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya
- yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.
31.
Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli
aralıklarla
tekrarlanmalı
32.
Geçici iş ilişkisi kurulan işverende, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin
verilmesini sağlamalıdır.
33. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmalı, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak
mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunması çalışmalarını koordinasyon içinde yaparak, birbirlerini
ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirmelidir.
34. İşyerlerinde kullanılan araç gereç el aleti iş donanımı ve iş makinalarının arızalanmasını
beklemeden düzenli periyodik bakımları yapılmalıdır. Bunlar kayıt altına alınmalıdır.
35. Her işyerinde gerekli olan tehlike ve uyarı levhaları mutlaka konulmalı ve bunların muhafazası
sağlanmalıdır.
36. Çalışanlar kendilerine verilen kişisel koruyucu ekipmanları usulüne uygun ve düzenli
kullanmalıdır.
20.
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2.3.PAYDAŞ ANALİZİ
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Haziran 2006 tarihinde 2. Sürümü yayınlanan Kamu İdareleri
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda paydaş tanımı ve paydaşların sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu
yâda olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış
paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir.
İç Paydaşlar:
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı
kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi
sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Ve kuruluşun bağlı
olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

-

Dış Paydaşlar:
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.
- Müşteriler (Yararlanıcılar):
Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya
kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.
Alaşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık sürecinde belediyenin paydaşlarının görüş,
öneri ve isteklerini tespit etmek ve planın oluşumunda katkılarını sağlamak amacı ile paydaş analiz
çalışmaları yapılmıştır. Paydaş analizi çalışmalarında yazılı bilgi isteme, yüz yüze görüşme ve anket
çalışması yöntemleri kullanılmıştır.
Belediyenin paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

-

İç Paydaşlar
Dış Paydaşlar
Müşteriler (Yararlanıcılar)
















Kurum çalışanları (Yöneticiler ve Tüm çalışanlar)
Manisa Büyükşehir Belediyesi
İlçemizde bulunan kamu kurumları
Sivil Toplum Örgütleri
Mahalle muhtarları
Vatandaşlar

Paydaş Saha Çalışması

Dernekler
Odalar (Tüm Meslek Odaları)
Borsalar (Ticaret Borsası)
Sendikalar (İlçe Temsilcilikleri)
Yerel Basın
Kızılay
Rehabilitasyon Merkezleri
Siyasi partiler (İlçe Temsilcilikleri)
Kreşler
İşletmeler (İlçemizde Faaliyet Gösteren)
Doğal Kaynaklar (Jeotermal, Kaynak Suları)
Birlik ve Kooperatifler (Tarım Kredi Kop. Tariş Vb. Sulama Ve taşıma Birlikleri)
Kulüpler
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Garajlar
Adliye
Hastaneler
Diyanet işleri(İlçe Müftülük)
İlçe Milli Eğitim
Üniversite (Celal Bayar Üniversitesi)
İlçe Tarım
Askeriye
Muhtarlıklar (87 Adet )
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Orman işletme şefliği
Karayolları
Sosyal Güvenlik Kurumu
İlçe Sağlık Kurumları
Devlet Demir Yoları
İlçe Ceza evi
İlçe Halk Eğitim Merkezi
TEDAŞ ve Diğer

 Paydaşlarımızla Yapılan Çalışmalar
Bu bağlamda paydaş olduğumuz ilçemize bağlı 87 mahalle muhtarımızla yaptığımız birebir
ve iletişim araçları ile görüşmelerimize Belediyemizden beklentileri Alaşehir için ne yapabilirler ne
verebilirler istekleri nelerdir bunların cevapları aldık.
 Mahalleler Bazında Algı Farklılıkları Oluşmaktadır
Vatandaşın algı ve beklentileri analiz edilirken önem derecesine göre veya
memnuniyet derecesine göre sıralama yaparak bir sonuç çıkarmak çok doğru olmayacaktır.
Çünkü vatandaş için önem derecesi düşük bir hizmetten memnuniyetsizliğini ifade etmiş olması o
hizmeti öncelikli hale getirmeyecektir. Bir hizmetin önceliğini tayin edebilmek için vatandaşın
verdiği öneme karşılık o hizmetten duyulan memnuniyet düzeyini analiz etmek gerekmektedir.
Bu çalışmamızda yapılan analizler öncelik tespit etmeye yönelik analizlerdir. ALAŞEHİR genelinde
mahalleler arasındaki algı farklarını da ölçebilmek amacıyla her bir mahalle için ayrı ayrı analizler
yapıldığı gibi ilçe genelinde algı farkları da çıkarılmalıdır. Köy den mahalleye dönüşen
mahallerimizde yaşayan vatandaşların ve / veya muhtarların en fazla önem vermiş oldukları
hizmet alanları öncelik sıralaması yapacak olursak;

 İçme suyu tesislerinin bakımı ve ya yeni tesis kurulması;
 Kanalizasyon şebekesi yenilemesi ve ya yeni tesis kurulması;
 Asfalt çalışmaları 1 veya 2. Kat asfalt sathi kaplam işi, kilitli parke taşı döşemesi;
 Çok amaçlı salon yapımı;
 Çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin yapılması;
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 Çevre düzenlemesi ve oyun parkı kurulması;
 Cami, mezarlıkların bakımı ve onarımı olarak ortaya çıkmaktadır
Sonuç Olarak ;
Değişen dünya şartlarında değişen vatandaş beklentilerine cevap vermek
konusunda başta birebir muhatap olan belediyeler olmak üzere kamu kurumlarında bir yeniden
yapılanma sürecine girildiği görülmektedir ve yapması gereken asli vazifelerinden biridir.
Bu çerçevede;
 Yerel yönetimlerin vatandaşlara hizmet sunarken, "insan odaklı" hizmet sunma
uygulamasının öne çıktığı, bürokratik kültürden vatandaş odaklı kültüre geçiş sürecinin yaşandığı,
kamu yönetimlerinin bu anlayışa göre yeniden yapılandırılması ve şekillendirilmesi çalışmalarının
yoğunluk kazandığı,
 Paydaşımız olan ve mahalle muhtarlarımızın tüzel kişiliği olmadığı için maddi anlamda
güçleri olmadığı için yapım ve onarım kapsamında belediyemize katkı sağlayamayacağı mahalle
sakinlerinin işçilik bazında yardımcı olacaklarını;
 Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın Kamu kurumlarının şeffaf ve denetlenebilir olması
yönündeki taleplerin ve arayışların yoğunlaştığı, şeffaflığın olmadığı kurumlarda yolsuzluğun daha
yaygın olacağının genel kabul gördüğü, bu çerçevede, gizlilik kavramının muhtevasının yeniden
değerlendirmeye alındığı,
 Vatandaşların iradelerinin idareye yansıtılması için ne gibi mekanizmaların kurulabileceği
konusundaki çalışmaların yoğunlaştığı, vatandaşların sadece seçimlerde ve ara sıra yapılan
referandumlarda değil, teknolojideki, bilgisayar ve internet kullanımındaki gelişmelere paralel
olarak, vatandaşların sürekli idareyi etkileme ve iradesini idareye yansıtma imkânlarına
kavuşturulması gerektiği, en çok işlenen konular arasına girdiği,
 Siyasi sorumluluklar taşıyanlarla uygulamacılar arasındaki münasebetlerin yeniden
düzenlenmesi anlamında seçilmişlerle atanmışların fonksiyonlarının daha net belirlenmesine yönelik
araştırmaların devam ettiği, demokratik değerlerin gelişmesine paralel olarak seçilmişlerin
atanmışları daha etkili denetleyebilmelerinin mekanizmaların nasıl oluşturulabileceğine dair
araştırmaların yoğunlaşarak devam ettiği,
 Üretim sektöründe uzun zamandır uygulanan toplam kalite yönetiminin ve anlayışının
hizmet sektöründe de nasıl uygulanabileceğinin ciddi araştırmalara konu olduğu bu çerçevede
Belediyemizin kendisini yenilemelerinin ve geliştirmelerinin özel öneme sahip olduğu, kamu hizmeti,
vatandaş gibi kavramlarının içerik ve anlamlarının yeniden gözden geçirilmesin gerektiği,
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 Kamu kurumlarının denetim organlarının görev ve fonksiyonlarının yeniden gözden
geçirildiği, hukuka uygunluk denetimi ile birlikte performans denetimine önem verilmesi
gerektiğinin öne çıktığı ve performans denetiminin nasıl ve hangi kıstaslara göre yapılabileceğine
dair çalışmaların, araştırmaların devam ettirilmesi gerektiği,
 İdarenin daha iyi çalışması için idare edilenlerin gördükleri yanlışlara tepki vermelerinin
öneminin çok öne çıktığı,
 Yaşanan problemlerin sadece idarenin ve idarecilerin çalışmaları ile değil, topyekûn
toplumun çalışmaları ile çözülebileceği fikrinin yaygın olduğu, belli kişilerden ani ve köklü çözümler
bekleme fikrinin büyük ölçüde terk edilmesinin gerektiği, Daha iyiyi bulmayı sağlayacak fikri
atmosferin oluşmasına özel önem verildiği görülmektedir.
 Müftülük
Bu bağlamda paydaşımız olan ALAŞEHİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜZ ile yapılan
görüşmelerde İlçe Müftülüğünün beklentileri düşünceleri veya yapmak istedikleri ve yapmamızı
istediği işlerle ilgili çalışmamıza şöyle başlayabiliriz.
 İlçemizde bulunan tarihi camilerimiz olan Şeyh Sinan, Yıldırım Beyazıt ve Kütük Minare
gibi camilerimizin tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması için tur rehberlerinin programlarına
aldırtma çalışması yapılması, bunun için aslında elimizde büyük kaynak oluğu ilçemiz gelen
yabancı turistleri Jean – Jan Kilise si, Kurşunlu Han, Halk Kütüphanesi ile birlikte bir gezi turu
hazırlayıp tarihi camilerimizi de gezdirme olanağının sağlanması gerekmektedir. Belli bir
gezilecek ve görülecek yerler diye güzergâh hazırlanarak turistleri bu bölgelere yönelterek tarihi
camilerimizin tanıtılması sağlanmalıdır.
 Yeni yapılacak olan yeni garaj ve hal bölgesine proje kapsamında garaj ve hal alanlarında
projeye uygun camilerinde bulunduğu bir proje yapılmalıdır.

 İlçemizden geçmekte olan İzmir – Denizli - Antalya karayolu üzerine ilçemiz sınırları
içerisinde yol üzerine yolcuların ibadet ve diğer ihtiyaçlarını giderecek şekilde cami yapılmalıdır.
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 Yeni hastanenin bulunduğu bölgeye belediye – müftülük ve hayırsever vatandaşlarla
görüşme yaparak cami yapımı çalışmalarının başlaması gerekmektedir.

 Dr. Sadık Ahmet Meydanın bulunduğu bölgedeki inşaatı tamamlanan öğrenci yurdunun
belediyemizce plan değişikliği yaparak bu binanın kültür merkezi ve mescit olacak şekilde
çalışmanın yapılması gerekmektedir. Zira Müftülüğümüzce ilçemize öğrenci yurduna şuanda
ihtiyaç duyulmamakta mevcut yurtlarımız yeterli durumdadır.
 14 – 20 günleri arasında Nisan ayında kutlanan KUTLU DOĞUM haftasında belediyemizle iş
birliği yaprak ilçemizin farklı mahallelerinde çeşitli etkinlikler yaparak sevgili peygamberimiz (sav)
daha iyi anlaşılmasının sağlamaya yönelik çalışmalara yapmak;
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 Ramazan aylarında Belediyemizle ortaklaşa ilçemiz merkezi ve dış mahallelerimizde
sohbetler, eğitim seminerleri çocuklar için orta oyunları vb. etkinlikler düzenlemek;

 Mübarek kandil gecelerinde Belediyemizle ortaklaşa çeşitli camilerimizde mevlit ve Kuran-ı
Kerim Tilaveti günleri, kandil simitleri dağımı gibi etkinlikleri düzenlemek;
 Belediyemizle ortaklaşa programlar hazırlayarak ilçemizde dünyaca ünlü hafızları misafir
ederek Kuran-ı Kerim tilaveti, semazen, ilahi grupları davet edilerek etkinlikler düzenlemek;
 Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplumsal bilinci ve kaynaşmayı artırmak için ilçemizde
bulunan garip ve yoksul vatandaşlarımız tespit edilerek onlara maddi ve manevi yardımlar yapmak
üzere Belediyemizle ilgili ortak projeler yapmak;
 İftar programı, Aşure Günü vb. günlerde Belediyemizle birlikte programlar düzenleyerek
vatandaşlarımıza o günlerin manevi havasını tattırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak;
 İlçemizde merkezde ve mahallelerde bulunan cami ve kuran kurslarımızın engelli
vatandaşlarımızda kullanabilmesi için fiziki yapılarının bu şekilde düzenleme çalışmasının yapılması;
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 01-07 Ekim Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak
kutlanıyor. Hafta dolayısıyla ilçe Müftülüğümüz ve Belediye başkanlığımızla programlar hazırlanarak
çocuklarımızın camiyi sevmeleri ve alışmaları yönünde çalışmalar yapmak;
 İlçe merkezinde olduğu gibi mahalle camilerimiz inde ışıklandırılarak hoş bir görünüşe
kazandırılmak üzere bir proje hazırlanmalıdır.
 İlçe Polis Merkezi
1.Sizce Belediye hizmetleri yerine getirilirken, en çok nelere dikkat edilmeli?
Bence ilk önce; Temizlik ve çalışanların hitap edecek şekilde düzenlenmesi, yol yapım ve
bakım işleri ile özellikle rögar temizliğine önem verilmeli. Yağışlı havalarda
2. Belediye ile olan işlerinizin takibi esnasında en çok en çok karşılaştığınız sorun nedir?
Kazalarda veya Zabıta ekibine ihtiyaç olduğunda saat: 23.00 den sonra ekiplerin olmaması
3. Stratejik Planda yer almasını istediğiniz faaliyetler veya mevcut faaliyetlerin
iyileştirilmesi hakkındaki önerileriniz nelerdir?
Mevcut bulunan alkollü ve eğlence yerlerinin azaltılması yâda kapatılması. Nedeni de; Kadına
şiddetin ve başkaldırıların artması
4. Yakın zamanda kentimiz için fırsat gördüğünüz etkenler?
Sit Alanlarının daha dar kapsama alınarak turizme açılması.
5. Yakın zamanda kentimiz için tehdit gördüğünüz etkenler?
İlçede; köpeklerin çoğaldığı için barınaklarda yavruların sağlanması, Mevsimlik işçi
konusunda konaklarda yâda işletme sahipleri ile görüşülmesi.
6. Kentimizin güçlü olduğu etkenler nelerdir?
Konser ver eğlence yönüyle güçlü
7. Kentimizin zayıf olduğu yanlar nelerdir?
Kimsesiz ve yardıma muhtaç kimselere yardım edilememesi
8. Kurumunuzca 5 yıl içerisinde kentimizle ilgili yapılması planlanan büyük projeler
Otogar yapılması ve merkezde otopark sorununun giderilmesi
9. Belediye ile birlikte ne gibi faaliyetler yapabilirsiniz
Ortak olarak; Trafik ekibi kurularak park düzenlemesi, kaldırım üzerinde bulunan esnafın
mallarının kaldırılması.
 Alaşehir Belediye Spor Kulübü
Alaşehir Belediye Spor Kulübü olarak Alaşehir Belediyesi’nden önümüzdeki 5 yıllık süre
zarfında beklentileriniz nelerdir?
 Kulüp olarak öncelikle beklentimiz konum olarak şehrimizin en önemli noktasında bulunan
mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanda yapılacak yatırımlar öncelikli beklentimizdir. Konuyu
açmak gerekirse toprak sahanın bir an önce suni ve doğal çim saha olarak yapılarak gençlerimizin
hizmetine sunulması, bu yapılacak saha sonucunda mevcut çim sahanın yükünün hafifletilmesi
sağlanacaktır. Ayrıca mevcut tesislerin olduğu bölüme modern soyunma odaları, sosyal tesis, tenis
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kortu vb. tesisler yapılması acil ihtiyaçlarımızdır. Semt sahaları oluşturulması da ilçemizde sporun
yayılması ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
 Kulüp olarak öncelikli beklentilerimizden daha önceki yıllarda olduğu gibi malzeme-araçgıda-nakdi yardım desteğinin devamını beklemekteyiz.
 Bu
beş
yıllık
süre
içerisinde
belediyemizden daha önceki yıllarda olduğu gibi
malzeme-araç-gıda-nakdi yardım desteğinin
devamını beklemekteyiz.
 Yukarıda belirttiğimiz konularda(AraçMalzeme-Gıda-Nakdi Yardım) belediyemizin
yükünü
hafifletmek,
maliyeti
düşürmek
maksadıyla kulübümüze gelir getirecek alanların
kulübümüze tahsis edilmesini beklemekteyiz.
 Önceki yıllarda belediyemiz tarafından
bize sağlanan araç desteğinin maliyetini
düşürmek amacıyla kulübümüz alt yapı ve A
takımı seviyesindeki sporcuların kullanabileceği 2
adet araca ihtiyacımız vardır.
 Tipi Kapalı Cezaevi
 Cezaevi bahçesinin çevre düzenlemesi konusunda yardım istiyorlar.
 Cezaevi içerisinde bulunan
yolların asfaltlanması.
 Cezaevi içerisini mahkûmlara
boyattıkları lakin mahkûmların dışarı
çıkmasının yasak olduğundan dolayı
boya konusunda personel talebi
 Cezaevi içerisinde bulunan
konferans salonunun düzenlenmesi
 Cezaevi
su
şebekesinin
yetersizliğinden dolayı su sıkıntısı
çekmeleri
 Cezaevinin alt yapısında
sıkıntılı
zamanlar
olduğu
dile
getirilmektedir.
 S.S Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Alaşehir belediyesi ile şikâyetçi olduğunuz konular
- Futbol sahasındaki Spor aletlerinin bozuk kırık olması
- Refüj deki sulamaların yola taşması kazaya sebebiyet vermesi
Alaşehir Belediyesinin en beğendiğiniz hizmeti yazınız.
- Cumhuriyet meydanı
- Yeni inşaat alanları yeni oluşum
- Şehrimize giriş yolları ışıklandırma çok güzel
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Alaşehir belediye Başkanından ve Belediye Yönetiminden en önemli beklentileriniz
nelerdir
- Yeni belediye sarayının yapılması
- Sera Organize Sanayi Bölgesi Kurulması
Sizce Kurumumuzun en önemli sorunu nedir.
- Otopark
- Sokak hayvanları örneğin köpek
- Sanayi sitesindeki Tır parkını genişletilmesi
- Şehrimiz de yaş üzüm sebze olmasından dolayı dışarıdan gelen misafirlere güzel modern
konaklama tesisi yapılması
 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(İlçe Müdürlüğü)
Alaşehir belediyesi ile şikâyetçi olduğunuz konular
- Yollar kazı yapılır iken TEDAŞ ile irtibata geçilmesi
Alaşehir Belediyesinin en beğendiğiniz hizmeti yazınız.
- Cumhuriyet meydanı
- Yeni inşaat alanları yeni oluşum
- Yeni Yapılan Şelale
Alaşehir belediye Başkanından ve Belediye Yönetiminden en önemli beklentileriniz
nelerdir
- Yeni belediye sarayının yapılması
- Dışarıdan gelen misafir ve konuklara iyi bir otel olması
Sizce Kurumumuzun en önemli sorunu nedir.
- Otopark
- Sokak hayvanları örneğin köpek
- Organize sanayi bölgesi
- Şehrimizde otel olmaması
- Kiliseye gelen turistlerin şehrimize gezdirilmeden gitmesi ÖNERİSİ: Direk kiliseye
götürülmesinden ziyade Cumhuriyet meydanından gezdirerek götürülmesi.
Alaşehir’e önümüzdeki yıllar katkılarınız
- Alaşehir deki elektrik panolarını yenilemek
- Alaşehir de önümüzdeki yılar bütün enerji nakil hatlarını yer altına almak
Kurumum adına Alaşehir Belediye Başkalığının
yaptığı hizmetlerden ve kurumumuza sağladığı
imkânlardan son derece çok memnunuz.
 Alaşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
Alaşehir belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğü
teknik personelince 18.08.2014 tarihinde Milli Eğitim
Müdürlüğüyle stratejik planlamayla ilgili olarak, Alaşehir
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belediyesinden beklentilerini, kurumlarınca Alaşehir belediyesiyle yapabilecek çalışmalar
hakkında görüşüldü.
Kentimizin Antalya yol üzerinde olması ve tarım, bağcılıkla uğraşmasının kentimizi
güçlendirdiğini fakat Belediye hizmet birimlerinin bir arada olmaması, Kurumsallaşma sürecinin
tamamlanmamış
yürütülmesi,

olması,

Görevlerin

Koordinasyon

eksikliği,

vekâleten
Belediye

hizmet binasının yetersiz olması, Sosyal tesis eksiği,
Büyük şehir belediyesi ile diğer belediyeler arasında
işbirliği ve bilgi paylaşımının yetersizliği belediyenin
zayıf yönlerinden olduğu belirtildi.
- Stratejik planda yer almasını istedikleri
çalışmalar ilgili olarak;
- Sosyal tesislerin yapılması,
- Belediye hizmet binasının yapılması,
- İlçe garajının yapılarak dışarıdaki firmaların katılımının sağlanması istenildi.
Kurumunuzca 5 yıl içerisinde kentimizle ilgili yapılması planlanan büyük projeler nelerdir
sorusuna ise; Fen lisesi bağımsız okulu, Çok programlı liseler, Öğretmenler sosyal tesisinin
yapılabileceği söylenildi.

-

Belediyemizin güçlü gördüğü yanları nelerdir?
Etkin meslek edindirme kursları ile sosyal eğitime katkı sağlanması
Temel bazı hizmetlerin özelleştirme, hizmet satın alma gibi yöntemler kullanılarak daha düşük
maliyette daha kaliteli hizmet sunulması
Belediyemizin zayıf gördüğünüz yanları nelerdir?
Belediye hizmet birimlerinin bir arada olmaması
Kurumsallaşma sürecinin tamamlanmamış olması
Görevlerin vekâleten yürütülmesi
Koordinasyon eksikliği
Belediye hizmet binasının yetersiz olması
Sosyal tesis eksiği
Büyük şehir belediyesi ile diğer belediyeler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının yetersizliği
Stratejik planda yer almasını istediğiniz faaliyetler?
Sosyal tesislerin yapılması
İlçe garajının yapılarak dışarıdaki firmaların katılımının sağlanması
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-

Kentimizin güçlü olduğu yanları nelerdir?
Antalya yol üzerinde olması
Tarım ve bağcılık
Kentimizin zayıf olduğu yanları nelerdir?
Kent bilgi sisteminin yokluğu
Kurumunuzca 5 yıl içerisinde kentimizle ilgili yapılması planlanan büyük projeler nelerdir?
Fen lisesi bağımsız okulu
Çok programlı liseler
Öğretmenler sosyal tesisi
Kentimiz için tehdit gördüğünüz etkenler nelerdir?
Sıcak su kuyuları faaliyete geçtiğinde yer altı suları ve çevresel etkenlerin insan sağlığını ve
doğayı olumsuz etkilemesi

 Alaşehir Rehabilitasyon Merkezi İle Yapılan Görüşmeler
- Belediye hizmetleri yerine getirirken halkın ihtiyaçlarını ve iller bankasındaki gelirleri dikkate almalı
- Belediye ile olan işlerimizin takibi sırasında sorumlu kişilere ulaşılamıyor, takipte olan dosya ile ilgili
bilgilendirme yapılmıyor.
Belediyemizin güçlü gördüğü yanları nelerdir?
- Yapılan yolları ve ışıklandırmaları başarılı buluyoruz.
- Temizlik için alınan önlemlerin başarılı olması
- Kendi kendine yetebilen belediyeye sahibiz
- Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kültürel ve ihracat merkezi olmamız
Belediyemizin zayıf gördüğünüz yanları nelerdir?
- Park alanları ve spor yapılacak alanları yeterli değil.
- Sinema ve lunapark eksikliği
- Şehir içi otobüsünün hacı bey mahallesinden geçmesi
- Park alanlarının kendi haline bırakılması ve bakımsızlığı
Stratejik planda yer almasını istediğiniz faaliyetler?
- Huzur evi ve özürlüler bakım merkezi olması
- Alt yapı sorununun çözülmesi
- İçme suyunun içilebilir hale getirilmesi
- Park ve bahçelerin başıboş bırakılmaması
Kentimizin güçlü olduğu yanları nelerdir?
- Halkın çok kadir kıymet bilir olması
- Tarımsal faaliyetler
Kentimizin zayıf olduğu yanları nelerdir?
- Bazı arazilerin başıboş bırakılması
Kurumunuzca 5 yıl içerisinde kentimizle ilgili yapılması planlanan büyük projeler
nelerdir?
- Daha modern tesis ve binaya ulaşmak,
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 Alaşehir Tarım Kredi Kooperatifi
Durum Analizi: Alaşehir Tarım Kredi Kooperatifinin Alaşehir Belediyesinin Hizmetlerinden
genel anlamda memnun olup; Belediyemizin 2015-2019 stratejik planlama döneminde tarafsız bir
hizmet anlayışı içerisinde devam etmesi ve bu süreç içerisinde otopark sorunu, modern
şehirleşme, kent temizliği ve sosyal aktivite hizmetlerine daha fazla önem vermesini
önermektedir.
Kuruluşumuzdan2015-2019 stratejik planlama döneminde beklentileriniz nelerdir?
- Otopark ve sit problemi
- İşsizlik
- Modern şehircilik
- Temizlik
- Sosyal aktiviteler
 Alaşehir Kızılay Şubesi
Durum Analizi: Alaşehir Kızılay şubesi Alaşehir Belediyesinin Hizmetlerinden çok memnun
olup; Belediyemizin 2015-2019 stratejik planlama döneminde Trafik(otopark) sorunu, kent
temizliği ve çevre düzenleme gibi hizmetlerin daha fazla önem verilmesini vurgulamaktadır.
Kuruluşumuzdan2015-2019 stratejik planlama döneminde beklentileriniz nelerdir?
- Trafik(otopark) sorunu
- Temizlik
- Çevre düzenleme
 Orman işletme şefliği
- Yangın sezonunda çöp depo alanının etrafında hendek kazılmasının orada çıkabilecek bir yangının
diğer alanlara yayılmasına engel olabileceği belirtildi.
- Kuru derede yangın merkezlerinin olduğu ve orada bulunan havuzun dolu bulunmasının istendiği
belirtildi.
 İşletmeler (Uçak Kardeşler)
- Lokanta tarzı işyerlerinden toplanan çöplerin kedi köpek tarafından çıkarılıp yayılmaması ve
yemek sularının etrafa akmaması için bu tip iş yerlerine çöp poşeti temininin yapılabileceği
- Sokak köpeklerinin fazlalığı
- Ruhsat işlemlerinde evrak fazlalığının giderilmesi gerektiği
- İtfaiye, temizlik gibi konularda eğitimli eleman sıkıntısı yaşadıkları ve yetişmiş eleman konusunda
kurs anlamında girişimde bulunulması
- Cumhuriyet meydanına ilk günkü özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi.
- Memnuniyet anlamında park bahçeler su ve kanalizasyon ve itfaiye hizmetlerinin çalışmalarının
beğenildiği belirtildi.
 Ticaret Borsası (Hüseyin Soygür)
- Kültürel etkinliklerin fazla olduğu çağdaş bir kent beklentisinde olduğu kendilerinin borsa olarak
kaymakamlık evini Alaşehir’in kalkınması için sosyal tesis olarak restore edilerek çalıştırılacağı
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-

Beldelerdeki itfaiye araçlarının Alaşehir’e getirilmiş olmasının ileride çıkması olası yangında sıkıntı
yaratacağını düşündüğünü belirtti.
- Şu anki merkezde bulunan Pazar yerinin katlı otopark olarak kullanılabileceği
- Büyük bir alışveriş ve kültür merkezinin yapılması gerektiği
- Her köye mobil soğuk hava depolarının temin edilmesinin güzel olacağı
- Bedensel engelli vatandaşlarımız için ücretsiz taşımanın yapılabileceği belirtildi.
 Tariş müdürlüğü (Yılmaz Yıldırım)
- Üzümün sosyal çerçevesinin çizilmesi gerektiği
- Üzümün tarihsel yapısını çıkarmak gerektiği ve bu anlamda festivaller düzenlenmesi gerektiği
ayrıca bu festivallerde Alaşehir üzümünün dünyaya tanıtılması gerektiği, yapılacak festival tören
gibi etkinliklerde üzümlü kekler üzümlü ekmekler yapılıp katılanlara ücretsiz dağıtımının
yapılmasının etkili olacağı belirtildi.
 Ticaret Odası (Mustafa Seyhan)
- Turizmin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi bu anlamda Sean Jean
kilisesinin, şarap tanrısı mozaiğinin antik tiyatronun ciddi bir potansiyelinin olduğu gelen turist
kafilelerinin daha fazla şehrimizde kalması ve esnafımıza para bırakması için şehir içine
girmelerinin sağlanması gerektiği bunun da turistik bir traktör yaptırılıp onunla sağlanmasının
mümkün olduğu belirtildi. Kilise ile kurşunlu han arasında kalan sokağın restore edilerek kilise ve
han arasında geçişlerin cazip hale gelebileceği belirtildi.
- Jeotermal konusunda denetim ve kontrollerin yapılması gerektiği belirtildi.
 İlçe Tarım Müdürlüğü (Zekeriya Dinçer)
- Yol yapımlarında bazı sıkıntıların olduğu kasislerin çok yüksek olduğu
- Zeytin ağaçlarının yollara dikilmesinin sıkıntılı olduğu
- Görsel anlamda kentte iyileştirmeler yapılması gerektiği
- Daha fazla yeşil alan daha fazla yürüyüş ve spor alanlarının yapılması gerektiği belirtildi.
 Üniversite (Musa Ak)
- Okulun çevre düzenlemelerinde belediyenin çok yardımcı olduğu bu anlamda bir
memnuiyet olduğu belirtildi
- Sera konusunda yardımcı olunmasının istendiği belirtildi
- Ak mezar mevkiinde 20 dekar arazilerinin olduğu ve 2 binalarının olduğu okulun bilimsel
çalışmalar için hazırlanması anlamında belediyenin de yardımcı olabileceği yönünde beklentileri
olduğu belirtildi.
 Jeotermal Enerji Firma Görüşleri
Kuruluşumuzun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
- Belediye Faaliyetleri
 Çevre Temizlik
 Yasal izin mekanizmaları ve prosedürleri
 Jeotermal Enerji ve Bölge halkı ilişkilerinde önderlik yapması.
 Çeşitli toplantılarla Jeotermal Enerji konusunda bilgilendirme ve tanıtım toplantıları
yapılması.
■ Kuruluşumuzun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?
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- Yatırımcı olarak;
 Bizlere sahip çıkılması, bölgeye
yatırımın gelmesini teşvik etmeniz.
 Bölgedeki Jeotermal yatırımlar
arttığında, Belediyenin süratle organizasyon
yapısı içinde danışmanlık
Mekanizmasının oluşturulması ve
sektörle sık sık bir araya gelerek liderlik
yapması.
■
Kuruluşumuzun
gereken yönleri nelerdir?

geliştirilmesi

 Alaşehir ‘ in sadece Üzüm tarımı ile
değil Jeotermal Enerji alanında da Ülkemizde
hak ettiği yere taşıyıcı reklam, tanıtım
girişimlerinde bulunması.
■ Kuruluşumuzdan beklentileriniz
nelerdir?
 Jeotermal Enerjinin direk kullanım
yöntemleri uygulamalarını yaygınlaştırmak
için alan belirlenmesi, imar düzenlemelerinin
yapılması.
 Seracılık- kurutma, Sebze- meyve,
Otelcilik- Turizm, Soğuk Hava tesislerinin
yatırım alanlarının belirlenmesi.
Jeotermal enerji temiz ve çevre
dostu bir enerjidir. İlçenin temiz havasına
zarar vermez. Ayrıca Jeotermal enerji ile
sürekli güç üretilmektedir; yağmur ve kar
gibi atmosferik kaynaklı sulardan oluştuğu
için yeraltı rezervuarları kendilerini sürekli
yeniler; yani kesintisizdir.
 İstihdam: Jeotermal enerji firmalarının
Alaşehir bölgesine gelmesiyle birlikte,
ilçede yaşayanlar için farklı iş imkânları
çıkmıştır.
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 Kalkınma: Jeotermal enerji firmalarında çalışan kişiler için yaşam alanı Alaşehir olmuştur.
Konaklayacakları yerler dışında, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli her şeyi ilçeden
karşılayacaklardır. Böylelikle Alaşehir halkı kazanç sağlayacaktır.
 Ekonomi:
Jeotermal
enerji
firmaları, doğal enerji kaynaklarını –
zenginliklerini- kullanarak (yeraltından çıkan
buharın elektriğe dönüştürülmesi) ekonomik
değer katacaklardır.
 Entegre Kullanım: Jeotermal
enerji aynı zamanda sera ısıtmacılığın da
kullanılmaktadır. Kesintisiz, çevre dostu ve
ucuz olmaları nedeniyle Jeotermal enerji sera
karlılığını da artırmaktadır. Aynı zamanda
Jeotermal enerji konut ısınmasında da
kullanılmaktadır.
 Turizm: Termal turizm-tedavi uygulamalarına yönelik sağlık otelleri, kaplıcalar için
jeotermal enerji önemlidir. Bulunduğu bölgeleri ekonomik ve turistik açıdan zenginleştirir. Bu
nedenledir ki jeotermal kaynakları bulunan
Alaşehir çok önemli bir bölgedir.
 İdare Payı: 5686 no lu
“JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL
MİNERALLİ SULAR KANUNU’NA göre
doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı
tesislerin gayrisafi hasılatının % 1’i tutarında
idare payı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar
idareye ödenir. Tahsil edilen tutarın beşte
biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu belediye yani Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından
Alaşehir Belediyesine bir ay içerisinde ödeme
yapılır.

■ Kuruluşumuzun hangi faaliyetleri ve
hizmetleri sizin için önemlidir?
- Alt yapı, yol, su, elektrik çok önemli
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- İnsanların daha sosyalleşmesi için park ve eğlence yerleri olmalı.
- Çocuklar için oyun ve park alanları çok artmalı.
■ Kuruluşumuzun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?
- Kurum olarak başvurularımızın hemen değerlendirilmesi çok olumlu.
■ Kuruluşumuzun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?
- Sinema, Kafe ve park alanlarının arttırılması ve yolların düzeltilmesi.
■ Kuruluşumuzdan beklentileriniz nelerdir?
- Belediye olarak sosyal alanlara çok daha önem verilmeli, Yüzme havuzu, basketbol ve
futbol sahaları, tenis sahaları yapılmalı.
 Dış Paydaş Analizi
Paydaşlardan gelen bilgiler incelendiğinde, beklenti ve şikâyetlerin yoğun olarak toplandığı
konuları şu başlıklar altında sıralayabiliriz:
Paydaşlarımızla gerçekleştirilen “Geleceğini Şekillendiren Alaşehir” başlıklı çalış
tayda SWOT Analizi Çalışması yapılmış ve paydaşlar Alaşehir’in güçlü yönlerini şöyle ifade
etmişlerdir:
• Coğrafi konum
• Tarım ve hayvancılık
• Kültür ve sanat merkezine dönüştürülme olanağı
• Güçlü sosyal yapı ve orta sınıf hâkimiyeti
• Eğitim standartlarının yüksek olması
• Kaliteli ve içilebilen su
• Demokrasi ve hoşgörü kültürü
• Genç nüfus
• Gelişime ve değişime açık toplum yapısı
• Güçlü lider ve belediye
• Huzurlu ve güvenli ortam
• Spora yatkınlık
• Tarihi eserlerin varlığı
Paydaşlar bu güçlü yönlerin belediye ve Alaşehir ’e benzerleri ile rekabette
üstünlük kazandıracak unsurlar olduğuna vurgu yapmışlardır. Yine aynı çalış tayda iyileştirilmesi
gereken zayıf yönler de masaya yatırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Girişimcilik eksikliği
• Katılımsızlık
• Siyasi iradenin TBMM’de kullanılamaması
• Ortak çalışma ve dayanışma kültürü eksikliği
• Trafik sorunu
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• Hayal kuramamak
• İlçe olmak
• Havaalanı olmayışı
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019 Tarihleri Arası Stratejik Plan
AMAÇ 01 :

ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HEDEF -01 Belediye hizmet, kültür, sosyal hizmet,
eğitim, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan
tesislerin yapımı, mevcutların bakım, onarım ve
tadilatlarının yapılması
STRATEJİ–01 Beş Eylül Mahallesi, Kutlu Doğum Park
yanında bulunan (Bakkal Şükrü ) evin restorasyonun
yapılması -2015

STRATEJİ–02 Kültür merkezi yapılması – 2016 - 2019
STRATEJİ–03 Mevcut sosyal tesislerin bakım, onarım
ve hizmetin gerektirdiği tadilat ve değişikliklerin yapılması 2018
STRATEJİ–04 İbadethanelerin boya, bakım-onarım
ve gereksinim duyulan değişikliklerin yapılmasında katkı
sağlamak - 2015 - 2019
STRATEJİ–05 Mevcut spor alanlarının bakımı,
onarımı, değişiklikleri ve ilave tesislerin yapımı -2015 - 2019
STRATEJİ–06 Mevcut hizmet binalarımızın boya bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması2018
STRATEJİ–07 Belediye hizmetlerinin gerektirdiği hizmet merkezleri için gerekli kiralama
işlemlerinin gerçekleştirilmesi - 2017
STRATEJİ–08 Alaşehir İlçemize Gençlik Merkezi ve
ALMEK (Alaşehir Belediyesi Meslek Edinme Kursları )
kurulması için Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje
hazırlanıp Sunulması - 2016
STRATEJİ–09 Alaşehir İlçemize Kadın Sığınma evi
yapılması için Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje
hazırlanıp Sunulması - 2017
STRATEJİ–10 Kapalı ve Açık alanlar içerisinde büyük baş ve küçükbaş hayvan barınaklarına sahip
Modern Hayvan Pazarı İnşa edilmesi - 2018
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STRATEJİ-11 6360 sayılı Yasa ile İlçemize bağlanan Mahallelerimize Büyük Şehir Belediyesi ile
Ortaklaşa Muhtarlık Hizmet Binalarının yapılmasını sağlamak - 2018
STRATEJİ-12 İlçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerine Büyük Şehir Belediyesi ile proje hazırlayıp
Sosyal Tesis yapılması 2016-2019
HEDEF -02 Alt ve üst yapı ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak, çağdaş kent
kavramına uygun olarak kentin fiziki kullanıma uygun hale getirilmesi
STRATEJİ–01 Asfalt malzemesi alımının yapılması - 2015 - 2019
STRATEJİ–02 Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi, yapımı; yol düzenleme,
yenileme, tamir, bakım, ilave, özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması 2015 2019
STRATEJİ–03 Yeni imara açılan ve açılması planlanan yerlerin içme suyu, yağmur drenaj ve
kanalizasyon hatlarının yapılması için MASKİ-Büyük Şehir Belediyesi ile çalışma yapılması – 20152019
STRATEJİ–04 Mevcut veya yeni yapılacak yollarda kentsel estetik ölçülere uygun istinat
duvarları ve/veya korkulukların yapımı; var olanların bakım ve onarımlarının yapılması -2015- 2015
STRATEJİ–05 Yayalaştırılmış yol düzenlemelerinin yapılması – 2015- 2019
STRATEJİ–06 Tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin sağlanması, sağlatılması 2015-2019
STRATEJİ- 07 İlçemiz Mahallelerinde Çiftçilerimizi ihtiyacı olan Sulama Suyu Sondaj ve sulama
Hatlarının Büyük Şehir Belediyesi ile ortak proje
yapılması.2015 - 2019

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2019 Stratejik
Planı
 STRATEJİK AMAÇ
AMAÇ 1: Mevcut yeşil alanlarda
yapılacak yenilenme çalışmaları ile sağlıklı kentsel
çevreye uygun tasarımlar oluşturmak, yeni alanlar
yaratarak ilçe sınırlarında kişi başına düşen yeşil
alan miktarını arttırmak, bu alanların bakımlarını
yaparak sürekliliğini sağlamaktır.
 STRATEJİK HEDEFLER
HEDEF 1: İlçe sınırlarındaki yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak,
mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek
parkların revizyonunu yapmak.
FAALİYET 1: Yenilenmesi gereken mevcut parkların ve yeşil alanların yenilenme projelerini
hazırlayarak yapımını tamamlamak.
HEDEF 2: Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek yeşil alan
düzenlemesi yapmak.
FAALİYET 1: Düzenleme yapılacak alanı projelendirmesi ve sahaya uygulanması.
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HEDEF 3: İlçe Parklarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve
temiz hale getirmek.
FAALİYET 1: Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara ağaç
ve çalı dikmek.
FAALİYET 2: Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla sert zemin
alanını yenilemek.
FAALİYET 3: Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan
kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak.
FAALİYET 4:Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için hizmet alımı yapmak.
FAALİYET 5: Parklardaki çocuk oyun gruplarının, kent mobilyalarının yenilenmesi.
HEDEF 4: İlçe sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, orta kaldırım ve sokaklardaki ağaç
ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.
FAALİYET 1:Mevcut park, bahçe, orta kaldırım, cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların
çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin
gerçekleştirilmesi
HEDEF 5: İlçe sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve
kesim işlemlerinin yapılması.
FAALİYET 1: Her yıl tespit edilen miktarda, tehlike arz eden ve kuru ağaçlar ile kent
dokusuna uygun olmayan ağaçlarının kesimini gerçekleştirmek.
FAALİYET 2:Sokak ve caddelerde ağaçlara form veya bakım budaması yapmak.
HEDEF 6: Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle
üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
FAALİYET 1: Kent mobilyalarının temin edilmesi.
HEDEF 7: Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi
renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.
FAALİYET 1:Mevsimlik çiçek temin edilmesi ve orta kaldırım, kavşak, park alanları, çiçek
adaları şehir içindeki saksılara dikilmesi.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Plan (2015-2019)

AMAÇ : Kültür, sanat, turizm ve açık hava reklamcılığı alanlarında ulusal ve uluslararası
düzeyde kabul görecek seviyede ürün ve hizmetler sunarak Türk kültür ve sanatının tanıtılması ve
yaşatılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olabilmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Plan (2015-2019)
HEDEF 1- Kurum içi işlerin mevzu ata uygun yürütülmesini sağlamak
STRATEJİ Mevzuat değişiklikleri zamanında ilgili birimlere bildirilecektir.
HEDEF 2- Çalışanların bilgi birikimlerini arttırmak, geliştirmek
STRATEJİ İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profiller
sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması
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gerçekleştirilecektir.
HEDEF 3- Arşiv sisteminin geliştirilerek düzenli ve temiz bir arşiv oluşturulmasını sağlamak
STRATEJİ Hizmet alımıyla ya da kalifiye personellerle çalışılarak tüm arşivin elektronik
ortama aktarılıp yeni evrakların da elektronik ortamda arşivlenmesi sağlanacaktır.
HEDEF 4- Kurum içi ve dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve elektronik belge
yönetim sistemine uygun kayıtların alınmasını sağlamak
STRATEJİ Yazışma kuralları konusunda ilgili personellere eğitim düzenlenip ya da yapılan
eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanıp Standart ve kalite yakalanabilir.
HEDEF: Kültürel dönüşüme ait adımlar atmak
STARTEJİ1-Kültür Merkezi Yapımı
STARTEJİ 2-Kadın Sığınma Evi Yapımı
STARTEJİ 3-Gıda-Market Kurmak
STARTEJİ 4-Kimsesiz, Yardıma muhtaç çocuklarımıza sahip çıkmak konusunda yeni alanlar
oluşturmak.
STARTEJİ 5-Çocuk Kulübü Kurmak ve Çocuk Meclisi Kurmak
STARTEJİ 6-Spor Tesisleri içerisinde bulunan toprak futbol sahasını sentetik çim ile
kaplayıp gençlerimizin hizmetine sunmak
STARTEJİ 7-Çim sahanın bulunduğu alana tribün yapılması
STARTEJİ 8-Yeni Mahalle de bulunan çim futbol sahasını revize etmek

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Plan (2015-2019)
AMAÇ: Çağımıza uygun Motorize (yunus) Zabıtalar ve gönüllü zabıtaların
oluşturularak hizmet akışımızın hızlı ve verimli hale getirmek.
HEDEF 1- Motorize Zabıta ekibinin oluşturulması
STRATEJİ 1- Çalışma alanlarımız saha öncelikli olduğundan hızlı ulaşım müdahalenin
yapılması(2015-2019)
HEDEF 2- Gönüllü zabıta fikrini gönüllü trafik müfettişleri modeline uyumlu hale getirmek
ve işlerimizin akışını hızlandırmak.
STRATEJİ 1- Gerekli altyapının oluşturularak hizmet verimliliğimizi artırmak

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Plan 2015-2019

Amaç Ve Hedefler
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; görev, hizmet ve faaliyet sürecinde sıhhî ve gayrisıhhî
işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş
ve işlemlere ait hedefler aşağıda yer almaktadır.
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HEDEF-1 Hizmet üretim sürecinin stratejik plana uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
Strateji – 1.1 Hizmet birimlerinin stratejik planda tanımlanan faaliyetlerinin, plana uygun olarak
yürütülmesini sağlayacak izleme-raporlama sisteminin kurulması (2015)
Strateji – 1.2 Performans programının izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve uygulamaların
denetlenmesi (2015)

HEDEF-2 Hizmet birimlerinin hukuksal yönden desteklenmesi
Strateji – 2.1 Müdürlüğümüzün hizmet alanlarında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık
öngörülerine ilişkin görüş ve çözüm raporlarının hazırlanması, işlem tesisinden önce gerekli hukuksal
incelemelerin yapılması, protokol ve sözleşme taslaklarının hazırlanması veya incelenmesi
HEDEF-3 Müdürlüğümüzün kamuoyuna tanıtılması
Strateji –1.1 Basın yayın organları vasıtasıyla kamuoyunun müdürlüğümüz ve
müdürlüğümüze ait iş ve işlemlerden haberdar olmasının sağlanması (2015)
HEDEF-4 Vatandaşlarımızın görüş, öneri, şikâyet ve taleplerinin alınması, takibinin ve
karşılanmasının ve/veya cevaplanmasının sağlanması
Strateji –4.1 Vatandaşlardan gelen telefon, e-mail, faks şahsi veya basın yoluyla başvuruların
takibi ve başvuruların cevaplandırılmasının sağlanması
HEDEF-5 Mali Yapının Geliştirilmesi
Strateji – 5.1 Kayıt altına alınmayan mükellefler iş yeri denetimleri ve Hafta Tatili Ruhsatı
denetimleri ile kayıt altına alınacak olup mali yapı güçlendirilmesi (2015-2019)

HEDEF-6 İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Geliştirilmesi
Strateji – 6.1 İşporta ile mücadele ve işyeri ruhsatı denetimleri ile ilçe ekonomisi ve ticaretinin
geliştirilmesi (2015-2019)

VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ
2014 yılında kurulan müdürlüğümüzün stratejik plan hazırlığı sırasında;
-Birbirleriyle etkileşim içerisinde olan faaliyet ve projelerin ilgili olduğu hedef bazında doğru
olarak tespiti ve zamanlamasının yapılmasına, Her bir faaliyetin belirli bir hedefe yönelik olmasına,
-Her bir projenin diğer proje ve hedeflere aykırı düşmemesine,
-Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu
değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın
benimsenmesine,
-Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği
ve koordinasyon oluşturulmasına, kriterlerine dikkat edilmiştir.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Plan (2015-2019)
Faaliyetlerimiz:
1. Alaşehir sınırları içerisinde; çöplerin toplanması ve nakliyesinin yapılmasını, ana arter,
cadde, sokak ve güzergâhların süpürülüp temizliğinin yapılmasını, yol yıkama çalışmalarını
sağlanmak,
2. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait ihale dosyalarını hazırlamak, ihalelerin şartnamelere
uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
3. Doğal afet ve yağmur sonrası oluşan teessüratın temizlenmesini sağlamak,
4. Çöp taşımalık ve çöp bidonları edindirme ve dağıtımının yapılmasını, çöp konteynırı tamir
bakım ve boya işleri ve yıkama çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
5. Atık piller ve bataryaların toplanmasını sağlamak,
6. Ömrü tükenmiş lastikleri lisanlı firmalara teslim etmek,
7. Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini
yapmak, ayrıca halkımızın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğümüze müracaatları halinde
haklı taleplerini yerine getirmeyi sağlamak,
8. Kâğıt, karton, metal vb. geri dönüşebilen ambalaj atıklarının toplatılması ve nakliyesini
Belediye ile anlaşmalı lisanslı firmalar tarafından yaptırılmasını sağlamak.
9. Bitkisel atık yağların toplatılması ve nakliyesini Belediye ile anlaşmalı lisanslı firmalar
tarafından yaptırılmasını sağlamak.
10. Çöp toplama alanının sürekli ilaçlamasını yapmak ve gelen çöpleri düzenli serilmesini ve
sıkıştırmasını sağlamak.
11. Gürültü şikâyetlerini, hava kirliliği şikâyetlerini değerlendirmek,
12. Çevre kirliliği şikâyetlerini değerlendirmek ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüne bildirmek,
13. Bitkisel atık yağların toplanmasını sağlamak,
14. Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli
tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak,
15. Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve
katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
16. Cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, çöplerinin alınması ve nakli işlerinin
yapılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, kontrol ve takip ederek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
17. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakledilmesi.
18. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini
engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerini yapıp, kontrol ve takip
ederek sonuçlandırmasını sağlamak.
Çöp konteynırlarını, çöp kovalarını, çöp sepetlerini ve izmarit kutularının cadde
ve sokaklarda uygun yerlere konulmasını sağlamak,
Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması
ve ilaçlanmasını yaptırarak çevreye pis koku ve zarar vermesini önlemek,
Düzenli bir şekilde caddelerin periyodik olarak süpürülerek yıkanmasını sağlamak
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İlçe içerisindeki pazaryerlerinin süpürülüp yıkanması işlemlerini kontrol ve takip ederek
sonuçlandırılmasını sağlamak. Sahipsiz inşaat atıklarının ve hafriyatların toplanmasını sağlamak. Kurban
bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
19. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak (Doğrudan, Dilekçe, E - mail, BİMER, Çağrı merkezi
vb.) yöntemlerle gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya
kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamaktır.
20. İlçemizin çeşitli yerlerine (okullar, kamu binaları, özel iş yerleri, oteller vb.) koyulan iç
mekân kutuları, kafesler, geri dönüşüm kumbaraları ile halkın geri dönüşüme ve ekonomiye katkıda
bulunması sağlamak.
Temel ilkemiz insana saygıdır.
Doğanın ve diğer canlıların yaşam hakkına saygı.
Çalışanlarımızın çalışma ve sosyal haklarını gözetmek.
Hedefimize ulaşırken çalışanlarımız ve ilçe halkının katılımını sağlamak.
Çalışmalarımızın tümü kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik ilkesine göre yapılır.
Görevimiz doğru hizmeti, doğru zamanda vermektir.
Tüm çabamız ilçe halkının mutluluğu için yaşam kalitesini yükseltmektir.
Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır.
Belediye, tüm iş ve işlemlerinde mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş
memnuniyetine uygun olarak çalışır.
Belediyenin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır.
Hiçbir ayrım gözetilmeksizin ilçe sakinlerinin belediye hizmetlerinden yararlanmaya,
belediye karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır.
Kentsel gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır.
Kentimizin ve kent yönetimimizin görev, geniş görüşlülük ve amaçlara ulaşabilmesi,
hizmette kalite ve verimliliği artırmak için eğitim ve araştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir.
Hedef Kurumsal yapıyı güçlendirmek, personeli eğitmektir.
STRATEJİK AMAÇLAR
AMAÇ 1 : Sağlıklı Bir Şehir İçin Çevre Bilincinin Geliştirilmesi,
AMAÇ 2 : Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunması,
AMAÇ 3 : Şehir Temizliği, Atık Yönetimi,
STRATEJİK HEDEFLER
 Çevre Bilincini Geliştirme
HEDEF 1:Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmaları yapmak.
FAALİYET 1: Çevre ve çevrebilim hakkında güncel tanımları güncel verilerle açıklayan kolay
anlaşılır kitapçıklar düzenleyip yayımlamak. Çevre kirliliğini önleyecek kampanyalar, yarışmalar ve
eğitim faaliyetleri oluşturarak çevre bilincini herkese aşılamak.
FAALİYET 2: İlçe genelinde seçilecek ilk ve orta öğretim kurumlarında seminer
düzenlemek. Halkın bilinçlenmesi için broşür ve afiş çalışmaları yapmak.
FAALİYET 3:Belediyemiz bünyesinde çalışan personeli seminerlerle bilinçlendirmek.
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HEDEF 2:İlçemizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre konusunda çalışan sivil
toplum örgütleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar desteğiyle çevre bilinci oluşturmak.
FAALİYET 1: Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında (bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan destek de alınarak) ilköğretim öğrencilerine yönelik 1
günlük eğitim programı hazırlanması.
 Çevrenin Ve Ekolojik Dengenin Korunması
HEDEF 3:26809 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
kapsamında Alaşehir İlçesi genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün ilçe
sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin sağlanması.
FAALİYET 1: Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik
gürültü haritalarının oluşturulması,
HEDEF 4: İlgili meslek odalarının ortaklığı ile ilçemizin hava kalitesinin yükseltilmesi ve
karbon emisyonlarının azaltılması, ısınma araç gereç ve donanımlarının eksik ve yanlış kullanımı
yüzünden meydana gelen enerji kayıplarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.
FAALİYET 1: İlgili odaların ortaklığı ile kazan dairelerinin, bacaların, kazan daireleri içindeki
donanımların ve yakmayla görevli kişilerin Ateşçi Eğitimi almayan personelin yakmasının önüne
geçilebilmesi için gerekli denetim ve kontrolleri sürekli yapmak. Katı yakıt satıcı belgesi olmayan
kömür satıcılarının satış yapmasına izin vermemek. Satılan kömürlerin analizlerinin standartlara
uygun olup olmamasının denetimini yapmak yaptırmak.
 Şehir Temizliği ve Atık Yönetimi
HEDEF 5:Çevre dostu teknolojilerle İlçemizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek,
FAALİYET 1: İlçemizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek,
FAALİYET 2: Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için etkili denetim
mekanizmaları kurmak.
HEDEF 6:Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri
kazandırılmasını sağlamak.
FAALİYET 1: Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen bölgelerde; tüm ev
ve işyerlerinde sağlıklı, kalıcı, modern bir yöntem olan kaynağında ayrı toplamaya yönelik
bilgilendirme çalışması ve tebligat yapmak.
FAALİYET 2: “Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Kumbaralarının” konularak, toplama
noktalarının oluşturulması.
FAALİYET 3: Yılda en az 1 kere ilçe genelindeki tüm ilköğretim okullarına yönelik genel
bilgilendirme çalışmasının düzenlenmesi.
FAALİYET 4: Doğada parçalanması uzun zaman alan, insan sağlığı açısından büyük risk
taşıyan naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik kullanım alanları olan pazar, market
gibi yerlerde geri dönüşümü mümkün olan, bez torba-file-kese kâğıdı kullanımının teşvik
edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması.
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HEDEF 7 : İlçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin
aldırılması.
FAALİYET 1: Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda yer alan bakımsız bina cephelerinin
temizlenmesi ve boyanarak yenilenmesini sağlamak.
FAALİYET 2: İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde uygun olmayan
reklam ve ilan tabelalarıyla klima, tente, TV anteni vb. eklentilerin tespitinin yapılması ve bu
eklentilerin kaldırmasının sağlanması.
HEDEF 8: Atık pillerin diğer atıklar ile karışmasını önlemek, lisanslı firmaların eline
ulaşmasını sağlamak, doğaya verilen zararı ve kirliliği en aza indirmek.
FAALİYET 1: Okullarda atık pillerle ilgili olarak yıl boyunca devam edecek olan toplama
kampanyaları yapmak ve yaptırmak.
FAALİYET 2: Herkesin ulaşabileceği kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler ve
ticarethanelere atık pil oluşumu olabilecek yerlere atık pil kutuları konularak diğer atıklardan
ayrılmasını sağlamak.
FAALİYET 3: Afiş, el ilanı ve yerel gazetenin de yardımı ile bu konuda toplumun duyarlılığını
arttırmak.
HEDEF 9: 2019 yılı sonuna kadar İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan pil toplama
kutusu sayısını arttırmak, okul ve kamu kurumu binaları ile büyük site ve alış veriş merkezlerinin
tamamına pil kutusu koymak.
FAALİYET 1: TAP’ dan dan pil biriktirme kutuları talep etmek ve gereken yerlere koymak.

HEDEF 10: Ömrünü tüketmiş lastiklerin farklı amaçlar için kullanımını, yakılmasını
engellemek için çöplerden ayrı toplanarak, toplanan ömrünü tüketmiş lastiklerin lisanslı firmalara
verilerek, doğaya verilen zararı ve kirliliği en aza indirmek.
FAALİYET 1: Ömrünü tüketmiş lastiklerin diğer atıklardan ayrı bir şekilde depolanmasını ve
toplanmasını sağlamak, toplanan lastiklerin lisanslı toplama firmalarının almasını ve
yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
HEDEF 11: Bitkisel atık yağların konutlarda, işletmelerde, lokanta vb. yerlerde diğer
atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini
önlemek.
FAALİYET 1: Mahalleler de, tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı
yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
FAALİYET 2: Yılda en az 1 kere ilçedeki ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme
çalışması ve kampanyalar düzenlemek.
FAALİYET 3: Her yıl bir mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi.
FAALİYET 4: Her yıl bir mahalle seçilerek, seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması
yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
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 Temizlik İşleri Hizmetleri
HEDEF 12 : 2019 yılı sonuna kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ilçemizde yapılan site
atık bertaraf için yer altı konteynırlarının uygulaması projesinde, yer altı konteynırı konulması için
ortak çalışma yapılması, ayrıca müdürlüğümüzce de kentin alt yapısının uygun olduğu noktalara
yer altı taşımalık alımı yaparak yerleştirilmesi.
FAALİYET 1: Yer altı konteynır alımı yaparak, uygun yerlere yerleştirilmesi
HEDEF13 :2019 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarında bulunan çöp
kovalarının eskiyenlerinin ve kullanılmaz hale gelenlerin yenilenmesi için alınacak çöp kovalarının
sayısını arttırarak, ihtiyaca cevap vermek.
FAALİYET 1: Çöp kovası alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.
HEDEF 14 : 2019 yılı sonuna kadar şehir merkezinde, çöpleri kaynağında ayrıştırma
alışkanlığını kazandırmak ve sonucunda şehir merkezinde konteynır biriktirme sistemini tamamen
kaldırmak.
FAALİYET 1: Bilgilendirme toplantıları yapmak, broşür, afiş dağıtmak, yerel radyolarda ve
anons sistemi ile duyurular yapmak.
HEDEF 15: Çevre Denetim Yönetmeliği esaslarına göre asfalt planı tesisinin Belediyenin
kendi bünyesinde işlettiği ve çevresel etkiye sahip tesisleri çevresel açıdan yönetmek üzere
“Çevre Yönetim Birimi’nin gerekli izin ve lisans çalışmalarını yapmak.
FAALİYET 1: Atık su, sürüm, toz sorunlarının giderilmesi için gerekli faaliyetlerin yapılması.
HEDEF 16 :İlçe sınırlarımız içeresinde günlük program doğrultusunda yıkanan cadde ve
sokakların temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektan malzemeleri alınarak her
yıl çevrenin temiz ve sağlıklı bir ortamda kalmasını sağlamak.
FAAALİYET 1: Sokakların ve caddelerin temizlenmesinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin
alınması.

HEDEF 17: 2019 yılı sonuna kadar İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemizce konulan ve ilçemizin temiz
kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına verilen konteynırların
yenilenmesi için 2015-2019 yılı arasında 2000 adet konteynır alarak kentin 2019 yılı sonunda ihtiyaçlarını
karşılayacak çöp konteynırların bulunmasını sağlamak.
FAALİYET 1: 2015 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda bulunan 400 LT standart konteynırların
yenilenmesi (800 LT), yeni bağlanan mahallere dağıtılması için 500 adet konteynır alımı yapmak.
FAALİYET 2: Halen sistemde kullanımda olan 400 LT yıpranmış konteynırın etap etap
değiştirilmesi, konteynırın yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması,

HEDEF 18:2019 yılı sonuna kadar İlçemizin önemli cadde ve meydanlarına koymak için sigara
izmariti atma kutusu, daha temiz ve daha hijyen bir çevre sağlamak amacıyla 500 adet sigara izmarit
kutusu almak.
FAALİYET 1: Sigara izmariti atma kutusu alımı yapmak.
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Plan(2015-2019)

AMAÇ VE HEDEFLER
Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; görev, hizmet ve faaliyet sürecinde Alaşehir
Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, mevzuat hükümlerine göre Belediye
Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde çözümler getirilmesine ve işlemlerin
yürütülmesine dair iş ve işlemlere ait hedefler aşağıda yer almaktadır.
HEDEF -1 Hizmet birimlerinin hukuksal yönden desteklenmesi
Faaliyet – 1.1 Hizmet birimlerinin Hukuksal görüş istemlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet – 1.2 Resmi Gazetenin günlük olarak her birim çalışanları tarafından takip edilerek,
hukuksal alandaki yenilik ve değişikliklerin bilinmesi ve bildirilmesi
Faaliyet – 1.3 Belediyenin hizmet alanlarında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık
öngörülerine ilişkin görüş ve çözüm raporlarının hazırlanması, işlem tesisinden önce gerekli
hukuksal incelemelerin yapılması, protokol ve sözleşme taslaklarının hazırlanması veya
incelenmesi
Faaliyet – 1.4Birimlerin faaliyetlerinin hukuka uygunluk yönünden denetlenerek
raporlanması
HEDEF -2 Belediye gelirleri içerisindeki yerel kaynakların etkinleştirilmesi
Faaliyet – 2.1 Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlanan Borç Takip Servisimiz aracılığı ile
toplanamayan Belediye gelirlerinin toplanma oranının arttırılması
Faaliyet – 2.2 Tahsilâtın yükseltilmesi
HEDEF - 3 Nitelikli personel istihdamı
Faaliyet – 3.1 İşçi ve memur personelin devlet memurları kanunu ve iş hukuku ile ilgili yasal
düzenlemeler konularında hizmet içi eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması
HEDEF-4 Hizmet üretim sürecinin stratejik plana uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
Faaliyet – 4.1 Hizmet birimlerinin stratejik planda tanımlanan faaliyetlerinin, plana uygun
olarak yürütülmesini sağlayacak izleme-raporlama sisteminin kurulması
Faaliyet – 4.2 Performans programının izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve uygulamaların
denetlenmesi
HEDEF-5 Kurum içi iletişimde elektronik ortamın kullanılmasının sağlanması
Faaliyet – 5.1 Belediye içi-kurum dışı haberleşme ve internet erişimi sisteminin
oluşturulması ve müdürlük çalışanlarının kurumsal e-mail adreslerinin bulunmasının sağlanması
Faaliyet – 5.2 Kimlik paylaşım sistemi ile ileri seviyede entegrasyon sağlanması
HEDEF-6 Arşiv sisteminin geliştirilmesi
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Faaliyet – 6,1 Fiziki ortamdaki dokümanlarını elektronik ortama aktarılarak dijital arşiv
sistemine geçilmesi ve yetkili kullanıcıların erişimine açılması
HEDEF -7 Donanım eksikliklerinin giderilmesi
Faaliyet – 7,1 Birim ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hizmet birimlerinin PC
gereksinmelerinin sağlanması
VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ
2014 yılında kurulan müdürlüğümüzün stratejik plan hazırlığı sırasında;
-Birbirleriyle etkileşim içerisinde olan faaliyet ve projelerin ilgili olduğu hedef bazında
doğru olarak tespiti ve zamanlamasının yapılmasına, Her bir faaliyetin belirli bir hedefe yönelik
olmasına,
-Her bir projenin diğer proje ve hedeflere aykırı düşmemesine,
-Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu
değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın
benimsenmesine,
-Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında
işbirliği ve koordinasyon oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2019 ARASINDA İMAR PROGRAMI
 Yeni İmara açılan alanlarda imar uygulamalarını tamamlayarak bu bölgelerde oluşacak yeni
yerleşim alanlarında sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturmak
 Yeni gelişen
konut
alanlarında
barınma
ihtiyacını
sosyal donatıları ve
kentsel altyapısıyla
beraber kurgulayıp;
sağlıklı
ve
sürdürülebilir
kentsel
formlar
oluşturmak.
 Mevcutta
yürütmekte
olduğumuz ruhsat
işlemlerinin
daha
hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlayacak ve verimliliği artıracak personel eğitimi ve ARGE çalışmalarının
başlatılması.
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 Daha sağlıklı ve kimlikli bir kent formu üretebilmek için bazı fonksiyonların kent dışına
taşınması için gerekli altyapıların hazırlanması (Resmi kurumların bir bölgede toplanması, sosyal ve
kültürel tesis alanları oluşturmak, nitelikli ticaret alanları oluşturmak… vb.)
 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın İzmir II No’ lu Koruma Bölge Kurulu’ndan
uygun görüş alınmasından sonra bu planının vizyonuna uygun bir kentsel çevrenin oluşumunu
sağlayacak kentsel tasarım projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
 Kent içi ulaşımda ve kentsel tasarım projelerinde tst11783 Şehir içi Yollar Otobüs Durakları
ve Yer Seçim Kuralları ve tst-EN 1794-1 Yollarda Trafik Gürültüsünü Azaltan Sistemler standartlarını
yakalamak, uygulamak.
İç Paydaş Analizi - Çalışan Memnuniyeti Anketi
Yönetsel ortam
Takım çalışması ve işbirlikleri
Çalışanların yönetime katılımı
Çalışma ortamı
İnsan kaynakları uygulamaları (eğitim, terfi, takdir-ödüllendirme vb.)
Bilişim sistemleri ve bunların kullanımı
Kurum içi iletişim sistemi ve evrak akışı
Motivasyon
Kurum bağlılığı

2.4.STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ
Çalış tay da tespit edilen bu veriler stratejik planlama ekibince belediyenin SWOT
analizi yapılırken tek tek değerlendirilmiş ve 2015-2019 Stratejik Planında Belediyenin SWOT
Analizi şöyle şekillenmiştir:

2.5.GZFT (SWOT) ANALİZİ
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzu’nda GZFT analizi ile ilgili
olarak “GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve stratejilerin
geliştirilmesine temel teşkil eder” ifadesi yer almaktadır.

Paydaş analizi, kurum içi analiz ve çevre analizlerinden elde edilen veriler ışığında, Alaşehir
Belediyesi’nin güçlü ve zayıf yönleri ile önündeki fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Oluşturulacak olan
stratejiler ile güçlü yönlerin sürdürülmesi, zayıf yönlerin ortadan kaldırılması, tehditlerin önlenmesi,
fırsatların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşıma ilişkin şematik gösterim aşağıda
verilmiştir.
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G

GÜÇLÜ
YÖNLER

Z

ZAYIF YÖNLER

F

FIRSATLAR

T

TEHDİTLER

STRATEJİK
AMAÇLAR

2.5.1. Güçlü Yönler
GY.1

Üst yönetimin tarafsız, yeniliklere açık ve geniş bir vizyona sahip olması.

GY.2

Merkezi kurumlar ve diğer kamu kurumları ile ilişkilerin iyi düzeyde olması.

GY.3

İlçe ve kurum bazında belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş
ve geliştiriliyor olması. Geliştirilen bu proje ve uygulamaların ihtiyaca tam bir
şekilde cevap vermesi.

GY.4

Kurumsallaşma yolunda önemli adımların atılmış olması. Personel tarafından 3K
(Kentsel, Kurumsal ve Kültürel) dönüşümünün benimsenmiş olması ve bu konuda
uygulamaların hayata geçirilmesi.

GY.5

Müdürlüklerin çalışma şekillerinde belirli bir sistemin oturması ve bunun iş
verimliliğini artırması.

GY.6

Nitelikli personel yapısına sahip olunması.

GY.7

Personelin görev tanımlarının ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmiş olması.

GY.8

Ekip çalışmalarına önem verilmesi, yönetimin ekip çalışmalarını desteklemesi ve
personel arası dayanışmanın güçlü olması.

GY.9

Teknoloji ve bilişim sistemlerinden etkin biçimde istifade edilmesi ve bunlarla
ilgili uygulamaların kullanılıyor olması.

GY.10

Dosyalama ve arşiv sisteminin iyi düzeyde olması ve bunun neticesinde kısa
dönemli geçmiş belgelere rahatlıkla ulaşılabilmesi.

84

ALAŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Plan 2015 - 2019

GY.11

Bazı birimlerdeki çalışma ortamlarının yeniden düzenlenmiş ve modern bir
görünüme kavuşturulmuş olması.

GY.12

Kurumda katılımcı yönetim anlayışının uygulanması ve yönetime paydaşların da
katılımının sağlanması.

GY.13

Vatandaş memnuniyeti odak alınarak kuruma müracaat eden vatandaşların
ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gösterilen
gayretin iyi düzeyde olması.

GY.14

Çalışanların belediyenin yürütmüş olduğu faaliyetleri beğeniyor olması (Kurumsal
imaj ve beğeni).

2.5.2. Zayıf Yönler
ZY.1

Bazı birimlerde çalışma ortamının ve fiziki şartların yetersiz olması.

ZY.2

Kurum bünyesinde kullanılan araç ve iş makinelerinin yetersiz sayıda olması.

ZY.3

Nitelikli eleman sayısının yetersiz olması.

ZY.4

Çalışanların motivasyonunu ve kurum bağlılığını arttırmaya yönelik sosyal
aktivitelerin yetersiz olması.

ZY.5

Hizmet içi eğitim çalışmalarının yetersiz olması.

ZY.6

Birimler arası bilgi alışverişinde zaman zaman koordinasyon eksikliği yaşanması.

2.5.3. Fırsatlar
F.1
F.2
F.3
F.4

Üst Yöneticinin Bilgili deneyimli olması teknoloji ve gelişmelere açık olması
Tarıma elverişli topraklara sahip olmak ve alternatif tarımın uygulanabilirliği
Yüksekokulun varlığı
Yatırımcılar için cazibe merkezi olması

F.5
Yeni konutlaşmaya ve yenilenebilir konutlaşmaya müsait alanların varlığı
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F.6

Bölgenin Jeotermal üretime başlaması enerjinin yönlendirilmesinde Belediyemizin
etkin rol alması.

2.5.4. Tehditler
T.1

İlçe genelinde zaman zaman hissedilen güvenlik sorunun varlığı.

T.2

İlçe halkının eğitim seviyesinin farklılık arz etmesi sebebiyle, yapılan yatırımların
mahiyetini ve gerekliliğini algılama noktasında yetersiz kalınabilmesi.

T.3

Vatandaşların gelir durumlarının genel olarak düşük olması ve bundan
kaynaklanan sosyal yardım ve destek taleplerinin çokluğu.

T.4

Gediz Edaş, Türk Telekom vb. diğer altyapı kurumlarıyla istenilen koordinasyonun
sağlanamamış olması.

T.5

Üretim sektörlerinin kent merkezinde yapılanmış olması.

T.6

Ticaretin belirli sektörlerde gelişmesi, hizmet sektörünün az gelişmiş olması.

T.7

Yüksek kapasite ve nitelikte konaklama merkezlerinin yetersiz olması.

T.8
T.9
T.10

İstihdam sıkıntısının varlığı
İlçenin 1.derece deprem bölgesinde yer alması.
Diğer kamu ve kuruluşlarının bürokratik engelleri
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MİSYON, VİZYON, TEMEL
DEĞERLER, POLİTİKALAR
3.MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE
POLİTİKALAR
3.1.1. Misyonumuz
Alaşehir Belediyesi’nin misyonu belediyenin var oluş nedenini ve temel görevini
göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki
gibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda belirlenen görev(temel görev):
Misyonumuz;
“Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşerilerini ortak
Alaşehir
kimliği altında birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa aynı yakınlıkta
olan, her türlü koşul ve ortamda hemşerilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla
temsil eden, hemşerilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalarının güvencesi olan ve
gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu olmak. ” şeklindedir.
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3.1.2. Vizyonumuz
Alaşehir Belediyesi’nin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve
belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz, uzun sürede belediyemizin
ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku
göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz:
Yaşam kalitesini artıran,
Kentsel yoksulluğu azaltan,

Potansiyelleri harekete geçiren,

Kentsel çevreyi iyileştiren,

Deprem riskini dikkate alan
Kapsamıyla, sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtarı olmaktır.

3.1.3.Temel Değerlerimiz











Katılımcı bir yönetim sergilemek
Verimli ve etkin olmak
İnsanı ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek
Doğayı sevmek ve korumak
Adalet ve dürüstlükten taviz vermemek
Herkese eşit mesafede olmak
Başarı odaklı olmak
Sürekli gelişmek ve iyileşmek
Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak
Sorun değil, çözüm üreten olmak

3.1.4. Politikalarımız
Değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak
 Kaynaklarımızı en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak
 İnsan Kaynaklarında bilgi, beceri, yetenek unsurlarını dikkate alarak liyakate dayalı bir
yönetim sergilemek
 Çalışanlar arasında kurumsal sahiplenmeyi artırmak ve kurum kültürünün oluşmasını
sağlamak
 Teknolojinin belediyemiz ile ilgili olan tüm imkânlarından faydalanmaya çalışmak
 Belediyemizi ve çalışanlarımızı sürekli olarak geliştirmek
 Hizmet sunumunda vatandaş öncelikli ve vatandaş odaklı olmak
 Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek
 Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan
aktiviteleri desteklemek
 Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek
 Çevreyi sürekli korumak, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırmak
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STRATEJİK AMAÇ VE
HEDEFLER
4.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
4.1.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
Alaşehir Belediyesi Üç ana amacını
gerçekleştirilebilmesi için Stratejik hedefler belirlenmiştir.
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STRATEJİK AMAÇ 1:

KENTSEL DÖNÜŞÜM

ALAŞEHİR’ İ YETERLİ KENTSEL DONANIMA SAHİP, ULAŞILABİLİR, GÜVENLİ
VE HUZURLU BİR YERLEŞİM ALANINA DÖNÜŞTÜRMEK.

Gerekçe:
Alaşehir, yapılanma yoğunluğu yüksek olan bir ilçe olup,
ilçenin belli bölgelerinde düzenli yapılaşma olmakla birlikte
belli bölgelerinde düzensiz yapılaşma mevcuttur. Özellikle
düzensiz yapılaşmanın olduğu bölgeler başta olmak üzere
yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, bu bölgelerin
planlanmasında, altyapının çağdaş kentlerde rastlanılan
sağlamlıkta ve ileri teknolojide; üstyapının ise yeni şehircilik
anlayışına uygun olarak herkesin bir yürüyüş mesafesinde
tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği, katılımcı bir model ile
kendi kendini yönetebilen, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal
ihtiyaçları karşılanmış, estetik değeri yüksek kaliteli bir
yaşam alanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Sit alanı içinde
kalan bölgelerimiz en büyük sorun olarak öne
çıkanlarımızdandır.
Kentsel Dönüşümün önemli bir yönü de mevcut sistemlerin
günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenlenmesidir. Altyapı sorunlarının çözülmesi, altyapının
korunması, yeşil alanların oluşturulması ve kentsel estetiğe
yönelik projelerin hayata geçirilerek bu bölgelerin de
estetik değeri yüksek kaliteli bir yaşam alanına
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
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STRATEJİK AMAÇ 2:

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

Gerekçe:
Alaşehir Belediyesi’nin çok göç alan bölgelere yönelik kent
kültürü dönüşümü temel stratejisinde; yerel kültürlerine
dayalı, kuvvetli bir örgütlenme ağı olan kültürel dokuyu
korumak ve bir üst kent kimliğine taşımak bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalarda, Alaşehir’ li vatandaşların bu kültürel
dokudan memnun oldukları ve sosyal hayatlarının önemli
bir parçası olduğu görülmektedir. Bu kültürün mahallelerde
oluşmuş olan yerel sivil toplum kuruluşları (STK)
aracılığıyla, sürdürülebilir insani gelişim için temel bir işlev
görmesi, stratejinin ana unsurudur. Bu STK’ların Alaşehir
Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde, eğitim, meslek
edindirme, meslek ve beceri kazandırma girişimi
destekleme, kadın emeğini değerlendirme, spor ve kültürel
aktiviteler, çevrenin korunması ve düzenlenmesi belediye
yönetimine katılma, mahallelerde güvenliğin sağlanması,
gençlerin kötü alışkanlıklardan arındırılması, aile
bütünlüğünün korunması ve teşvik edilmesi, dar gelirlilere
yardım, özürlülerin yaşamını kolaylaştırma, ana çocuk
sağlığı gibi konularda projeleri hayata geçirmelerine olanak
tanınacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ 3:

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Gerekçe:
vizyonunda “Kurumsal Dönüşüm”
açısından en önemli beklenti; iyi yönetim
ilkelerinin hayata geçirilmesi, teknik altyapının
tamamlanması ve kent bilgi sisteminin kurulması
projesi bulunmaktadır. Yürütülen tüm bu
çalışmalarda hem kaliteli insan kaynağı hem de
teknoloji
yardımıyla
hayata
geçirmek
amaçlanmaktadır. Uluslararası standartlarda
projeleri üretip, kurumsal ilişkileri kuracak ve
yönetebilecek insan kaynağı ile bu projelere fon
temini ve proje finansmanı sağlayacaktır.
Teknoloji konusunda ise salt araçsal boyutta
değil, belediyenin teknoloji kültürü oluşturularak
bu araçların en etkin kullanımı ortaya
çıkarılacaktır. Nitekim kullanılan yöntemler ve
araçlar ne denli mükemmel olursa olsun; bunları
kullanacak kültür oluşturulmadığı takdirde,
başarı elde etmek mümkün olmamaktadır.
Yepyeni bir Alaşehir için planlanan projelerde
Büyükşehir Belediyesi, Merkezi Hükümet, Toplu
Konut İdaresi ve üniversiteler ile sıkı bir işbirliği
kurularak, bu kurumların yol göstericiliğinden
yararlanılacaktır.

Alaşehir’

in
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4.2. STRATEJİK HEDEF PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1

Kentsel Dönüşüm
Alt Yapı eksikliklerinin Giderilmesi
Belediye Hizmet, Kültür, Sosyal Hizmet, Eğitim, Sağlık Ve
Spor Alanlarında Gereksinim Duyulan
Tesislerin Yapımı, Mevcutların Bakım, Onarım Ve
Tadilatlarının Yapılması

Performans Göstergesi

2015%

Beş Eylül Mahallesi, Kutlu Doğum Park yanında
bulunan (Bakkal Şükrü ) evin restorasyonun
yapılması

100

2016%

2017%

2018%

2019%

-

-

-

25

25

-

İlçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerine Büyük
Şehir Belediyesi ile proje hazırlayıp Sosyal
Tesis yapılması

-

Mevcut sosyal tesislerin bakım, onarım ve
hizmetin gerektirdiği tadilat ve değişikliklerin
yapılması

-

-

-

100

-

İbadethanelerin boya, bakım-onarım ve
gereksinim
duyulan
değişikliklerin
yapılmasında katkı sağlamak

20

20

20

20

20

Mevcut spor alanlarının bakımı, onarımı,
değişiklikleri ve ilave tesislerin yapımı

20

20

20

20

20

Mevcut hizmet binalarımızın boya bakım,
onarım ve tadilatlarının yapılması

-

-

-

100

-

Belediye hizmetlerinin gerektirdiği hizmet
merkezleri için gerekli kiralama işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

-

-

100

-

-

Alaşehir İlçemize Kadın Sığınma evi yapılması
için Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje
hazırlanıp Sunulması

-

-

100

-

-

Kapalı ve Açık alanlar içerisinde büyük baş ve
küçükbaş hayvan barınaklarına sahip Modern
hayvan pazarı yapılması

-

-

-

100

-

Mevcut park alanlarının düzenlenerek daha iyi bir
görünün ve fayda sağlamak

20

20

20

20

20

Yeşil Alan Tespiti yaparak uygulama planlarının
hazırlanması

10

10

10

35

35
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Peyzaj düzenlemelerin etkisini artırmak mevsimlik
çiçek temin ve yetiştirmek

10

20

20

25

25

Ortaklaşa Muhtarlık Hizmet Binalarının yapılmasını
sağlamak

-

-

-

100

-

Stratejik Hedef 2

Alt ve üst yapı ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak,
çağdaş kent kavramına uygun olarak kentin fiziki kullanıma uygun
hale getirilmesi

Performans Göstergesi

2015%

Asfalt malzemesi alımının yapılması

2016%

2017%

2018%

2019%

20

20

20

20

20

Mevcut yaya yollarının, araç yollarının
yenilenmesi, yapımı; yol düzenleme, yenileme,
tamir, bakım, ilave, özel ilgi gruplarına uygun
ulaşım düzenlemelerinin yapılması

20

20

20

20

20

Yeni imara açılan ve açılması planlanan yerlerin
içme suyu, yağmur drenaj ve kanalizasyon
hatlarının yapılması için MASKİ-Büyük Şehir
Belediyesi ile çalışma yapılması

20

20

20

20

20

Mevcut veya yeni yapılacak yollarda kentsel
estetik ölçülere uygun istinat duvarları ve/veya
korkulukların yapımı var olanların bakım ve
onarımlarının yapılması

100

-

-

-

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Yayalaştırılmış yol düzenlemelerinin yapılması
Tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin
sağlanması, sağlatılma
İlçemiz Mahallelerinde Çiftçilerimizi ihtiyacı olan
Sulama Suyu Sondaj ve sulama Hatlarının Büyük
Şehir Belediyesi ile ortak proje yapılması

95

ALAŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Plan 2015 - 2019

Stratejik Amaç 2

Kültürel Dönüşüm

Stratejik Hedef 3

Yaşam Kalitesinin Artırılması

Performans Göstergesi

2015%

Kültür merkezi yapılması
Alaşehir İlçemize Gençlik Merkezi ve ALMEK
(Alaşehir Belediyesi Meslek Edinme Kursları )
kurulması için Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak
Proje hazırlanıp Sunulması
Alaşehir İlçemize Kadın Sığınma evi yapılması için
Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje hazırlanıp
Sunulması

2016%

2017%

2018%

2019%

-

20

20

30

30

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

Stratejik Amaç 3

Kurumsal Dönüşüm

Stratejik Hedef 4

Belediye gelirlerinin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların
geliştirilmesi ve birimlerin modernize edilmesi

Performans Göstergesi

2015%

2016%

2017%

2018%

2019%

Belediye Gelirlerindeki Artış Oranı

5

5

5

5

5

Motorize Zabıtalar (yunuslar) oluşturma

10

10

10

35

35

Gönüllü Zabıta oluşturulması(örn. Trafik
Müfettişleri)

25

25

25

25

25

Arşiv Sisteminin geliştirilmesi
Elektronik Arşiv yapısının oluşturulması
Kurumsallaşma yolundan başlatılan eğitim ve
faaliyetlere devam etmek

100

-

-

-

-
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İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan kılavuzda Stratejik Yönetim Süreci ana olarak 4
aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların içeriklerini oluşturmaya yönelik olarak sorulan sorular;
Neredeyiz?
Nereye ulaşmak istiyoruz?
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Şeklindedir. Her bir aşama için sorulan bu sorular beraberinde neler yapılması gerektiğini de
ortaya koymaktadır. Örneğin “Neredeyiz?” sorusu beraberinde paydaş analizlerini, kurum içi ve çevre
analizlerini, GZFT analizinin yapılmasını vb. gerektirmektedir. Stratejik Planlama sürecinin son aşaması
başarının takip edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşamanın içeriğine ilişkin kılavuzda şema
aşağıda gösterilmiştir;
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Başarı değerlendirmesi aşaması izleme ve performans ölçme ve değerlendirme şeklinde iki
alt başlıktan oluşmaktadır. İzleme kapsamında, performans verilerinin toplanması, raporlanması
ve karşılaştırılması faaliyetleri; Performans ölçme ve değerlendirme kapsamında ise, ölçüm
yöntemlerinin ve periyotlarının belirlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi, geri besleme vb.
faaliyetleri yer almaktadır.
Alaşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu 2015-2019 Stratejik Planının etkin bir şekilde
izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirecektir. Bu
sistem, ölçüm periyotlarının belirlenmesi, ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin toplanması,
performans değerlendirmelerinin yapılması, raporlama, geri bildirim, kıyaslama vb. birçok unsuru
içerecek şekilde geliştirilecektir. Yapılacak olan bu çalışma ile planlananların ne oranda
gerçekleştirildiğini net bir biçimde ortaya koyarak, olası sapmaların en erken zamanda önüne
geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak izleme ve değerlendirme çalışması, sadece stratejik planla
sınırlı olmayıp aynı zamanda stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları
da bu kapsama dâhil edilecektir.
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