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Hazırlanan stratejik planımız, aşağıda ifade ettiğimiz şekildeki bir kabulle hazırlanmıştır.
1. Stratejik plan, varmak istediğimiz hedeflere ulaşacağımız yolun güzergahını fethetmemiz için izlememiz gereken istikameti teferruatlı bir şekilde tarifleyen bir belgedir.
2. Stratejik planlama, belediyelerin amaç ve hedeflerini belirlemesi ve kıt kaynaklarını bu
stratejiye göre ayarlamaması veya bu stratejiye göre kaynak yaratmanın esaslarını ortaya
koyması demektir.
3. Stratejik plan, belediyelerin 5 yıl içerisindeki hedeflerinin, yine 5 yıllık gelir projeksiyonu da dikkate alınarak diğer değişkenlerle birlikte değerlendirilip ortaya konulacak vizyon
belgesidir.
4. Stratejik planlar, şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel şartların ortaya konmasını ve anlaşılmasını sağlayan belgelerdir.
5. Stratejik planların hazırlanmasında, şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması gerekmektedir.
6. Tüm bu esaslar çerçevesinde stratejik planlama süreci; hedeflere ulaşabilmek için
belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanımını ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunularak kurumsal bir yapı içerisinde vatandaş memnuniyetinin nasıl sağlanacağını
kurgulayan sistematik bir süreçtir.
Belediyeler açısından stratejik plan çalışmaları, hukukumuza 2000’li yılların ortalarında
girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik plan hazırlanması ve muhteviyatına ilişkin
usul ve esaslar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı düzenlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinde ise; belediye başkanının, mahallî
idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans
programını hazırlayıp belediye meclisine sunacağı öngörülmüştür.
Tüm bu anlayış ve düzenlemeler çerçevesinde başlatılan çalışmaların sonucu olarak tamamlanan Amasya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı; 5 ana Amaç altında belirlenen 14
hedefin gerçekleşmesine yönelik faaliyetler bütününden oluşmaktadır.
1 Numaralı Stratejik Amaç:
“Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme
ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak”
Bu amacın altında 3 hedef öngörülmüştür. Öngörülen hedefler şunlardır:
1. Dayanıklı Altyapıları İnşa Etmek, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Turizmi, Sanayii ve Teknolojik Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek.
2. Herkes İçin Suyun ve Sıhhi Şartların Temel Yaşam Hakkı Olduğu Anlayışını Yerleştirmek ve Sürdürülebilir Yönetimini Esas Almak.
3. Yapılaşmaların Sürdürülebilir Kentsel Planlama ile Yapılmasını ve Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak.
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2 Numaralı Stratejik Amaç:
“Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim
Anlayışını Geliştirmek”
Bu amacın altında 4 hedef öngörülmüştür. Öngörülen hedefler şunlardır:
1. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak.
2. Kentsel Atık ve Toplu Katı Atık Uygulamalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.
3. Sağlıklı Çevre Şartlarının Sağlanması ve İklim Değişiklikleri ile İlgili Çalışmalar Yapmak.
4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek.
3 Numaralı Stratejik Amaç:
“Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Tarımsal, Turistik ve Tarihi Değerleri Koruyup Geliştirerek Turizm Kenti Oluşturmak”
Bu amacın altında 2 hedef öngörülmüştür. Öngörülen hedefler şunlardır:
1. Hayvan Üreticilerini Desteklemek, Sağlıklı Tarımsal Ürünlerin Kullanılmasını Sağlamak ve Pazarlanma İmkanlarını Oluşturmak.
2. Rekabet Edebilir Bir Şekilde Kentin Tarihi Dokusunu Koruyup, Yeni Değerler Oluşturmak Suretiyle Tarih ve Turizm Kenti Oluşturmak
4 Numaralı Stratejik Amaç:
“Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak”
Bu amacın altında 3 hedef öngörülmüştür. Öngörülen hedefler şunlardır:
1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek.
2. İdari Yapıyı Geliştirmek Suretiyle Kurumsallaşmayı Sağlamak
3. Katılımcı (Birlikte) Yönetim Anlayışını Hakim Kılmak.
5 Numaralı Stratejik Amaç:
“Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek”
Bu amacın altında 2 hedef öngörülmüştür. Öngörülen hedefler şunlardır:
1. Fiziksel veya Sosyal Özellikleri Nedeniyle Dezavantajlı Durumda Olan Vatandaşlar
İçin Yaşamı Kolaylaştıran Hizmetler Sunmak
2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak.
2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan ile önceki planlarda yer alan Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerde değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişikliğe gidilmesinin temel nedeni, Amasya Belediyesinde yaşanan yönetim değişikliğinin getirdiği yönetim anlayışı ve Amasya için öngördüğü hedeflerin doğurduğu bakış
açısıdır.
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Değişen yeni yönetim anlayışının temel unsurunu “Bütüncül Yaklaşım-Birlikte Yönetim”
anlayışının hakim olduğu “Üretken Belediyecilik” anlayışı oluşturmaktadır.
Üretken Belediyecilik, toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli ve etkili bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite,
etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır
Bu anlayışa uygun olarak vizyon, misyon ve temel değerlerin yeniden gözden geçirilmesi
ve değiştirilerek tanzim edilmesi gerekmiştir.
Bu çerçevede Amasya Belediyesi’nin;

Misyonu;
“Belediye hizmetlerini zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunmak suretiyle,
çevreye, doğaya, tarihe saygılı, tarihi ve kültürel mirası koruyan, halkın güvence ve huzur
içerisinde yaşayacağı fiziki ve sosyal altyapıların tamamlandığı, tüm toplumsal eşitsizliklerin
dikkate alınıp gözetildiği çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.”

Vizyonu;
“Millî ve manevi değerleri koruyarak gelecek nesillere aktaran, vatandaş memnuniyetini
önceliğine alan, karar mekanizmalarını hızlı işleten, uluslararası standartlarda belediyecilik
hizmeti sunan, katılımcı ve üretken bir belediye oluşturmak.”

Temel Değerleri;
Temel Değerlerimiz;
- İlkeli duruş,
- Ortak akıl,
- Şeffaf belediyecilik,
temelinde;
1. Vatandaşı, Devletle, kentle birleştiren belediyecilik
2. Planlı ve programlı bir çalışmayı ilke edinen belediyecilik
3. Dayanışma ruhu ile sosyal eşitliği ve toplumsal refahı ön plana alan belediyecilik
4. Hizmet üretirken toplumsal faydayı önceliğine alan belediyecilik
5. Milli, tarihi ve geleneksel değerleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran belediyecilik
6. Dürüstlüğü ilke edinen ve çalışkanlığı ön plana alan belediyecilik
7. Her türlü afet tehdidini dikkate alan, sağlıklı bir çevre ve kent yapısını önceliğine alan
bir belediyecilik
8. Teknolojik yeniliklere açık, üreticiyi ve yatırımcıyı gözeten bir belediyecilik
9. Eğitime destek veren, bilim ve sanatı önceliğine alan bir belediyecilik
olarak belirlenmiştir.
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Tablo-1: Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2019)
2.000
0%
8.000
0
6,5
0
50%
650.000
8
0%
35
4800
119.750
0%
0%
0%

Temel Performans Gösterge
Kontrol altına alınıp ıslah edilen sokak hayvanı sayısı (adet)

Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değer
(2024)
4.750

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Tamamlanma Oranı
Çöp Taksi ile Toplanacak Katı Atık (Ton/Günlük)
Temiz Bir Çevre İçin Yapılan Tanıtım ve Etkinliklerle
Ulaşılacak Kişi Sayısı
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m2)
İklim Değişikliği Bilinçlendirme Eğitimleri (Eğitim
Sayısı)
Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Yapımı Projesinin Tamamlanması
Amasya’ya Gelecek Yerli ve Yabancı Turist Sayısı
(yıllık)
Tarihi Kentler Sıralamasında Yükselmek
Belediyenin iş akış süreçlerinin tamamlanma oranı
Ziyaret Edilecek Kurum ve STK Sayısı
Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerden Yararlanacak Kişi
Sayısı (Yıllık)
Düzenlenecek konser, şenlik, söyleşi vb etkinliklere
katılım sayısı (Yıllık)
Akıllı Bisiklet Uygulaması (Tamamlanma Oranı)
Bioenerji Santralinin Tamamlanma Oranı

1.120.000

Akdağ Suyunun İyileştirilmesi ve İçme Suyu Göleti
Tamamlanma Oranı

100%

13

100%
30.000
18.000
9
6
100%

5
100%
60
5602
171.050
100%
100%

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 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. Stratejik planlar, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılan
bir araçtır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesine göre; belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge
plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans
programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Amasya Belediyesi Stratejik Planı, belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, katılımcılığı
esas alan, sürdürülebilir hedefleri öngören ve sonuçları itibariyle ölçülebilir ve şeffaflığa
imkan sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Diğer bir ifade ile Amasya Belediyesi, benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlemiş olduğu göstergeler doğrultusunda sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı bir
planlama süreci geçirmiştir.
Stratejik Plan hazırlanırken Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu “BELEDİYELER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA REHBERİ”nden yararlanılmıştır. Ancak, anılan Rehberin bazı açıklamaları ile belediyelerin yapılanması ve belediye fonksiyonlarının birimler
arasındaki dağılımı birbiriyle uyumlu olmadığından, öngörülen bazı şekil şartlarının gerçek
durumu yansıtmaya imkan vermemesinden dolayı bazı sapmalar zorunlu olarak ortaya çıkmıştır.
Planlama sürecinin organizasyonunda ilk açama, Stratejik Planlama Destek Ekibi’nin
oluşturulması ve sürecin her aşamasında tüm ekip ve kurullara buradan veri ve bilgi transferinin ilk adım olmuştur. Stratejik planın hazırlık programında yer alan tüm süreçlerde katılımcı yaklaşım hâkim olmuştur. Başlangıçtaki bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında Belediye Başkanından başlayarak her düzeydeki akademik ve idari personel ile
toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamda;
1. Başkan yardımcıları, Birim müdürleri, iç paydaşlar katıldığı çok sayıda odak grup toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılar üst yönetimin nezaretinde yürütülmüştür.
2. Hazırlık sürecinde dış paydaşların da sürece dâhil edilmesine dikkat edilmiş, üst yönetimin katılımı ile yapılan toplantılarda hem planlama süreci hakkında dış paydaşlara bilgi
verilmiş hem de dış paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.
3. Danışmanlık hizmeti kapsamında, yerel yönetimlerin mevzuat ve uygulamaları konusunda yetkinliği olan danışmanların sürece dahil edilmesi, onların yönlendirmeleri de
çalışmalarda esas alınmıştır.
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Hazırlık sürecinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan BELEDİYELER
İÇİN STRATEJİK PLANLAMA REHBERİ dikkate alınarak eğitim analizleri yapılmış ve gerekli eğitimler verilmiştir.
Yayımlanan Genelge ile Amasya Belediyesi strateji geliştirme kurulu oluşturulmuş ve
Amasya Belediyesi strateji planlama ekibi belirlenmiştir. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde Strateji Geliştirme Kurulu tarafından kabul edilen Hazırlık Programı genelge ile birlikte
23.05.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Stratejik plan hazırlık süreci;
1- Hazırlık çalışmaları,
2- Durum analizi,
3- Geleceğe bakış,
4- Strateji geliştirme,
5- İzleme ve değerlendirme stratejisi,
Olmak üzere beş aşamadan oluşmuştur.
Özellikle durum analizi sürecinde ilgili konu hakkında birbirini test eden birçok veri toplama yöntemi kullanılmış, belediyemizi konu alan tüm rapor ve kayıtlar taranmıştır.
Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tablo-2: Strateji Geliştirme Kurulu

Mehmet SARI

Başkan

Hasan ŞAHİN

Belediye Başkan Yardımcısı

İsmail KAZAN

Belediye Başkan Yardımcısı

Serpil DEMİR

  Strateji Geliştirme Müdürü

M. Ali KARAKÖSE

Mali Hizmetler Müdürü

Ali ÖZEL

Fen İşleri Müdürü

Serhat ÖZTÜRK

İmar ve Şehircilik Müdürü

Fatih YANCI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yusuf YILDIZ

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
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Tablo-3: Stratejik Planlama Ekibi

Bora ÇİFTÇİ- F.Zühal DİŞOĞLU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Mehmet  KÖSE

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hacı Bekir ÖZEN-Ferhat LAP
Erol MUTLU

Hal Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Şerife KOÇAK-Murat ERYILMAZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Huriye ÇAVUŞ- Ayfer KELEŞOĞLU

Yazı İşleri Müdürlüğü

Nuri TÜRKMEN-Samet SÖZKESEN

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ahmet AKBABA-Şahin SUCUOĞLU

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ferhat YARICI-Sefa SUCUOĞLU

Zabıta Müdürlüğü

Ümit KAZAN- Melih KURŞUN

İtfaiye Müdürlüğü

Mehmet DOĞAN-Banu YALÇIN

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Baki ŞENEL – Alperen DÜMEN

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ahmet OĞUZ- Dilek ALBAYRAK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Aysel ÇALIŞIR-Şafak SEÇKİN

Fen İşleri Müdürlüğü

Mehmet Akif YİVLİ – Hilmi AYKUTLU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sevgi BAKANLAR

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Muammer TUFANOĞLU

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tablo-4: Stratejik Plan Çalışma Takvimi

Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı
Durum Analizi Süreci
Geleceğe Bakış
Strateji Geliştirme
Nihai Stratejik Plan
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Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

STRATEJİK PLAN AŞAMALARI

Nisan

2019

1. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Amasya Belediyesi 2015-2019 Stratejik planında 17 başlık altında 21 amaç, 22 hedef
ve 100’den fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Çoğu başlık altında sadece bir tane
amaç belirlenmiştir. Bunun yanında, bir tane amaç hariç, diğer amaçların hepsinde tek hedef belirlenmiştir. Performans göstergeleri, her hedef için ortalama 5’ten fazladır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, uygulanan Stratejik Planın amaç, hedef, faaliyet ve performans
göstergesi uyumunda sorun vardır. Kısacası, Stratejik Planın “Stratejik Amaçlar, Hedefler
ve Faaliyetler/Projeler” kısmının karmaşık bir yapıda olduğu, dolayısıyla ölçülebilir olmadığı, yapılan yeni stratejik plana veri sağlamada yetersiz sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir.
Bunun yanında;
- Bazı hedef ve performans göstergelerinin yapılabilirliklerinin iyi belirlenemediği,
- Dış etkenlerin (öğrenci kontenjanları, ortaöğretimden gelen öğrencilerin donanım eksikliği vb.) sınırlayıcı etkileri,
- Ekip ruhu ve disiplinler arası çalışma kültürünün beklenilen düzeyde benimsenmemesi,
- Sahiplenme duygusunun azlığı ve bazı personelin gelişime duyarsız kalması,
- Bütçenin mali yapısının iyi yönetilememesi,
gibi nedenlerin hedeflere ulaşma düzeyini kısıtladığı tespit edilmiştir.
Paydaş analizleri çok detaylandırılmamıştır; bu yüzden diğer analizlere, amaç ve hedeflere fazla yansıma olmamıştır.
Üst politika analizi olarak sadece Kalkınma Planı ele alınmış, fakat burada da analiz çok
düşük seviyede kalmıştır.
Genel olarak Amasya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, amaç hedeflerin belirlenmesi
ve performans göstergeleri açısından sistematikten uzak ve ölçülebilir olmayan bir görüntü
vermektedir.

2. Kurumsal Tarihçe
Amasya’da tespit edilen en eski belediye teşkilatı, 1310 (1881) tarihine rastlar. Yine
tespit edilen en eski belediye reisi Sirvani Abdurrahim Efendidir. Ancak, izlenimlere göre
Amasya’da Belediye teşkilatının kuruluş tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Fakat ne yazık
ki bu konuda yazılı bir belgeye rastlanılmamıştır. Bilinen ilk Belediye Binası bugün ki Şehir
Derneğinin bulunduğu yerde yani yalı boyunda, şehre nazır olarak yapılmıştır.
Tek kattan ibaret olan bu bina Veysi Beyzade Sıtkı Bey zamanında yetersiz görülmüş,
daha büyük, daha kullanışlı ve adına yaraşır bir şekilde yaptırılması kararından sonra mutasarrıf Ziya Paşa’nın yaptırdığı hükümet konağının doğu yönünde ki mahalleye yapımı karar
altına alınmıştır. Bu mahalle istimlak edilerek, 1913 yılında ikinci belediye hizmet binası
inşaatına başlanılıp, 1915 yılında birinci dünya harbi sırasında inşaat yarım bırakılmıştır.
Harbi Umuminin ve İstiklal Savasının yarım bıraktığı inşaat 1920 (1336) yılında zamanın
reisi Nafiz Akten tarafından tamamlanarak hizmete girmiştir.
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1986 yılına kadar hizmet verilen binada zaman asımı ve yıpranma neticesinde restorasyona ihtiyaç duyulduğundan, yeniden restore işlerine başlanılmıştır. Zamanın belediye
başkanı tarafından 1985 yılında yeni bir hizmet binası yapımına başlanılarak, 1986 yılında
tamamlanmıştır.
1993 yılında inşaata başlanan ikinci belediye hizmet binasının yeniden restore ve tefriş işlemlerine 1999 yılında lüzumu üzerine tekrar başlanılmış ve ikinci başkanlık makamı,
meclis toplantı salonu, belediye zabıtası ve nikah memurluğu gibi birimler burada tahsis
edilmiştir
2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan ile önceki planlarda yer alan Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerde değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişikliğe gidilmesinin temel nedeni, Amasya Belediyesinde yaşanan yönetim değişikliğinin getirdiği, yönetim anlayışı ve Amasya’ya bakış açısı etken olmuştur.
Değişen yeni yönetim anlayışının temel unsurunu “Bütüncül Yaklaşım-Birlikte Yönetim”
anlayışının hakim olduğu “Üretken Belediyecilik” anlayışı oluşturmaktadır.
Bu anlayışa uygun olarak vizyon, misyon ve temel değerlerin yeniden gözden geçirilmesi
ve değiştirilerek tanzim edilmesi gerekmiştir.

3. Mevzuat Analizi
Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmektedir.
Esas itibariyle, belediyelerin yükümlülükleri, görev, yetki ve sorumlulukları anılan Kanunla düzenlenmiştir.
Belediyelerin iş ve işleyişlerini yürütmek için idari yapı gereklilikleri, hizmetleri, bunların
dayanakları ve bunlara ilişkin tespitler ile önerilere aşağıda yer verilmiştir.
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Tablo-5: Mevzuat Analizi (Yasal Yükümlülük ve Dayanak)

1. Yasal Yükümlülük

2. Dayanak

1.1. Belediye teşkilât yapısının oluşturulması

5393 sayılı K. Md. 48

1.2. Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde belediye kadroları- 5393 sayılı K. Md. 49;
nın oluşturulması
Norm Kadro Yönetmeliği
1.3. Belediyelerde personel atamasında, işçi alımlarında öngörülen 5393 sayılı K. Md. 49
kısıtlara uyulması
1.4. Belediyenin çalışma usullerinin belirlenmesi

5393 sayılı K. Md. 48

1.5. Belediyelerin iş akış şemalarının düzenlenmesi, süreçlerin belir- 5018 sayılı K., 5393 sayılenmesi
lı Kanun
1.6. Hizmetler ve Yararlanıcıları

5393 sayılı K. Md 14

1.6.1. Hizmetler

1.6.2. Yararlanıcılar

İmar

Tüm hemşehriler

Coğrafi ve kent bilgi sistem- Tüm hemşehriler, iş ilişkisi olanlar
leri
ve belediye.
Çevre ve çevre sağlığı, Tüm vatandaşlar ve hemşehriler.
temizlik ve katı atık
Zabıta, acil yardım ve am- Hemşehriler, esnaf, kente ziyarette
bulans
bulunanlar ve ilgili herkes.
Şehir içi trafik

Hemşehriler, sürücüler, toplu ulaşım esnafı ve transit geçen vatandaşlar

Defin ve Mezarlıklar

Hemşehriler

Ağaçlandırma, park ve ye- Herkes
şil alanlar
Konut

İhtiyaç sahibi hemşehriler

Kültür ve sanat, turizm ve Hemşehriler
tanıtım, gençlik ve spor
Orta ve yükseköğrenim öğ- Yükseköğrenim öğrencileri
renci yurtları
Sosyal hizmet ve yardım, Dezavantajlı hemşehriler, evlilik
nikâh, meslek ve beceri ka- çağındakiler.
zandırma
Ekonomi ve ticaretin geliş- Hemşehriler, esnaf
tirilmesi
Kadın ve çocuklar için koru- Korunmaya muhtaç kadın ve çoma evleri (Büyükşehir bele- cuklar.
diyeleri ile nüfusu 100.000’i
geçen belediyeler) açılması.
1.7. Belediyelerin yurt dışı ilişkileri

5393 sayılı K. Md 74

1.8. Belediyelerin diğer kuruluşlarla iş birliği ve ortak proje üretmeleri 5393 sayılı K. Md 75
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Not 1: Belediyelere Yükümlülük Olarak Verilmeyen Görevler
Yukarıda 1.Yasal Yükümlülük başlığı altında yer alan “1.6. Hizmetler ve Yararlanıcıları”
alt başlığı altında sayılan hizmetler, belediyeler açısından esas olan ve yükümlü oldukları
hizmetlerdendir. Bunlardan sadece, Kadın ve çocuklar için koruma evleri açılması görevi
büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler için zorunludur.
Bu belediyeler açısından esas olan hizmetler yanında, belediyelere faaliyette bulunma
yetkisi tanınan, bir nevi ihtiyari diyebileceğimiz, yükümlülük olarak verilmeyen hizmetler de
mevcuttur. Bunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olup
şu şekilde sıralanabilir:
1. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapma ve her
türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılama.
2. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açma ve işletme.
3. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlama, bu amaçla bakım ve onarımını sağlama,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etme.
4. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım sağlama, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme.
5. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verme.
6. Gıda bankacılığı yapma.
7. Mabedlerin yapım, bakım ve onarımını yapma.
Yukarıda sayılan hizmet ve görevler, belediyelere yükümlülük olarak verilmeyip, onlara
alan yaratmak açısından verilen ve düzenlenen görevlerdir.
Belediyeler, burada belirtilen hususları yerine getirirken; Kanunun 14 üncü maddesinde
düzenlendiği üzere, öncelik sırasını, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate
almak durumundadır. Yine anılan maddedeki düzenlemeye göre; belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Bu hükümler dikkate alınmak suretiyle, belediyelere alan yaratmak amacıyla yapılan düzenlemeler sonucu verilen bu görevlerin yapılmasında, belediyeye zorunlu görevler şeklinde verilen hizmetlerden sonraya bırakılması uygun olacaktır.
Not 2: Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları
5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer birçok Kanunla belediyelere sadece görev verilmemiştir. Aynı zamanda, belediyelerin verilen görevleri yerine getirirken kullanacakları yetkiler
ve sahip oldukları imtiyazlar da belirlenmiştir. Anılan Kanunun 15 inci maddesinde belediyelerin yetkileri ve imtiyazları şu şekilde sayılmıştır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
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b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek
ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda
dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
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ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik
mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene
kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
ş) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz
tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına,
yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
t) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
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Tablo-6: Mevzuat Analizi (Tespitler ve İhtiyaçlar)

3. Tespitler

3.1. Belediyelere yönelik mevzuat düzenlemelerinin, 2005
yılından itibaren reform adı altında yoğunlaşması, belediyelerin hizmet sunma ve vatandaşların hizmet beklentileri alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bunun yanında, belediyelere merkezi
idare kuruluşları tarafından yürütülmesi gereken bir çok konuda da görev ve yetki tanımlanmıştır. Özellikle bir kısım görevler, hem merkezi idare kuruluşlarının, hem de belediyelerin
görevleri kapsamında yer almaktadır. Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte, belediyelerin merkezi idare ile olan ilişkileri yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş,
belediyeler bazı hususlarda tereddütler yaşamıştır.
Bu tespitlere rağmen, genel olarak büyükşehir belediyeleri
ve büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri haricinde görev ve yetki
çatışmasından ziyade, yatırımlarda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon eksikliği söz konusu olmaktadır.
3.2. Belediyeler açısından mevzuatta yer verilen yasal yükümlülüklerin bir kısmı yerine getirilememektedir. Bunun temel birkaç sebebi mevcuttur. Bunlar;
3.2.1. Mali kaynaklara ilişkin hukuki düzenlemelerin ihtiyaca
cevap verememesi,
3.2.2. Personel istihdam sistemine ilişkin yasal düzenlemelerin ihtiyaca cevap verememesi,
3.2.3. İdari yapılanma konusunda, mevcut norm kadro yönetmeliğindeki düzenlemelerin, bilimsel bir idari yapılanmaya imkan sağlamaması.
Özellikle, mali kaynaklarla ilgili olarak belediyelerin
öz gelirleri niteliğinde olan vergi, resim ve harçların
güncellenmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
Belediyelerin
norm
kadrolarının
oluşturulması
hususunda, iş analizi ve iş ölçümünün zorunlu
tutulmaması, Bakanlıkça belirlenen standartlar esas
alınarak ve oradaki sınırlamalara göre idari birimler
ve kadrolar oluşturulabilmektedir. Yapılacak bir
değişiklikle, kısıt olarak sadece 5393 sayılı Kanunun 49
uncu maddesindeki oranın alınması, bu oran dahilinde
her belediye yapacağı çevre ve GZFT analizlerine göre
ortaya çıkan hizmet ihtiyaçları çerçevesinde ve ona
uygun yapılanmaları gerçekleştirmesi, bunu yaparken
de iş analizi ve iş ölçümünü dikkate alarak bilimsel bir
yöntem izlemesi hukuken zorunlu hale getirilmelidir.
3.3. Belediyenin yerine getirdiği ve mevzuatta yer almayan bir hizmeti söz konusu değildir.
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4. İhtiyaçlar

4.1.
Koordinasyonu
sağlayacak yasal düzenlemeler ve idari yapılanmada buna ilişkin değişiklikler.
4.2.

Belediyelerin mali
kaynaklarının iyileştirecek gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması, idari yapılarının iyileştirilmesi ve
kurumsallaşmalarının
sağlanması için gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması

4. Üst Politika Belgelerinin Analizi
A. Genel Olarak
Belediyemiz stratejik plan çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak yürütülmüştür.
Bu belgeler şunlardır:
1. On Birinci Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında Belediyelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,
2. 2019-2021 Yılları Yeni Ekonomik Programın (Orta Vadeli Program); kamu maliyesi,
büyüme ve istihdam, işgücü piyasası, eğitim, çevre ve şehircilik, sağlık, gençlik ve toplum
alanında belediyemizi ilgilendiren bölümler,
3. 2019 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında; eğitim, sağlık, sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, çocuk ve gençlik, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalışma
hayatı, spor, kamuda stratejik yönetim, bilim teknoloji ve yenilik, imalat sanayiinde dönüşüm, girişimcilik, fikri mülkiyet hakları, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, enerji, lojistik ve ulaştırma, inşaat, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri,
mekânsal gelişme ve planlama, kentsel dönüşüm ve konut, kentsel altyapı, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, afet yönetimi konuları incelenerek, bunlar Belediyemiz
stratejik amaç ve hedeflerinin hazırlanmasında esas alınmıştır.
4. Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
B. Üst Politika Belgesi 1: ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)
B.1. İlgili Bölüm/Referans: Maliye Politikasına ilişkin 259 ve 260 nolu politika paragrafları
B.1.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine
geçilecektir.
b. Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali
sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar
kontrol altında tutulacaktır.
B.2. İlgili Bölüm/Referans: İstihdam ve Çalışma Hayatına ilişkin 571 ve 571/7 nolu politika paragrafları
B.2.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır.
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b. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin
istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
B.3. İlgili Bölüm/Referans: Ailenin Güçlendirilmesine ilişkin 598 ve 598/2 nolu politika
paragrafları
B.3.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.
b. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.
B.4. İlgili Bölüm/Referans: Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadeleye ilişkin 627, 627/2 ve 627/3 nolu politika paragrafları
B.4.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılacaktır.
- Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri
paylaşımı sağlanacaktır.
- Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü
artırılacaktır.
B.5. İlgili Bölüm/Referans: Kültür ve Sanata ilişkin 632, 632/1, 633, 633/4 nolu politika
paragrafları
B.5.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.
b. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
c. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.
- Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun
rolü güçlendirilecektir.
B.6. İlgili Bölüm/Referans: Nüfus ve Yaşlanmaya ilişkin 655, 655/2 nolu politika paragrafları
B.6.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
- Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve
kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol
almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır.
B.7. İlgili Bölüm/Referans: Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevreye ilişkin 665 ve
666 nolu politika paragrafları,
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B.7.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü,
yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık
verilecektir.
b. Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünleşik kentsel
planlama ve tasarım yapılması ve etkin afet yönetiminin uygulanması, bu çerçevede, çevre
kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve
sürdürülebilir kullanımına öncelik verilecektir.
B.8. İlgili Bölüm/Referans: Şehirleşmeye ilişkin 674, 674/2, 675, 675/1, 676, 676/1,
677, 679 ve 683 nolu politika paragrafları.
B.8.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı
destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve
tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.
b. Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.
c. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması;
erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak
insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.
d. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
e. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.
f. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve
yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar
81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla yürütülecektir.
g. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve
kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler
tarafından yapılması esas olacaktır.
h. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
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i. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları
teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
B.9. İlgili Bölüm/Referans: Kentsel Dönüşüme ilişkin 690 ve 691 nolu politika paragrafları.
B.9.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik
bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde
yürütülecektir.
b. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri
esas alınacaktır.
B.10. İlgili Bölüm/Referans: Kentsel Altyapıya ilişkin 697, 698, 698/1, 699, 699/1, 699/2,
699/3 699/4, 700, 701, 702, 702/1, 702/2 ve 703 nolu politika paragrafları.
B.10.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
b. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
- Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
c. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma,
geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik
ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin
ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları
geliştirilecektir.
- Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
- Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme
mevzuatı iyileştirilecektir.
- Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.
d. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı
atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
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e. Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde
hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
f. Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel
araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.
- Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz kaldığı
güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir.
- Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000
yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
g. Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir.
B.11. İlgili Bölüm/Referans: Kırsal Kalkınmaya İlişkin 706, 706/1 nolu politika paragrafları.
B.11.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskânı ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanacaktır.
- Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde
köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı
Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu,
atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.
B.12. İlgili Bölüm/Referans: Çevrenin Korunmasına İlişkin 713 nolu politika paragrafı.
B.12.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek
kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.
B.13. İlgili Bölüm/Referans: İyi Yönetişime ilişkin 782, 782/1, 785, 785/2, 785/3 ve
785&5 nolu politika paragrafları.
B.13.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika yapma süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır.
- Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
b. Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
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- Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar
alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır.
- Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayımı sağlanacaktır.
- Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve
hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
B.14. İlgili Bölüm/Referans: Yerel Yönetimlere ilişkin 797, 797/1, 797/2, 798, 798/1,
799, 799/1, 800, 800/1, 801, 801/1, 801/2, 801/3, 802, 802/1, 802/2 ve 802/3 nolu politika
paragrafları.
B.14.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması
sağlanacaktır.
b. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.
- Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek;
bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
c. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
- Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
- Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.
- Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım
mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak,
alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.
e. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması
sağlanacaktır.
- Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
- Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.
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- Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik
temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.
f. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak
kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.
- Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.
- Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
- Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.
C. Üst Politika Belgesi 2: ORTA VADELİ PROGRAM (2018-2020)
C.1. İlgili Bölüm/Referans:
I. Makroekonomik İstikrarın Sürdürülmesi
2. Kamuda Mali Sürdürülebilirlik
2.1. Harcamalarda etkinliğin artırılması
C.1.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması için;
- Cari harcamalardaki artış hızı yatırım harcamaları ile eşgüdüm halinde kontrol altında
tutulacaktır.
- Mal ve hizmet alımı giderlerinde yapılabilecek tasarruflar belirlenecek,
- Kiralamalar ve hizmet alımları başta olmak üzere artış eğilimi yüksek olan kamu harcamalarına ilişkin esaslar gözden geçirilecek, ihtiyaca uygunluk, maliyet ve etkinlik analizleri
yapılacaktır.
- Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
- Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek, mevcut binaların ekonomik ömürlerini ve kullanım verimliliğini artıracak standartlar getirilecektir.
- Sosyal yardım harcamaları, etkinlik ve verimlilik temelinde etkileri de dikkate alınarak
gözden geçirilecek, mükerrer kullanım önlenecek, denetim faaliyetleri artırılarak kurumlar
arası koordinasyon güçlendirilecektir.
- Mahalli idarelerin harcamalarının kalitesinin artırılmasını teminen, harcama disiplinine
yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.
- Kamulaştırma mevzuatı gözden geçirilerek kamulaştırma harcamaları etkinleştirilecektir. Bu kapsamda;
- Yüksek maliyetli kamulaştırmalardan kaçınılacak şekilde proje tasarımları gözden geçirilecek, yatırım yeri veya güzergâh seçiminde alternatifler dikkate alınacaktır.
- Çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma uygulaması yapılmayacaktır.
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C.2. İlgili Bölüm/Referans:
I. Makroekonomik İstikrarın Sürdürülmesi
2. Kamuda Mali Sürdürülebilirlik
2.2. Kamu yatırımlarında etkinlik
C.2.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kamu yatırımlarında etkinliğin sağlanması için;
- Kamu yatırımlarının finansmanında bütçe kaynaklarının yanı sıra Kamu-Özel İşbirliği
(KÖİ) modelinin kullanımı mevcut tecrübeler de dikkate alınarak geliştirilecektir.
- Modelin uygulandığı sektörlerin kapsamı, dünyadaki uygulamalar da dikkate alınarak
genişletilecektir.
- Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli dışındaki KÖİ modellerinin de kullanılmasına imkân verilecektir.
- Taraflar üzerindeki riski azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla uygulama öncesi
hazırlık sürecinin (planlama, etüt, ihale, sözleşme vb.) kalitesini artıracak tedbirler alınacaktır.
- Uygulama esasları uluslararası standartlar dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.
- Kamu kuruluşlarının KÖİ modeliyle proje planlama, finansman, ihale ve sözleşme yönetimi konularında kapasitelerini artıracak eğitim programları düzenlenecektir.
C.3. İlgili Bölüm/Referans:
I. Makroekonomik İstikrarın Sürdürülmesi
2. Kamuda Mali Sürdürülebilirlik
2.3. Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
C.3.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması için;
- Mahalli idarelerin özgelirlerini artıracak tedbirler alınacaktır.
- Emlak vergisi sistemi yeniden düzenlenecektir.
C.4. İlgili Bölüm/Referans:
IV. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
1. İş ve Yatırım Süreçlerinin İyileştirilmesi
C.4.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. İş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için;
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde, merkezi idare ile yerel yönetimler
arasındaki ve büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasındaki uygulama farklılıkları
giderilecek, istenilen onay ve belgelerin sayısı azaltılarak yeknesaklık sağlanacaktır.
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- İşletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek
merkezden yapılması için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) hayata geçirilecektir.
- İnşaat izin süreçleri kısaltılacak ve inşaat ruhsatları tek imza ile verilecektir.
C.5. İlgili Bölüm/Referans:
IV. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
2. Yatırım Yeri Tahsisinin Kolaylaştırılması
C.5.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması için;
- Potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha kolay yer tahsisi yapılabilmesini teminen coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacaktır.
- Yerel yönetimlerin imar planlarında farklı sektörler için uygun büyüklükte yatırım yeri
tahsis etmesi sağlanacaktır.
C.6. İlgili Bölüm/Referans:
V. Kamuda Kurumsal Kalite ve Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi
1. Kamu Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve Kurumlar Arası Koordinasyonun Güçlendirilmesi
C.6.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için;
- Büyükşehir Belediyesi Kanunu tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenecek, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki işbirliği esasları güncellenecektir.
- Büyükşehir belediyelerinde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyinin artırılması amacıyla bir program hazırlanacaktır.
C.7. İlgili Bölüm/Referans:
V. Kamuda Kurumsal Kalite ve Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi
2. Kamuda İnsan Kaynağı Kalitesinin Artırılması
C.7.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Kamuda insan kaynağı kalitesinin artırılması için;
- Vatandaşlara sunulan hizmetlerin hız ve kalitesi ölçülerek performans değerlendirmesi
yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
- Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir
ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir.
- Belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolü güçlendirilecektir.
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D. Üst Politika Belgesi 3: ORTA VADELİ PROGRAM (YENİ EKONOMİ PROGRAMI)
(2019-2021)
D.1. İlgili Bölüm/Referans:
3. Kamu Maliyesinde Disiplin Sağlanmasına Yönelik Politika ve Tedbirler
D.1.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Mali disipline yönelik olarak;
- Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal
tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.  
- Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
- İmar planı revizyonlara ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.
- Kamu özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak, bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır.
E. Üst Politika Belgesi 4: AMASYA İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
E.1. İlgili Bölüm/Referans:
Planlama Hedef ve İlkeleri
E.1.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Ekolojik sürdürülebilirlik
- Doğal ve ekolojik eşiklerin göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir alt bölgesel arazi
kullanım kararları geliştirmek,
- Hava, toprak, su ve orman eko-sistemlerinin korunmasını ve kontrolünü, kentsel-tarımsal kirleticilerin etkilerinin azaltılmasını; bölgenin biyo-çeşitliliğini ve endemik türleri gözeterek ekolojik hassasiyeti olan bütün alt-bölgelerin mutlak korunmasını sağlamak,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının, su toplama havzalarının, yer üstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik arazi kullanım kararları geliştirmek ve korunması için gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak,
- Kirlilik yaratıcı odakları azaltmak, depolama, ayrıştırma, arıtma, yeniden değerlendirme
süreçlerinde gerekli düzenlemeleri sağlamak,
- İlde geleceğe yönelik ekolojik sürdürülebilirliği sağlayabilmek için alternatif enerji kaynaklarını destekleyerek ilin enerji ihtiyaçlarını öncelikle alternatif enerji kaynakları üzerinden
karşılamak.
b. Küresel-yerel etkileşim
- Toplumsal ve iktisadi gelişmede öncelikle yerel özelliklerden, işgücünden, yatırım gücünden ve hammaddelerden faydalanmak,
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- Uluslararası işbirliklerini ve yatırımları yerel toplumsal ve iktisadi yapının dengesini bozmayacak şekilde ve sınır ötesi toplumsal ve kültürel bağları göz önünde bulundurarak teşvik
etmek.
c. İktisadi ve toplumsal gelişme
- İldeki kara-demir-havayolu ulaşımlarını güçlendirmek ve entegrasyonunu sağlamak. Bu
sayede erişilebilirliği arttırarak; bölgenin, bölge içi, ulusal ve uluslararası pazarlarla entegrasyonunu, insan, mal, hammadde ve hizmet akışını gerçekleştirmek,
- Sektörel tahminler ile buna bağlı mekansal gelişme gereksinimlerini, ekolojik ve doğal
eşiklere ve hizmet sunumu gereksinimlerine göre tanımlanan yerleşmeler kademelenmesine uygun olarak geliştirilecek bir Talep Yönetim Sistemi üzerinden oluşturmak,
- Sanayi, turizm, ticaret gibi gelişen sektörleri desteklemek; bu sayede hem kendine yeten, hem de bölge ekonomisini güçlendiren, çeşitlendiren bir iktisadi yapı oluşturmak.
- Bölgede organik tarıma geçişin uygun olduğu marjinal alanlarda sürdürülebilirliğin sağlanması, istihdam ve gelir açısından sosyal denge oluşturabilecek şekilde organik tarım
alanlarının oluşturulmasını sağlamak ve buradaki organik üretime dönük pilot projeleri desteklemek,
- Ekoköy, ekolojik turizm ve yayla turizmini geliştirme amaçlı proje ve programlar tanımlamak, yerel kapasiteleri entegre etmek ve bölgesel, ulusal, uluslararası turizme yönelik
alternatifler yaratmak,
- Yöreye özgü, geleneksel zanaatları ve iktisadi faaliyetleri geliştirmek ve teşvik etmek.
Bunlara yönelik eğitim, finans, tanıtım, pazarlama organizasyonları gerçekleştirmek.
d. Eşitlik ve sosyal adalet
- Sosyo-ekonomik gelişmişlik indeksine göre dezavantajlı yerellerin geliştirilmesine öncelik vermek,
- Yerel potansiyellerin harekete geçirilmesiyle yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak,
- Dezavantajlı sosyal gruplara yönelik kapasite geliştirme programları geliştirmek ve fon
kaynaklarını bu tür projelere yönlendirmek,
- İşsizlik ve istihdam politikaları, kadın istihdamı, işgücü eğitimi ve yaratılan iş olanakları
ile ildeki çalışma sahasını genişletmek, koşullarını iyileştirici politikalar sunmak,
- Kırsal yerleşmelerin ve belediyelerin birlikler halinde örgütlenmesi ve hizmetlerin ortaklaştırılması aracılığıyla hizmet yaygınlığı ve kalitesinin artırılmasını sağlamak.  
e. Yaşanabilirlik
- Bütün yerleşimlerde donatı/altyapı eksikliklerini gidermek ve standartları çağa uygun
hale getirmek; eğitim, sağlık gibi temel donatılarda rasyonel standardı yakalamak,
- İldeki istihdam, ticaret, boş zaman, sağlık ve eğitim faaliyetlerini ilde yaşayanların tamamının toplu taşıma araçları ile erişebileceği mesafeye getirmek,
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- Katı atık projeksiyonlarına uygun, geri dönüşüm faaliyetlerini de içinde barındıran katı
atık tesislerini ekolojik değerleri mutlak koruyacak ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde kurmak,
- İlgili kamu kurumu/kurumları tarafından içme-kullanma suyu ve sulama için rasyonel
çözümler geliştirecek, yapılan ihtiyaç tahminlerine uygun kapasitede su dağıtımı yapabilecek bölgesel bir Su Yönetim Sistemini geliştirmek; bu sistem çerçevesinde belirlenecek
su kaynaklarının ve yatırımların ekolojik kaynakları ve insan yerleşimlerini olumsuz yönde
etkilememesine dikkat edilmesi koşuluyla plana dahil etmek,
- Yeşilırmak havzasında çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde verimli kullanım olanaklarını geliştirilmek amacıyla kurulması planlanan Yeşilırmak Kirlilik Yönetim Birliğini acilen kurmak.
- Yerleşmeler-donatılar arasında optimum erişebilirliği sağlamak.
f. Katılım ve yönetişim
- Farklı toplumsal grupların, kamu ve sivil temsilcilerin eşit şartlarda katılabildiği ve etkileyebildiği karar mekanizmaları oluşturmak,
- Planın uygulanmasından diğer alt ölçekli planların yapımına kadar karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, örgütlenme modelleri geliştirmek, ilgili aktörleri eşit şartlarda
bir araya getirebilecek yapılar oluşturabilmek,
- İktisadi gelişmeye yönelik sektörel planlama ve uygulama süreçlerinde ilgili tüm aktörleri bir araya getirebilen karar ve yürütme mekanizması geliştirmek.
E.2. İlgili Bölüm/Referans:
Nüfus Projeksiyonu
E.2.1. Verilen Görev/İhtiyaçlar
a. Amasya merkezinin 2027 yılı nüfus projeksiyonu 183.950 kişi, il genel nüfusu 455.000
kişi olarak öngörülmüştür.

5. Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi
Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak belediyenin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Belirlenen ürün ve hizmetler aşağıdaki tabloda belirli faaliyet alanları
altında toplulaştırılmıştır. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, amaç ve hedeflerin oluşturulması ve kapsamının tasarlanması açısından yönlendirici bir rol oynamıştır.
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Tablo-7: Faaliyet Alanları ve Ürün/Hizmetler

Faaliyet Alanı

Ürün/Hizmetler
1.1. İçme Suyu Dağıtımı
1.2. Atık Su Yönetimi
1. Çevre ve Su Yönetimi
1.3. Katı Atık Toplama
1.4. Gürültü Kirliliği Yönetimi
1.5. Arıtma Hizmetleri
2.1. Şehir planlama
2. Mekânsal Gelişim ve İmar 2.2. Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları
Yönetimi
2.3. İnşaat ve kaçak yapılaşmanın kontrolü
2.4. Altyapı koordinasyonu
3.1. Ulaşım planlaması ve yönetimi
3.2. Toplu taşıma ağları
3. Ulaştırma Yönetimi
3.3. Yaya ve bisiklet yol ağları
3.4. Araç yol ağları
3.5. Araç park alanları
4. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
4.1. Basın, yayın, tanıtım
5.1. Donanım ve yazılım
5. Bilgi İşlem
5.2. Beyaz Masa
5.3. İletişim merkezi
6.1. İhale işleri
6.2. Bina temizlik işleri
6. Destek Hizmetleri
6.3. Satın alma işleri
6.4. Araç işletme
6.5. Bina teknik hizmetleri
7.Fen İşleri
7.1. Yol yapım, bakım ve onarım işleri
8. Hukuk İşleri
8.1. Dava işlemleri
9.1. Muhasebe işlemleri
9. Mali Hizmetler
9.2. Gelir işlemleri
9.3. Emlak işlemleri
10.1. Personel özlük işleri
10. İnsan Kaynakları ve Eğitim 10.2. Personel eğitimi
10.3. Kariyer merkezi
11.1. Meslek edinme kursları
11. İşletme ve İştirakler
11.2. Spor faaliyetleri
12.1 Kültür ve sanat organizasyon işleri
12. Kültür ve Sosyal İşler
12.2. Kent konseyi işleri
13. Muhtarlık İşleri
13.1. Muhtarlık işleri
14. Özel Kalem
14.1 Temsil ve ağırlama
15. Park ve bahçeler
15.1. Park ve yeşil alan işleri
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16. Sağlık İşleri

17. Strateji Geliştirme
18. Teftiş ve İç Denetim
19. Temizlik İşleri
20. Yapı Kontrol

21. Yazı İşleri

22. Zabıta

16.1. Sağlık işleri
16.2. GSM ruhsat işleri
16.3. Veteriner işleri
16.4. Mezarlık ve defin işleri
16.5. Sosyal yardım işleri
17.1. Proje ve AR-GE
17.2. Stratejik yönetim
17.3. Dış ilişkiler
17.4. Birimler arası koordinasyon
18.1. Denetimler
19.1. Çevre koruma ve kontrol işleri
20.1. Yapı ruhsat işleri
20.2. Yapı denetim ve yapı kullanma işleri
20.3. Yapı proje kontrol işleri
20.4. Kaçak inşaat işleri
21.1. CİMER
21.2. Belediye meclis işleri
21.3. Belediye encümen işleri
21.4. Genel evrak işleri
21.5. Nikah işlemleri
22.1. Sıhhi müessese ruhsat işleri
22.2. Trafik hizmetleri
22.3. Pazar denetim işleri
22.4. Asayiş ve güvenlik denetimleri

6. Paydaş Analizleri
6.1. Genel Olarak
Paydaşlarla iletişimde olmak, onların fikir ve önerilerini almak, katılımcılığı sağlamanın
en önemli aracıdır. Bu görüş ve önerilerin analizi de, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde
etken olan unsurların önemlilerindendir. Belediyemizin etkileşim içerisinde olduğu tarafların
stratejik planla ilgili görüşlerinin alınmasıyla, belediye hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve
stratejik planın başarı düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Paydaşların katılımcılığı, yapılan
stratejik planın her kesim tarafından mümkün olduğunca benimsenmesi ve uygulanma noktasında katılımcılığın sağlanması açısından önemlidir.
Paydaşlar, belediyenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, belediyeden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya belediyeyi etkileyen kişi, grup, kurum veya
kuruluşlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılırmıştır:
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İç paydaşlar; belediyemizden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye içerisindeki
çalışan, görevli ve kişilerden oluşmuştur.
Dış paydaşlar; belediyemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup, kurum ve kuruluşlardan oluşmuştur.
Paydaşlar tespit edildikten sonra önem ve etki dereceleri belirlenmiş ve de bu durumlara
göre dış paydaşlar 4 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler:
1. Kategori; birlikte çalışılacaklar,
2. Kategori; çalışmalara dahil edilecekler,
3. Kategori; bilgilendirilecekler,
4. Kategori; izleneceklerdir.
Paydaşların görüşlerinin alınmasında, anket yöntemi uygulanmıştır.
6.2. İç Paydaşlar:
İç paydaş analizi, belediye meclis üyeleri dahil çalışanlar üzerinde yapılan anket sonucu
ortaya çıkmıştır. Stratejik planın hazırlanmasında, kaliteli hizmet sunacak ortamı hazırlayabilmek ve hazırlık çalışmaları esnasında yol gösterici olması açısından çalışanların Amasya
Belediyesi ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışma 8 başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
- Belediye içi iletişim,
- Müdürlükler içinde uyum ve tatmin,
- Çalışma ortamı (sosyal),
- Çalışma ortamı (fiziki),
- Yönetim şekli, karar verme ve katılım,
- Ödüllendirme ve motivasyon,
- Yöneticilerle ilişkiler,
- Genel Memnuniyet.
Bu başlıklar altında yapılan anketler sonucunda analizler; kurum içi aidiyet, takım ruhu,
iş birliği ve dayanışma başlıklarında yapılmıştır.
Yapılan analizler ve değerlendirmelerde %48 oranıyla iyi ve çok iyi olarak görülen alan
iş birliği ve dayanışma olarak görülmüştür. Ortalama olarak memnuniyet derecelerine bakıldığında, üç alanın da iyi derecelerine yakın olduğu görülmektedir. Ancak, takım ruhu ile
çalışma en memnun olunan alan olarak görülmektedir. Buna karşılık, aidiyet duygusunun
bu üç başlık içerisinde en düşük olan alan olduğu görülmektedir.
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Kurum açısından bakıldığında;
- Personelimizin genel olarak iş yerinden memnun olduğu,
- Kurumun adil olarak davrandığı ve
verdiği sözleri tuttuğu
İfade edilmiştir.
Memnuniyetsiz olunan fazla alan görülmese de belediyemizin personelini fikir ve
önerilerinin alınması noktasında zayıflığın
olduğu anlaşılmaktadır.
Personelimizin yöneticilerinden memnuniyet düzeyinin de yüksek olduğu ve yöneticilerin teşvik edici davrandıkları görülmektedir. Yöneticilerin; personellerin fikirlerine önem düzeyinin yüksek olduğu da görülmektedir.
Personelimizin gelişimi açısından geri bildirimleri düzenli olarak aldığı görülmekte; ayrıca faydalı bilgi ve deneyimler kazandıkları anlaşılmaktadır.
Yapılan işler ile ilgili olarak stres seviyesinin başa çıkılabilecek seviyede olduğu ve belediyenin verdiği hizmetin iyi olduğu personellerimiz tarafından belirtilmiştir.
Fiziksel ortamın yapılan iş için uygun olduğu, çalışma ortamının bilişim teknolojilerinden
yararlanmanın, büro ve kırtasiye malzemelerinin yeterliliğinin uygun olduğu ortaya çıkmıştır.
Personelimizin genel olarak takdir edilme seviyesinin ortalamadan yüksek olduğu belirlenmiştir.
İç paydaşlar, sosyal aktivitelerin çoğaltılmasının verimi artıracağını düşünürken, yöneticiler ile toplantıların ve eğitimlerin de belediyenin performansına olumlu etki sağlayacağını
düşünmektedir.
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6.3. Dış Paydaşlar
Dış paydaşlar; belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile belediyeden
etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır.
Bunlara; belediyenin hizmet verdiği kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, geçici olarak
şehirde bulunan kişiler, belediyenin bağlı kuruluşları ve şirketleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları
örnek olarak gösterilebilir.
Belirtilen bu kişi, grup, kurum ve kuruluşlara uygulanan anketler değerlendirildiğinde,
belediyenin faaliyetlerinin %70 oranında başarılı ve çok başarılı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.

Belediyemizin diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin verimliliği değerlendirildiğinde; kurumlarla işbirliğinin verimliliği %54 verimli olarak görülmektedir.
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Belediyemiz; adil ve eşit, bilime saygılı, çalışkan, çözüme odaklı/yapıcı, dinamik ve esnek, doğaya ve çevreye saygılı, erişebilir, güler yüzlü hizmet, güvenilir, hesap verebilir,
hizmet ve paydaş odaklı, ilkeli, insan odaklı, işbirliğine açık/katılımcı, kaliteli hizmet, sosyal
belediyecilik, şeffaf, ulusal stratejilere odaklı, verimli, yenilikçi/yaratıcı, yerel problemlere
çözüm üreten, yetkinlik değerleri açısından değerlendirildiğinde paydaşların bu değerler
için memnuniyetsizliğinin olmadığı anlaşılmaktadır.
Erişebilirlik, güler yüzlülük ve güvenilirlik açısından iyi durumda olduğu görülen belediyemizde, geliştirilebilir yönü ise dinamiklik ve esneklik olarak öne çıkmaktadır.
Başkan’ın yanında, başkan yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü en memnun olunan birimler olarak görülmektedir. Genel olarak tüm birimlerden memnun olunduğu anlaşılmakla
birlikte, memnuniyetin daha düşük olduğu ve daha çok özen gösterilmesi gereken birim
olarak Özel Kalem Müdürlüğü’nün öne çıktığı görülmektedir.
Çöplerin toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi, ağaçlandırma ve çiçek ekimi
konuları belediyemizin en başarılı hizmetleri olarak görülmektedir. Yapı ruhsatlandırma ve
imar konuları ile sosyal tesisler bakımından ise belediyemizin başarısı daha düşük görülmektedir.
Kurumsal yönetim anlayışının ve kurum imajının olumlu olması güçlü bir şekilde kendisini gösterirken; bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin daha zayıf bir yan olduğu anlaşılmaktadır.
Birinci kategorideki paydaşlar; %85 oranında belediyeyi başarılı görürken, %78,5 oranında belediye ile kurumun işbirliğini verimli bulmaktadır. Bu kategorideki paydaş analizlerinin
öne çıkan sonuçları şu şekildedir:
- Belediye erişebilir olarak görülmektedir.
- Belediyenin Hal ve İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere tüm müdürlüklerinden üst düzey memnun oldukları görülmektedir.
- Kentsel dönüşüm hizmetlerini değerlendirme düzeyinin ortanın altında olduğu, diğer
hizmetlerin verimliliğinin üst düzey olarak ortaya çıktığı görülmektedir.
İkinci kategorideki paydaşlar; %55 oranında belediyeyi başarılı görürken, %50 oranında
belediye ile kurumun işbirliği verimli bulunmaktadır. Bu kategorideki paydaş analizlerinin
öne çıkan sonuçları şöyledir:
- Sosyal belediyecilik anlayışının yüksek olduğu düşünülmektedir.
- Tüm birimlerden üst düzey memnuniyet görülmektedir; Başkandan memnuniyet en üst
düzeydedir.
- Özel Kalem Müdürlüğü’nün memnuniyet düzeyi ortanın üzerinde olsa da, memnuniyet
düzeyi diğer birimlerden daha düşüktür.
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- Hizmet binalarından memnuniyet yüksek iken, sosyal tesislerden memnuniyet görece
olarak daha düşüktür.
Üçüncü kategorideki paydaşlar; %88 oranında belediyeyi başarılı görürken, %78 oranında belediye ile kurumun işbirliğini verimli bulmaktadır. Bu kategorideki paydaş analizlerinin
öne çıkan sonuçları şöyledir:
- Belediye güler yüzlü, güvenilir ve yerel sorunlara çözüm odaklı görülmektedir.
- Başkandan çok üst düzey bir memnuniyet görülmektedir.
- En az memnun olunan bölüm Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Neredeyse bütün hizmetler ileri düzey olarak görülürken, belediyemiz sorumluluğunda
bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verilmesi konusunda yetersiz görülmüştür.
- Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri iyi olarak görülmektedir.
Dördüncü kategorideki paydaşlar; %44 oranında belediyeyi başarılı görürken, belediye
ile kurumun işbirliğini orta derecede verimli bulmaktadır. Bu kategorideki paydaş analizlerinin öne çıkan sonuçları şöyledir:
- Belediyenin değerlerinin hepsinin ortanın üzerinde olduğu ve çok göze çarpan bir değer
olduğu söylenmemektedir.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hizmetlerinin ortalama olarak görüldüğü söylenebilir.
Diğer Müdürlüklere nazaran değeri en düşün olan Müdürlük, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüdür. Buna paralel olarak imar ile ilgili hizmetler orta seviyenin altında kalitede görülmektedir.
- Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olduğu belirtilmektedir.
Dış paydaşların istihdam alanları ve Amasya’nın turizm kenti olması hakkında istekleri
olduğu görülmektedir.

7. Kurum İçi Analiz
7.1. Genel Olarak
Kuruluş içi analizde insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak belediyenin mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir. Teşkilat şeması için EK-1’e bakınız.
7.2. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
Belediyemizde 158 memur, 10 sözleşmeli, 115 kadrolu işçi, 1 geçici işçi, 485 şirket hizmet alımı personeli bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim görmüş personel sayısı 1’dir. Aynı
zamanda kurumdaki deneyimi 10 senenin altında olan personelin %47’lik bir kısmı oluşturduğu görülmektedir. Kadrolu işçi sayısını çıkardığımızda bu oran %55’i bulmaktadır. Bu
bulgular göz önüne alındığında yeni lisansüstü eğitim görmüş personellerin belediyemiz
bünyesine katılmasının faydalı olabileceği söylenebilir. Buna karşılık personelimizin eğitim-

48

lerle yetkinlik seviyelerinin yükseltilmesi ve yönetim kültürü oluşturulması hedeflenmelidir.
Bu eğitimler sonucunda raporlamalar yapılıp gelişim düzeylerinin ve eğitim verimliliğinin
ölçülmesi önemli bir noktadır.

Tablo-8: Personel Sayısı

Personel Sayısı

Memur
Sayısı

Şirket Hizmet
Alımı
Sözleşmeli Kadrolu İşçi Geçici İşçi Personel
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı

158

10

115

1

485

38

--

64

--

282

45

--

45

1

156

38

1

2

--

32

36

9

4

--

15

Lisansüstü

1

--

--

--

--

Erkek

134

6

107

1

447

Kadın

24

4

8

--

38

0-5 Yıl Arası

67

9

--

--

85

6-10 Yıl Arası

10

1

--

--

160

3

--

32

--

182

2

--

36

--

58

4

--

22

--

--

26 Yıl ve Üzeri

72

--

25

--

--

20-30

12

6

--

--

83

31-40
Y a ş
41-50
Grupları
51-60

34

3

5

--

151

39

1

63

1

196

67

--

46

--

55

6

--

--

--

--

Sayısı
İlkokul
Lise
Eğitim
Ön Lisans
Düzeyi
Lisans
Cinsiyeti

Kurumda 11-15 Yıl Arası
Çalışma
16-20 Yıl Arası
Süresi
21-25 Yıl Arası

60+
Boş Kadro

313

112

49

7.3. Kurum Kültürü Analizi
Kurum kültürü analizi ile belediyemizin, katılımcılık, iş birliği içerisinde çalışma, bilginin
yayılımı, öğrenme imkan ve kapasitesi, kurum içi iletişim, paydaşlarla olan ilişkileri, değişime açıklık, stratejik yönetim ile ödül ve ceza sistemi konularındaki durumu ortaya konmuştur. Buna göre, ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:
Tablo-9: Kurum Kültürü Analizi

Katılım
Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyinin ortalama üzeri düzeyde olduğu görülmektedir.
Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı iyi düzeyde olduğu görülmektedir.
Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyinin iyi derecede olduğu görülmektedir.
İş birliği
Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklık düzeyi ortalamanın üzerindedir.
Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyinin iyi derecede olduğu anlaşılmaktadır.
İş birliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi iyi derecededir.
Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi ortalamanın üstündedir.
Bilginin yayılımı
Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi ortalamanın üstündedir.
Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi ortalamanın üzerindedir.
Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi ortalamanın üstündedir.
Öğrenme
Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı çok iyi derecede görülmektedir.
Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmalar ortalamanın
üstünde bir düzeyde bulunmaktadır.
Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmalarının var olduğu görülmektedir.
Kurum içi iletişim
Belediyedeki iletişim kanalları yatay olarak ortalamanın üstünde dikey olarak iyi düzeydedir.
Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi çok iyi düzeydedir.
Çalışanların yöneticilerine ulaşmada sıkıntı yaşamadığı görülmektedir.
İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyinin ortalama düzeyde olduğu görülmektedir.
Paydaşlarla ilişkiler
Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi ortalama
üstü olarak görülmektedir.
Belediyenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi ortalama üzerindedir.
Değişime açıklık
Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi ortalamadır.
Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanması ortalamanın üstündedir.
Var olan kuralların değişimi destekleme düzeyi ortalamadır.
Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi ortalamadır.
Stratejik yönetim
Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi çok
yüksek derecededir.
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Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi yüksek derecededir.
Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi yüksek derecededir.
Ödül ve ceza sistemi
Ödül ve ceza sistemleri iyi şekilde yürütülmektedir.
Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmalar yeterli düzeydedir fakat daha da artırılabilir.
Bunların etkililik düzeyi yüksektir.

7.4. Fiziki Kaynak Analizi
Belediyemizin bünyesinde 1670 adet gayrimenkul bulunmaktadır. Bunların 900’den fazlası arsalardan oluşmaktadır. Arsaların durumu hakkında yeterli bilgi yoktur.
Belediyemiz bünyesinde 164 araç bulunmaktadır. Bu araçlar içerisinde kamyonetler, cenaze araçları, motosikletler gibi araçlar da bulunmaktadır.
7.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
Belediyemizin teknoloji ve bilişim altyapısı tabloda görüldüğü gibidir. Buna göre 195 bilgisayar, 99 yazıcı, 112 IP telefon bulunmaktadır. NETCAD, CITY PLUS EBYS gibi programların olması verimliliği daha da artıracaktır.

Tablo-10: Ekipman ve Bilişim Sistemleri Listesi

Sayısı

Ekipmanlar

Bilgisayar

195

Yazıcı

99

Modem

12

Projeksiyon

3

IP Telefon

112

Küçük Sunucu

2

Yedekleme Cihazi

2

Büyük Sunucu
Yönetilebilir Switch

2
3

Diğer Techizatlar

Yazılımlar ve Bilişim Sistemleri

Adı/Modeli

Sayısı

VPN

2

Firewall

1

51

52

Toplam

8. Diğer (Kaynak
belirtilecek)

7. Red ve iadeler

6. Alacaklardan
tahsilat

90.952.629,12

10.153.694,42

5. Sermaye gelirleri

6.065.387,91

3. Alınan bağış ve
yardımlar ile özel
gelirler

47.926.575,01

17.811.726,32

2. Teşebbüs ve
mülkiyet gelirleri

4. Diğer gelirler

8.995.245,46

2015

1. Vergi gelirleri

Gelirler

102.906.458,77

6.864.262,80

53.504.223,39

11.001.306,06

21.265.566,55

10.271.099,97

2016

118.114.966,64

11.667.850,53

63.734.454,57

7.396.719,48

23.241.992,20

12.073.949,86

2017

2014-2019 Stratejik Plan Dönemine Ait Veriler

127.020.558,75

4.875.066,84

77.567.811,51

8.547.784,94

22.331.087,62

13.698.807,84

2018

69.785.303,80

928.312,69

47.924.392,64

1.106.817,88

11.855.883,02

7.969.897,57

2019

508.779.917,08

34.489.187,28

290.657.457,12

34.118.016,27

96.506.255,71

53.009.000,70

Toplam

7.6. Mali Kaynak Analizi

2015 yılından 2019 yılına kadar olan mali durum ve kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dördüncü kalemdeki diğer gelirlerin, toplam gelirlerin %50’sinden fazla olduğu göze
çarpmaktadır. (2019 yılı verileri, öngörüseldir.)

Bunun yanında 2020-2024 dönemini kapsayan yıllara ait maliyetler tahminine yer verilmiştir.

Tablo-11: 2015-2019 Mali Kaynaklar

Bu dönemde toplam gelirler 1.402.000.000,00TL olarak tahmin edilmektedir.
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Toplam

8. Diğer (Kaynak
belirtilecek)

7. Red ve iadeler

230.000.000,00

39.908.450,00

5. Sermaye gelirleri

6. Alacaklardan tahsilat

85.596.800,00

4. Diğer gelirler

6.849.400,00

56.124.600,00

2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

3. Alınan bağış ve
yardımlar ile özel
gelirler

41.520.750,00

2020

1. Vergi gelirleri

Tahmini Gelirler

44.300.000,00

94.000.000,00

7.500.000,00

60.700.000,00

45.500.000,00

252.000.000,00

2021

8.200.000,00

67.000.000,00

50.000.000,00

278.000.000,00

49.300.000,00

103.500.000,00

2022

2020-2024 Stratejik Plan Dönemine Ait Tahmini Veriler

9.000.000,00

73.700.000,00

55.000.000,00

306.000.000,00

54.000.000,00

114.300.000,00

2023

9.700.000,00

81.000.000,00

60.500.000,00

336.000.000,00

59.500.000,00

125.300.000,00

2024

1.402.000.000,00

247.008.450,00

522.696.800,00

41.249.400

338.524.600,00

252.520.750,00

Toplam

8. PESTLE Analizi
PESTLE analiziyle belediyemiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik,
sosyokültürel, teknolojik, hukuki ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Tablo-13: PESTLE Analizi (Politik/Hukuki)

TESPİTLER
6306 Sayılı Dönüşüm Yasası’nın
dönüşüm uygulamaları

Fırsatlar

POLİTİK/HUKUKİ
Belediyeye Etkisi
Tehditler

Ne Yapılmalı?

Güvenli yapılaşmaların tesisi

Riskli alanların dönüştürülmesi hususunda Belediyelere her türlü desteğin
verilmesi gerekmektedir.

Yapı denetim sisteminin işleyişi

Yapı kontrolü yükünün azalması

Yapı denetim süreçlerinin takibi ve yapı
denetim şirketlerinin
hakediş işlemlerinin
geciktirilmemesi

Düşük faizli konut
kredisi uygulaması

Gayrimenkul piyasasının gelişmesi, belediye gelirlerinin artmasını sağlaması

Vatandaşların konut sahibi
olmaları hususunda iyileştirici çalışmalar daha sıklıkla
uygulanmalıdır.

İnşaat sektörünün
desteklenmesi

Gelirlerde artış

Ücret tarifelerinin
güncellenmesi

Kent estetiğine
yönelik çalışmalar

İmarı düzgün, görselliği olumlu
ve kimlikli kent oluşması

Kent estetiğine yönelik
projeler üretilmesi

Millet bahçeleri ve
yeşil alanlar

Yeşil alanlar ile sosyal alanların
artması

Planlarda yeni alanlar ayrılmalı

Yerel yönetimlerin
yetkileri

Yerel yönetimlerin yetkilerinin
artırılması, belediyelerin mahalli
nitelikteki hizmetlerin yanında diğer alanlara da hizmet götürmesi
imkanını sağlamakta

Belediyelere artan görev
ve yetkilerine eşdeğer gelir
kaynakları sağlanmalı, belediye vergilerinin oran ve
miktarları güncellenmeli

Yerel yönetimler
üzerinde denetim

Hesap verilebilirlik ve şeffaflığın
sağlanması

Denetime ilişkin sonuçların
kamuoyuna açıklanması
ve meclisin bilgisine sunulması, tenkit ve tavsiyelerin
dikkate alınması

İçişleri
Bakanlığının
güçlendirilmesi.

Mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisinin güçlenmesi

Hukuka bağlı idare ve
idare bütünlüğü açısından
geliştirilmeli

İstihdamın
artmasına yönelik
yasalar

Toplum yararına istihdam ve
benzeri uygulamalar, belediyelere de işgücü sağlamakta

Belediyelerin de istihdam
süreçlerinin içerisine dahil
edilmesi

Yerel yönetimler
alanındaki uluslararası gelişmeler

Çağa ve çağın gereksinimlerine
uyum sağlayacak gelişmelerle
kırtasiyeciliğin azaltılması,
uluslararası uygulama
örneklerinin belediyelerimizce de
uygulanması

Güncel olarak takip edilebilmesi için ulusla arası
gelişmeler daha seri bir
şekilde interaktif olarak
duyurması

Komşu ülkelerde
savaşlar dolayısıyla yaşananlar  

Komşu ülkelerde yaşanan savaşlar dolasıyla ortaya çıkan göç
talepleri, açlık, işsizlik gibi kavramların toplumun yapısını ve
dengesini etkilemesi
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Kesin ve kalıcı önlemlerin
merkezi idarece alınması,
Valiliğin ilgili birimleriyle
işbirliği

AB ve Kalkınma
Ajansı fonlarının
varlığı

Yerel yönetimlerin mali yükünün
azaltılması hususunda kalkınma
ajanslarının verdiği destekler
projelerin ortaya konulması ve
uygulanması

Kalkınma Ajanslarının
fonlarının biraz daha çeşitlendirilmesi ve Ajansların
kurumsallaşma çalışmalarına öncülük etmesi

Kurumun halk
gözündeki imajı

Halkın Belediye Başkanı ve Belediyeye duyduğu güven vatandaşlar üzerinde samimi, yapıcı
ve birleştirici etkisi

Halkın bilgilendirilme için
sosyal medya ve diğer
iletişim kanallarının daha
etkin kullanılması

Devletin sanayi
kuruluşlarının
yatırımlarına ve
altyapı hazırlanması hakkında
destekleri

Belediyenin atıl taşınmazlarının
değerlendirilmesi, gelirleri artırma

İmar planlarında alan
ayrılması, sanayi yatırımlarına tahsis edilebilecek
belediye taşınmazlarının
tespiti ve girişimlerde bulunulması

Büyük ölçekli
projelerin ili kapsaması

Projelerle ilgili işbirliği, gelirleri
artırma ve istihdam sağlama

Büyük ölçekli projelere
destek sağlanması, alanlar
ayrılması

Tablo-14: PESTLE Analizi (Ekonomik)

TESPİTLER

Fırsatlar

EKONOMİK
Belediyeye Etkisi
Tehditler
Yerli parada değer kaybı, bütçe
açığının büyümesi, alım gücü
kaybı

Enflasyon oranı

Ne Yapılmalı?
Belediyenin öz gelirlerini
artırmaya yönelik çalışma
yapması, bütçe disiplinine
(tasarrufa) gitmesi

Özel sektörün
ilimizdeki konut
yatırımları

Gelir artışı, konut sorunun çözülmesi, istihdam artışı

İmar planlarında sosyal
donatı alanları ayrılmalı,
imarlı ve alt yapılı arsalar
üretmeli

Vergilerin internet
üzerinden tahsil
edilmesi

Gelir artışı ve vatandaş memnuniyeti, kırtasiyeciliğin azalması

İnternet üzerinden tahsilat
altyapısı geliştirilmeli,
internetle tahsilatı yapılan
gelirler çoğaltılmalı

Hizmet sektörünün büyümesi

Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi

Hizmet sektörüne tahsis
edilebilecek belediye taşınmazlarının tespiti, bu
amaçla yeni yatırımlar
yapılması

Turizm adına yapılan çalışmalar

Turist sayısının artması, tanıtım
imkanı sağlaması, gelir ve istihdam artışı

Turizm yatırımlarına taşınmaz bedelsiz tahsis etmek,
yeni turizm yatırımları,
tarihi ve kültürel değerlerin
korunması, geliştirilmesi ve
tanıtımı

İlde tarım ve
hayvancılığın
ekonomiye etkisi

Üreticinin güçlenmesi ve ile
ekonomik değer katması

Tarımsal ürünlerin markalaşması ve pazar imkanlarının artırılması

Sosyal ve kültürel hayata olumlu
etkisi, iç piyasanın hareketlenmesi

Üniversitenin akademik
olarak güçlendirilmesi
için kamuoyu oluşturmak,
öğrencilere yönelik yurt
yapmak, özel yurtların
yapılmasına yönelik
planlama yapmak, sosyal
ve kültürel faaliyetler
düzenlemek  

Üniversite
öğrencilerinin
ekonomiye etkisi
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Hükümetin tarım
politikası ve yatırımları

Genç nüfusun tarımsal üretime çekilmesi, bölgede gelir ve
istihdam artışına paralel olarak
belediye gelir artışı, sosyal
yardım giderlerinde tasarruf

Hükümet tarafından desteklenen yatırımların daha
da artırılması, ülkemizdeki
gençlerin tarıma olan ilgisinin yoğunlaştırılması,
tarımsal destekler

Belediyelere teşvik desteği uygulaması

Giderlerde azalma, projelerin
artması

Teşvik desteklerinin takibi
ve başvurularının yapılması

Alternatif enerji
kaynakları

Çevrenin korunmasını
sağlaması, Belediyelerin yenilenebilir enerji ve diğer enerji
kaynaklarına yatırım yapabilme
ve gelir elde edebilmesi, ekolojik
tarıma destek sağlanması

Projelerde öngörülen bioenerji santralinin kurulması, yatırım alanlarının ve
imkanlarının araştırılması,
atık, güneş ve sudan enerji
üretimine yönelinmesi

Merkezden yerel
yönetimlere gönderilen malî kayGelir artırıcı etkisi
nakların durumu
ve malî denkleştirme çalışmaları

Mali kaynakların biraz
daha artırılması, görev ve
yetkilerle eşdeğer olması

Gelir artırıcı yöntemler, teknikler
ve teknolojiler

Gelir artırıcı ve gider azaltıcı yöntemler uygulanmalı
ve teknolojik anlamdaki
yeni gelişmelere yerel yönetimler entegre edilmeli

Gelir artışı

Tablo-15: PESTLE Analizi (Sosyokültürel)

TESPİTLER
İş sağlığı ve
güvenliği

Fırsatlar

SOSYOKÜLTÜREL
Belediyeye Etkisi
Tehditler

Ne Yapılmalı?
İş Sağlığı ve Güvenliği
tedbirleri uygulanmalı, eğitimler verilmeli

Güvenli iş ortamları ve iş güvenliğinin sağlanması
Genç işsiz nüfusun artması, belediye üzerinde istihdam baskısı
yaratmaktadır.

İşsizliğin önlenmesi
amacıyla yeni iş kolları
ve istihdam alanları
oluşturulmalı

Dış göç

Belediye hizmet giderlerinde
artış, kayıt dışılık, toplumsal çatışma

Suriyeli sığınmacılar ile
ilgili olarak ayrı bir birimin
oluşturulması, bunların
sosyal yaşama uyumuna
yönelik olarak düzenlenen
proje ve faaliyetler destek
olunması, Göç İdaresi ile
işbirliğine gidilmesi

Küçük yaşta evlilik veya ortalama
evlenme yaşı

Sağlıksız toplum yapısının oluşması, sosyal zorlukların doğması

Başta çocuk gelinlerin olmak üzere küçük yaştaki
evliliklerin önüne geçilmelidir.

Boşanmalar

Parçalanmış aileler, psikolojik,
sosyal ve mali sorunları olan
bireylerin çoğalması

Aile birliğini sağlamaya
yönelik politikalar geliştirilmesi

Otellerin yeterliliği

Tarihi, kültürel ve turizm potansiyeli ve hedeflerini karşılayacak
düzeyde tesis ve hizmet kalitesinin olmaması

Gelişim potansiyeli dikkate
alınarak otellerin ve turizm
merkezlerinin sayılarının
artırılması

Nüfus artış hızı
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Restorasyonlar

Fuarların yeterliliği

Tarihi dokunun ve varlıklarının
korunarak geleceğe taşınması
(Kral Mezarlıkları ve Amasya
Kalesi önemli tarihi değerlerdir.)

Yeni fuarlar düzenlenerek
katılım oranları ve farkındalık düzeyleri artırılmalı

Bilim dünyası ve turizm sektörünün ilgisini çekme
Televizyon programlarının eğitici
özelliğinin olmaması ve özellikle
gençlerimiz üzerinde olumsuz
etkilere yol açabilmesi

Televizyon programlarının toplum
üzerindeki etkileri
CİMER uygulamasının etkileri

Restorasyon faaliyetlerinin
doğal yapıyı ve tarihi özellikleri bozmadan yapılması

Vatandaş duyarlılığı, şikayet ve
taleplerin öğrenilmesi

Halkın televizyon bağımlılığını azaltacak sosyal,
kültürel ve sanatsal çalışmalar ve kampanyalar
düzenlenmeli
Çözüm ve takip merkezinin
oluşturulması

Bilgi edinme hakkı
Kamuoyu denetimi ve şeffaflığın
uygulamasının
sağlanması
etkileri

Bilgi edinme biriminin oluşturulması veya bilgi edinme
yetkilisinin görevlendirilmesi; talep edilen bilgi ve
belgelerin yasal süresi
içerisinde verilmesi

Vatandaşlar
kurum faaliyetlerinden haberdar
olma yeterliliği

Teknolojik imkanlar kullanılarak daha hızlı bilgi akışı
sağlanmalı

Vatandaş duyarlılığının yaratılması ve hizmetlere erişimde
sağlıklı bilgilendirme

e- belediye, mobil Vatandaşların hizmetlere erişimi
uygulamalar kulla- imkanının artması, hizmetlerde
nım oranı
etkinlik
Tarihi yerlerin
tanıtım yeterliliği

Etkili tanıtım, geliştirilerek
devamı sağlanmalı
Dünya tarihi kentler sıralamasında üst sıralara
çıkmak için çalışmalar
yapılmalı, müze ve ören
yerleri geliştirilmeli

Yerli ve yabancı turistler ve tarihi
değerleri içeren platformlarda
tanınma

Tablo-16: PESTLE Analizi (Teknolojik)

TESPİTLER

Fırsatlar

TEKNOLOJİK
Belediyeye Etkisi
Tehditler

Ne Yapılmalı?

Hızlı gelişen bilişim teknolojilerinin etkisi

Kaliteli hizmet, vatandaş memnuniyeti

Halka hizmet veren kurumlarda en son teknoloji ile
hizmet verilmesi adına son
teknoloji ürünlerinin kullanılması sağlanmalı

Fiber hat ve kablolu hatları altyapısı

İletişim altyapısının gelişmesi
ve güvenli iletişim altyapısı
kurulması

Fiber hat ve kablolu hatların gelişmesi sağlanmalı

Teknolojinin gelişmesiyle kent bilgi
sisteminin kullanılması

Tarihi değerler ile ulaşılacak
mekanların kolayca ulaşılabilir
olması

Kent bilgi sistemi kurularak, vatandaşların ulaşımı
açısından kolaylaştırılması
ve sürekli güncellenmesi

Teknolojinin kullanılarak katı atıkların dönüşümü

Katı atıkların ekonomiye kazandırılarak, gelir sağlanması

Dönüşüm teknolojileri uygulanmalı ve geliştirilmeli,
bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalı

Alternatif enerji
kaynakları

Yeni gelir kaynakları ve temiz
çevre

Alternatif enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların
artırılması
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Mobese kullanımı
ve güvenlik sistemi

Gelir artışı, toplum ve trafik güvenliği, suç oranlarının
düşmesinde etkili

Mobese Sisteminin Kurulması/Geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji Yeni gelir kaynakları ve temiz
teknolojileri
çevre

Alternatif enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların artırılması ve bilgilendirme

Tarım sektöründe
teknoloji

İl ekonomisine katkı, gelir artışı

Teknoloji kullanmaya ekonomik gücü olmayan çiftçilere destek verilmesi

Elektronik imza
sistemi

Bürokratik işlemlerin hızlandırılması, vatandaş memnuniyeti

E-imza sisteminin geliştirilip, yaygınlaştırılması,
vatandaşın ve personelin
bilgilendirilmesi

E-imar sistemi

Vatandaşların bilgiye kolay ulaşımı

E-imar sistemi geliştirilip,
yaygınlaştırılmalı

Güneş enerjisinden yararlanma
santralleri

Güneş enerjisi santralleri gelir
artıcı ve temiz çevrenin oluşturulmasına imkan sağlaması

Yeni alanlar oluşturulmalı,
yatırımcılar teşvik edilmeli

Akıllı kart uygulamaları

Vatandaşlara sosyal yardım, bilet
vb. uygulamalar sunulması

Akıllı kart uygulamaları
yaşamın gereksinim duyulan her alanına entegre
edilmeli

Elektronik iletişim
araçları

Kurum içi iletişimin hızlı ve sağlıklı olması

Yazılımsal sistemler geliştirilmesi

Bilgi iletişimin
dijitalleşmesi

Verilerin sağlıklı depolanması ve
arşivleme imkanları

Bilgi iletişim konusunda
modernizasyon uygulamaları dijitalleşme gibi konularla sağlanmalı

Arşivleme sisteminde teknolojiden yararlanılması

Dijital arşivle, arşivlik belgelerin
sağlıklı muhafazası, olası dosya
kayıplarının önüne geçilmesi

Dijital arşiv çalışmalarına
hız verilmesi

MERNİS kullanılması

Belediyenin entegre edilmesi ve
verilerin kısa sürede elde edilmesi

Hızlı veri akışı için geliştirilmeli

Türkiye Ulusal
Coğrafî Bilgi Sistemi

Vatandaşların bilgiye ulaşımı ve
belediyelerin hizmet üretimi açısından avantaj

Coğrafi Bilgi Sistemleri belediye hizmetlerine entegre
edilmeli

E-devlet hizmetleri

Hizmetlerin hızlı yürütülmesi,
vatandaşın hizmetlere erişim
kolaylığı

e-Devlette yer alan belediye hizmetleri artırılmalı

Teknoloji fuarları

Yeni teknolojilerin öğrenilmesi ve
uygulamaya geçirilmesi

Teknolojinin yakından takibi yapılmalı ve belediye
hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı değerlendirilmeli

Üniversite-sanayi
işbirliği

Bilimsel tabanlı gelişme imkanı

Üniversitelerde okuyan
gençlerin istihdam
edilebilmesi için sanayi ile
işbirliği yapılmalı

Mobil teknolojiler

Hizmetlerin yürütülmesinde hız
ve koordinasyon imkanı

Haberleşme ve iletişim
açısından son teknolojileri
her alanda geliştirilerek
uygulanmalı

Ulaşım teknolojileri

Ulaşımda hız ve koordinasyon,
verimlilik, trafik düzeni

Ulaşım teknolojilerinin
ihtiyaca göre kullanılması
artırılmalı
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Tablo-17: PESTLE Analizi (Ekolojik)

TESPİTLER

Fırsatlar

EKOLOJİK
Belediyeye Etkisi
Tehditler

Ne Yapılmalı?

Dünyadaki çevre dengesinin bozulması

Doğal afetlerde artış, iklim değişikliği

Ağaçlandırma yapılmalı,
yeşil alanların artırılmalı,
afet önlemleri alınmalı,
bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalı

Susuzluk ve gelecekte
susuzluktan kaynaklanabilecek bölgesel ihtilaflar
ve toplumsal ekonomik
sorunlar

Kötü doğa kullanımı nedeniyle
temiz ve yeterli su kaynaklarının
azalması

Kötü doğa kullanımı, çevre
ve yeraltı sularını kirleten
önlemler alınmalı

Küresel ısınma

Küresel ısınma doğal çevreyi
olumsuz etkilemekte ve afetlere
davetiye çıkartmakta

Küresel ısınma konusunda doğaya salınan zehirli
gazların önüne geçilmesini
sağlayan önlemler alınmalı
ve bilgilendirme yapılmalı

İklim değişikliği

Sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin İklim değişikliği eylem planı
oluşumu önünde engel
hazırlanmalı

Kişi başına düşen yeşil alan
yeterliliği

Kişi başına yeşil alanların azlığı

Geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar

Ekonomiye katkı, çevrenin korunması

Hava kirliliği sorunu

Yeşil alanların coğrafi olarak etki alanları artırılmalı
ve özellikle orman alanları
genişletilmeli
Geri dönüşüm kutularının
sayıları artırılmalı

Hava kirliliğinin yüksek olması

Hava kirliliğine yol açan etkenler araştırılmalı, önlem
paketi hazırlanmalı, doğal
gaz artırılmalı

Güneş enerjisi kullanımı

Enerji giderlerinde
tasarruf imkanı, gelir
imkanı

GES projelerine ağırlık
verilmesi

Rüzgâr enerjisi kullanımı

Enerji giderlerinde
tasarruf, gelir imkanı

Yatırım alanları yaratılmalı
ve teşvik edilmeli

Jeotermal enerji kaynakları
kullanımı

Enerji giderlerinde
tasarruf imkanı, gelir
imkanı

Jeotermal enerji kaynaklarının enerji üretimi ve sera
projelerinde değerlendirilmesi

Katı atık yönetimi

Ekonomiye katkı,
çevre sağlığının artırılması, gelir kaynağı
yaratılması

Katı Atık yönetimi konusunda teknolojik gelişmeler
takip edilerek olası güncellemeler yapılmalı

Atıksu yönetimi

Temiz çevre oluşturulması

Atıksu yönetimi konusunda
teknolojik gelişmeler
takip edilerek olası
güncellemeler yapılmalı

Gürültü kirliliği

İnsan sağlığını ve psikolojisini
olumsuz etkilemesi
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Gürültü kirliliğini önleyici
denetimler alınmalı, trafik
düzeni sağlanmalı, çevre
yolu bir an önce bitirilmeli

9. GZFT (SWOT) Analizi
Güçlü Yönler
1. Birimlerin hizmetlerinin vatandaşlar tarafından olumlu görülmesi
2. Kurumumuzun güvenilir, erişilebilir, ilkeli olması
3. Kurumumuzun güler yüzlü hizmet verme anlayışıyla hareket ediyor olması
4. Kurumumuzun ilkeli, insan odaklı, doğaya ve çevreye saygılı olması
5. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek hareket etmesi ve yerel problemlere bu
sayede çözüm üretebilmesi
6. Kurumumuzun çalışmalarının verimli görülmesi
7. Belediyemizin vatandaşlarla yakın temas halinde bulunması
8. Kültürel ve turizm değerleri açısından tarihi zengin bir kent olması.
9. Şehrimizde gecekondu niteliğinde yapıların bulunmaması.
10. Kentimizin “Amasya Elmasıyla” anılması.
11. Kent tarihinin kesintisiz uzun bir geçmişe sahip olması.
12. İçme Suyunun doğal bir kaynaktan (AKDAG) sağlanıyor olması.
13. Semt pazarlarımızın modern ve kullanışlı olması.
14. Belediyemiz bünyesinde bulunan kent ormanının ve ağaçlık alanların olması.
15. Belediyemiz bünyesinde Mehteran ve Bando takımı bulunması.
16. Belediyemizin sanatsal faaliyetleri yürüttüğü bir konservatuvarının olması.
17. Şehir halkında kentlilik ve yerel şehircilik kültür bilincinin yüksek olması.
18. Sağlık personelinin yeterlilik durumunun yeterli olması
19. e- belediye, mobil uygulamaların yaygınlaşması.
Zayıf Yönler
1. Sosyal alanların vatandaşlar tarafından yetersiz görülmesi.
2. İmar konusunda bazı aksaklıkların yaşanması
3. Fiber hat ve kablolu hatları altyapısının yeterli olmaması
4. Tarihi yerlerin tanıtımının yeterli düzeyde olmaması
5. Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının yetersiz olması
6. Memnuniyet ölçüm sisteminin olmaması.
7. Mesleki Eğitim Kursları’nın yetersiz görülmesi
8. Belediye nitelikli personel açığının sözleşmeli personel ve taşeron çalıştırılması yoluyla giderilmesi.
9. Hizmet içi Eğitimin yetersiz olması.
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Fırsatlar
1. Şehrimizin tarihi ve doğal yapısının zengin oluşu.
2. Şehrin Osmanlı ve Cumhuriyet tarihindeki yerinin önemli olması
3. Büyükşehirlerde ve yurt dışında yasayan hemşeri potansiyelinin yüksek olması.
4. Amasya Üniversitesi sayesinde öğrenci sayısının artmasıyla oluşacak olumlu etkilerin
varlığı
5. Şehir içerisinden geçen Yeşilırmak’ın şehre farklılık kazandırması.
6. Sivil Mimarlık ve Anıtsal yapıların korunmuş olması.
7. Şehrin tarihi kentler birliğine üye olması.
8. Çevre yolu çalışmalarının tamamlanması ile kent içi şehir trafiğinin rahatlayacak olması.
9. 6306 Sayılı Dönüşüm Yasası’nın dönüşüm uygulamalarının olumlu etkilerinin görülmesi
10. Yapı denetim sisteminin işleyişinin her geçen gün iyiye gitmesi
11. Düşük faizli konut kredisi uygulamasının olumlu etkileri
12. İnşaat sektörünün desteklenmesinin şehre kazandıracağı avantajların bulunması
13. Kent estetiğine yönelik çalışmaların kente değer kazandıracak olması
14. Millet bahçeleri ve yeşil alanların artırılacak olması
15. Ulaşım teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi
16. Teknolojik imkanların artması sonucunda kentimizin yaralanma oranının artması
17. Yerel yönetimler alanındaki uluslararası gelişmelerin olumlu etkilerinin görülmesi
18. Gelir artırıcı yöntemler, teknikler ve teknolojilerin kullanılması sonucu olumlu etkilerin
görülecek olması
19. Hastanelerin yeterliliğinin iyi seviyede olması ve şehir hastanesi projesinin katacağı
artı değerin bulunması
20. Vatandaşlar kurum faaliyetlerinden haberdar olma yeterliliğinin üst seviyede olması
21. Teknolojinin gelişmesiyle kent bilgi sisteminin kullanılmasının artması
22. Teknolojinin kullanılarak katı atıkların dönüşümünün daha verimli olması
23. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasıyla beraber olumlu getirilerinin olması
24. Mobese kullanımı ile beraber güvenlik sistemlerinin daha verimli olması
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Tehditler
1. Kentimizin 1. derecede deprem kuşağı üzerinde olması.
2. Alt yapı yatırımlarında fizibilite eksikliğinin bulunması
3. Kentimizde yerli ve yabancı turistlerin konaklamasını sağlayacak otel ve tesislerin hala
yeterli düzeye ve kaliteye gelememesi
4. Araç sayısındaki artışın ulaşım sorunları ve hava kirliliği yaratması
5. Sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim eksikliğinin bulunması.
6. Arsa değerlerinin yüksekliği nedeniyle kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması.
7. Zemin özelliklerinin zayıf olduğu alanlarda kentin genişleme eğilimin olması
8. Ulaşım yolu yetersizliğinden dolayı trafiğin gün geçtikçe artıyor olması
9. Enflasyon oranının yüksek oluşunun olumsuz etkilerinin görülmesi
10. Dış göçün fazla olması durumunda altyapı yetersizliğinin ortaya çıkacak olması
11. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri
12. Kişi başına düşen yeşil alanın yetersiz kalabilecek olması
13. Hava kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının olması

10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi
Tespitler ve ihtiyaçlar; durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalarımız
sonucunda elde edilen bulguların sonucunda ortaya çıkmıştır. Tespitler, ihtiyaçların gerekçesini oluşturmaktadır. İhtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanak noktalarıdır. İhtiyaçlar tespitlerle uyumlu bir şekilde ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte ifade edilmiştir.
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Tablo-18: Tespitler ve İhtiyaçlar
Durum Analizi Aşamaları

Tespitler/ Sorun Alanları

İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları

Daha ulaşılabilir ve gerçekçi hedefUygulanmakta Olan Stra- Amaç ve hedeflerin fazla belirlenmesi, perforler, doğru yapılanma gerekmektetejik Planın Değerlendiril- mans göstergesi olarak ölçülebilirliği zorlaştırmışdir. Yeni stratejik planda, veri tabanı
mesi
tır. Analizler eksiktir.
oluşturulması öngörülmüştür.
Belediyenin idari yapılanması, görev ve yetkileri
çerçevesinde bir değerlendirme yapılmış, yasal Mevzuat analizi, sadece hizmetler
dayanaklar ve sorun alanları ortaya konmuştur. ve bu hizmetleri üretecek yapı üzeAncak, belediye mevzuatının birçok ve dağınık rinden yapılmalıdır.
olması, tüm mevzuatın analizini engellemiştir.

Mevzuat Analizi

Üst
Politika
Analizi

Üst politika belgelerinin yerel
yönetimlerle ilgili tüm hedefleri
Üst politika belgeleri, yerel yönetimler için birçok değerlendirilmiş olması karşısında,
Belgeleri
hedef belirlemiştir. Bu hedeflerin hepsinin yapılan ilgili vesayet makamının, üst politika
çalışmada değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. belgelerinde yer alan öngörülerle ilgili
olarak, bölgesel manada yönlendirici
çalışmalar yapması uygun olacaktır.
Paydaş analizlerinde, Stratejik Plan çalışma sürecinin hemen seçim sonrası başlaması nedeniyle, gerek dış paydaşlar, gerekse iç paydaşlar
açısından sağlıklı sonuç alınması mümkün olamamaktadır. Dış paydaşlar yeni yönetimi tanımamakta, iç paydaşlar ise değişiklik nedeniyle
yaşadıkları tedirginlikten dolayı, anketlere sağlıklı
cevaplar verememektedir.

Bu nedenle, stratejik amaçların arasına kurumsallaşma ve katılımcı yönetime ilişkin amaç ve hedefler öngörülmüştür.

Kırk yaş üstü personelin çokluğu ve eğitim düzeyinin düşüklüğü ilk bakışta göze çarpan tesİnsan Kaynakları Yetkinlik pitlerdir. Sorun alanlarının başında ise, yönetim
Analizi
kültürünün olmaması, teknolojik imkanlardan iş
yürütümünde gerektiği gibi yararlanılamaması ve
kurumsallaşma eksikliği gelmektedir.

Yönetim kültürünü geliştirecek eğitimlere ve çalışmalara öncelik verilmeli, iş analizine dayalı yetkinlik
ölçümü yapılmalı ve belediyenin faaliyetleri kategorileştirilerek, teşkilat
yapısı oluşturulmalıdır. Ayrıca, yönetim bilişim sistemlerinden yararlanılmalıdır.

Kurum Kültürü Analizi

İnovasyona (değişime) karşı bir direnç olduğu/
olacağı gözlemlenmektedir. Belediyelerdeki kurumsallaşma eksikliği, kurum içi aidiyet, takım
çalışması anlayışının olmaması, iş birliği düzeylerinin yeterli düzeyde olmaması sorun alanları
olarak görünmektedir.

Kurum kültürünü geliştirecek eğitim
ve etkinlikler yapılabilir. Üst yöneticiler ile inisiyatif alma ve esneklik konularında toplantılar yapılabilir.

Fiziki Kaynak Analizi

Atıl durumda olan arazi tespiti eksikliği.

Fiziki kaynakların kullanılma kapasiteleri bilinmeli ve en yüksek düzeyde
verim alınması sağlanmalı.

Paydaş Analizi

Teknoloji ve Bilişim AltyaKentlinin kullanabileceği teknolojilerin azlığı.
pısı Analizi

Kent ve kentli için daha teknolojik
alanlar, teknolojiye kolay ulaşım sağlanması, belediyemizde kullanılan
programların artırılması ve çeşitlendirilmesi.

Mali Kaynak Analizi

Bütçenin aşırı derecede, borç yükü altında olma- Tasarrufa dayalı mali disiplin uygusı.
lanmalıdır.

PESTLE Analizi

Bu tehditlere karşı önceden önlem
Ekolojik, sosyokültürel tehditlerin varlığı göze
alınması ve tehditlerin bilinmesi geçarpmakta.
reklidir.
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Geleceğe bakış sürecinde belediyenin misyon, vizyon ve temel değerler bildirimleri belirlenmiştir. Misyon, vizyon ve temel değerler bir belediyenin uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik işlevi görmesi amaçlanmıştır.

MİSYON
“Belediye hizmetlerini zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunmak suretiyle,
çevreye, doğaya, tarihe saygılı, tarihi ve kültürel mirası koruyan, halkın güvence ve huzur
içerisinde yaşayacağı fiziki ve sosyal altyapıların tamamlandığı, tüm toplumsal eşitsizliklerin
dikkate alınıp gözetildiği çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.”

VİZYON
“Millî ve manevi değerleri koruyarak gelecek nesillere aktaran, vatandaş memnuniyetini
önceliğine alan, karar mekanizmalarını hızlı işleten, uluslararası standartlarda belediyecilik
hizmeti sunan, katılımcı ve üretken bir belediye oluşturmak.”

TEMEL DEĞERLER
Temel Değerlerimiz;
- İlkeli duruş,
- Ortak akıl,
- Şeffaf belediyecilik,
temelinde;
“1. Vatandaşı, Devletle, kentle birleştiren belediyecilik
2. Planlama ve programlı bir çalışmayı ilke edinen belediyecilik
3. Dayanışma ruhu ile sosyal eşitliği ve toplumsal refahı ön plana alan belediyecilik
4. Hizmet üretirken toplumsal faydayı önceliğine alan belediyecilik
5. Milli, tarihi ve geleneksel değerleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran belediyecilik
6. Dürüstlüğü ilke edinen ve çalışkanlığı ön plana alan belediyecilik
7. Her türlü afet tehditini dikkate alan, sağlı bir çevre ve kent yapısını önceliğine alan bir
belediyecilik
8. Teknolojik yeniliklere açık, üreticiyi ve yatırımcıyı gözeten bir belediyecilik
9. Eğitime destek veren, bilim ve sanatı önceliğine alan bir belediyecilik”
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1. Amaç ve Hedefler
Amaç

A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak

Hedef

H.1.1. Dayanıklı Altyapıları İnşa Etmek, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Turizmi, Sanayii
ve Teknolojik Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek

Sorumlu Birim

Zabıta Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Mali Hizmetler Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

P.G.1.1.1. Akıllı Bisiklet
Uygulaması (Tamamlanma Oranı)

11

0%

0%

30%

60%

100%

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.2. Akdağ Suyu
Hes Projesi Tamamlanma
Oranı

8

0%

80%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.3. Yavuz Selim
Meydanı Düzenlemesi
ve Hükümet Köprüsünün
Tamamlanma Oranı

8

0%

100%

-

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.4. Kayabaşı GES
Projesi Tamamlanma
Oranı

8

0%

80%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.5. Göktürk Köprüsü Yapımı Oranı

8

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.6. Galericiler Sitesi Tamamlanma Oranı

5

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.7. Şeyhcui ve
Üç Göz Düğün Salonu
Projesinin Tamamlanma
Oranı

5

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.8. Yapılacak Akıllı
Durak / Teknoloji Durağı
Sayısı (Yıllık)

7

0

10

10

10

10

10

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.9. Akıllı Kent Projesinin Tamamlanması

8

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.10. Eski Askerlik
Şubesi Otopark ve Çevre
Düzenlemesi Projesi Tamamlanma Oranı

5

0%

0%

0%

0%

50%

50%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.11. Bioenerji Santralinin Tamamlanma Oranı

11

0%

0%

0%

0%

0%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.1.12. Teknopark
Park Projesi (Tamamlanma Oranı)

8

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G. 1.1.13. Şehiriçi
Kavşak Düzenlemesi (Tamamlanma Oranı)

8

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler

- Personel eksikliği
- Kaynak yetersizliği
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İzleme Raporlama
Sıklığı
Sıklığı

- Akıllı Kent Projesi, Akıllı Teknoloji Durağı, Akıllı Bisiklet Uygulaması (*)(**)
- Akdağ Suyu Hes Projesi**
- Kavşak, Meydan, Yol Yapımı ve Köprü Düzenlemeleri**
- Kayabaşı GES Projesi **
Faaliyet ve Projeler

- Galericiler Sitesi**
- Eski Askerlik Şubesi Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi**
- Uluslararası Bilim ve Turizm Açısından Teknopark Park Düzenlemesi**
- Bioenerji Santralı**
- Teknopark Park Projesi**
- Şeyhcui ve Üç Göz Düğün Salonu Projesi**

Maliyet Tahmini

   95.500.000
- Akıllı kent teknolojilerinin eksikliği

Tespitler

- Teknopark yetersizliği
- Trafik ile ilgili düzenlemelerin eksikliği
- HES ve GES projesi ihtiyacı
- Akıllı kent teknolojilerinin yapılması
- Teknolojiye hızlı ulaşma
- Enerji üretim yerleri

İhtiyaçlar

- Teknolojinin takibi ve kente uygulanabilecek teknolojilerin bulunması
- Nitelikli personel ve ekipman gerekliliği
- Trafiği rahatlatacak çözümler
- Kavşak, meydan ve köprü düzenlemeleri için uygun planların ve projelerin yapılması
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Amaç

A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Kent Oluşturmak

Hedef

H.1.2. Herkes İçin Suyun ve Sıhhi Şartların Temel Yaşam Hakkı Olduğu Anlayışını
Yerleştirmek ve Sürdürülebilir Yönetimini Esas Almak

Sorumlu Birim

Fen İşleri Müdürlüğü* / Temizlik İşleri Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İmar İşleri Müdürlüğü,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen
İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.1.2.1. Yenice Mahallesi Akdağ Suyu ve
Doğalgaz Bağlantısı ile
Gölet Projesi Tamamlanma Oranı

15

0

0%

0%

35%

100%

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.2.2. Yeşilırmak Kent
İçi Yatağının Rehabilitasyonu

35

0

0%

0%

15%

65%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.2.3. Akdağ Suyunun
İyileştirilmesi ve İçme
Suyu Göleti Tamamlanma
Oranı

50

0

35%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler

- Personel eksikliği
- Kaynak yetersizliği
- Yeşilırmak Kent İçi Yatağının Rehabilitasyonu*

Faaliyet ve Projeler

- Yüzey suyu, Atıksu ve İçmesuyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi**
- Yenice Mahallesi Akdağ Suyu ve Doğalgaz Bağlantısı İle Gölet Projesi**

Maliyet Tahmini

   6.000.000
- Atık su tesislerinin artırılması

Tespitler

- İçme suyu tesislerinin artırılması
- Kentin içinden geçen Yeşilırmak’ın sürekli olarak temiz tutulması
- Yenice Mahallesi için yapılması gerekenler
- Atık su ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesi
- Yenice Mahallesi için yapılacak projeler

İhtiyaçlar

- Yeşilırmak’ın rehabilitasyonu
- Gerekli kaynak ve personelin sağlanması
- Yapılacak iyileştirme, geliştirme, rehabilitasyon, projeler için planlama ve proje üretilmesi
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Amaç

A.1. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Kent Oluşturmak

Hedef

H.1.3. Yapılaşmaların Sürdürülebilir Kentsel Planlama ile Yapılmasını ve Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.1.3.1. Hazırlanan
İmar Planı Büyüklüğü (ha)

20

0,00%

70

50

50

30

50

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.3.2. İmar Uygulaması Büyüklüğü (ha)

20

0,00%

10

15

5

10

10

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.3.3. Kentsel dönüşüm yapılacak alanın
büyüklüğü (ha)

30

0%

6

4

2

4

4

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.1.3.4. İmar Planı Revizyonu, Koruma Amaçlı
İmar Planı Revizyonları,
Kentsel Tasarım Alanları
Planlanması (ha)

30

0

70

50

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler

- Üst planlar ile uyumluluk
- Mecliste görüşülmesi
- İmar planlarının hazırlanması

Faaliyet ve Projeler

- İmar uygulamalarının yapılması
- Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması
- İmar Planı Revizyonu, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonları, Kentsel Tasarım
Alanları Planlanması

Maliyet Tahmini
Tespitler

   29.050.000
- İmar ile ilgili yapılaşmanın modern ve düzenli olması
- Kentsel dönüşüm çalışması yapılma gerekliliği
- İmar planlarının düzenli ve iyi düzenlenmiş olması

İhtiyaçlar

- Kentsel dönüşüm planları
- Planlama yapacak personel
- Üst politikaların incelenmesi
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Amaç

A.2. Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim
Anlayışını Geliştirmek

Hedef

H.2.1. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı
Sağlamak

Sorumlu Birim

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.2.1.1. Kontrol altına
alınıp ıslah edilen sokak
hayvanı sayısı (adet)

50

2000

500

525

550

575

600

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.1.2. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Tamamlanma Oranı

50

0%

0%

0%

0%

100%

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler
Faaliyet ve Projeler
Maliyet Tahmini

- Personel eksikliği
- Hayvan hakları hakkında bilincin gelişmemiş olması
- Evcil hayvan türlerinin sağlık durumunu izlemek ve denetlemek
- Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
   500.000
- Sağlıklı çevre için yapılması gerekenler

Tespitler

- Sokak hayvanları ile ilgili bilincin yeterli olmaması
- Rehabilitasyon merkezi eksikliği
- Halk sağlığının korunması için denetimlerin yapılması

İhtiyaçlar

- Personel ihtiyacı
- Rehabilitasyon merkezi ihtiyacı
- Merkezin yapılması için gerekli kaynak
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Amaç

A.2. Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim
Anlayışını Geliştirmek

Hedef

H.2.2. Kentsel Atık ve Toplu Katı Atık Uygulamalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Sorumlu Birim

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
Performans Göstergeleri

Plan
Hedefe Dönemi
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.2.2.1. Meydan, Cadde ve Sokaklara Çöp Konteynırlarının Konulması
(sayı)

20

500

550

600

650

700

750

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.2.2. Meydan, Cadde
ve Sokaklara Küllüklü Çöp
Kovalarının Konulması
(sayı)

30

100

150

200

250

300

350

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.2.3. Konulacak
Plastik Çöp Konteynırları
(sayı)

20

550

150

200

250

300

350

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.2.4. Çöp Taksi ile
Toplanacak Katı Atık (Ton/
Günlük)

30

8000

20000

20000

20000

30000

30000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler

- Personel eksikliği
- Halkın çevre konusunda bilinci
- Evsel ve Tıbbi Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi

Faaliyet ve Projeler

- Yer Altı Çöp Konteynırlarının Yapılması
- Çöp Taksi Alınması Projesi

Maliyet Tahmini

   2.959.000

Tespitler

- Her türlü atığın çevre sağlığı, toplum refahı için düzenli ve düzgün şekilde toplanması
ve muhafaza edilmesi
- Temiz çevre için yapılması gerekenler
- Meydan, cadde ve sokaklarda çöp konteynırları, çöp kovalarının bulunması

İhtiyaçlar

- Katı atıkların düzenli şekilde toplanması
- Kaynak sağlanması
- Çevre bilincinin artırılması açısından iş birlikleri
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Amaç

A.2. Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim
Anlayışını Geliştirmek

Hedef

H.2.3. Sağlıklı Çevre Şartlarının Sağlanması ve İklim Değişiklikleri İle İlgili Çalışmalar Yapmak

Sorumlu Birim

Temizlik İşleri Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

--- / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.2.3.1.  Temiz Bir Çevre İçin Yapılan Tanıtım ve
Etkinliklerle Ulaşılacak
Kişi Sayısı

20

0

15000

15500

16000

17000

18000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.2. Kişi Başına
Düşen Yeşil Alan Miktarı
(m2)

30

6,5

7

7,5

8

8,5

9

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.3. 55 Evler Yeşilkent Peyzaj Düzenlemesi
Projesinin Tamamlanma
Oranı

2

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.4. Ataşehir
Bölgesi Yeşil Alan
Projesinin Tamamlanma
oranı

2

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.5. Her Yıl Oluşturulacak Yeşil Alan (yıllık
m2)

2

5000

5000

5000

5000

5.000

5.000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.6. Tersakan Çayı
Atık Arıtma Projesi ve
Çevresinin Islahının Tamamlanması

2

0%

0%

0%

30%

60%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.7. Sanayi Sitesi
İçerisine Yapılan Yeşil
Alan Düzenlemeleri

2

0%

0%

25%

50%

75%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.8. İklim Değişikliği
Bilinçlendirme Eğitimleri
(Eğitim Sayısı)

20

0

0

0

2

2

2

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.3.9. İklim Değişikliği
Eylem Planı Hazırlanması

20

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

- Personel Eksikliği
Riskler

- Eğitim sonrası uygulamada gerçekleşebilecek zorluklar
- Kaynak yetersizliği
- Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim
Verilmesi*
- 55 Evler Yeşilkent Peyzaj Düzenlemesi Projesi**

Faaliyet ve Projeler

- Ataşehir Bölgesi Yeşil Alan Projesi**
- Yeşil Alanların Artırılması**
- Tersakan Çayı Atık Arıtma Projesi ve Çevresinin Islahı**
- Sanayi Sitesi İçerisine Yeşil Alan Düzenlenmesi**
- İklim Değişikliği İle Mücadele ve Bilinçlendirme Çalışmaları***
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Maliyet Tahmini

   18.428.000
- Çevre bilincinin eksik olması

Tespitler

- İklim değişikliği ile mücadele için talepler
- Yeşil alan düzenlemelerinin geliştirilmesi
- İklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar
- Çevre bilincinin oluşturulması

İhtiyaçlar

- Yeni yeşil alanların oluşturulması
- Eğitim ve tanıtımlar için kurum ve kuruluşlar ile iş birliği
- Eğitmen ihtiyacı
- Yeşil alan planlamalarının yapılması
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Amaç

A.2. Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığını ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim
Anlayışını Geliştirmek

Hedef

H.2.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek

Sorumlu Birim

Fen İşleri Müdürlüğü* / İtfaiye Müdürlüğü** / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü*** / Veteriner
İşleri Müdürlüğü**** / Zabıta Müdürlüğü*****

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü / --- / İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü / Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.2.4.1.  Yeşilkent
Meydanı ve Aşevinin
Tamamlanma Oranı

5

0

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.2. Aşevinden
Yararlanacak Kişi Sayısı

5

0

0

0

10.000

10.000

10.000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.3. Bisiklet ve
Yürüyüş Yolları Yapımı
Projesinin Tamamlanması

5

50%

100%

-

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.4. Hobi Bahçelerinin Tamamlanma
Oranı

5

0%

0%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.5. 5 Yıldızlı
Sosyal Yaşam Merkezi
(Tamamlanma Oranı)

5

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.6. İtfaiye Eğitim
Seminer Faaliyetleri
(oran)

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.7. Ruhsata Uygunluk Denetimi (Ruhsat Denetimi) Yapılan İş
Yeri Oranı

15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.8. İşyerleri ile
İlgili İhbar ve Şikayet
Değerlendirme ve Takibi Oranı

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.9. Hayvansal
Besinlerin ve Ürünlerin
Muayenelerinin Yapılması

10

40%

50

50

70

70

80

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.10. Haşere ile
Mücadelede Memnuniyet Oranı (%)

5

50%

80

80

80

90

90

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.13. Seyyar
Satıcı Denetimi

5

85%

60

65

65

70

70

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.14.İşyeri (Fırın
vd.) Denetimi Oranı

15

80%

80%

85%

90%

95%

95%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.15. Pazar Yeri
Denetimi Oranı

5

95%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.2.4.16. Trafik Denetimleri (oran)

10

85%

85%

90%

90%

90%

90%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

79

- Personel eksikliği
Riskler

- Denetlemelerin eksik yapılması
- İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesindeki sıkıntılar
- Kaynak eksikliği
- Gasilhane Yenilenmesi*
- Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Yapımı Projesi*
- Yeşil Kent Meydanı ve Aşevi*
- Hobi Bahçeleri*

Faaliyet ve Projeler

- Semt Polikliniği ve 5 Yıldızlı Sosyal Yaşam Merkezi *
- İtfaiye Eğitim Seminer Faaliyetleri**
- İşyerleri ile İlgili İhbar ve Şikayet Değerlendirmesi ve Takibi***
- Hayvansal Besinlerin Ve Ürünlerin Muayenelerinin Yapılması****
- Haşere (Sinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Kene Vb.) İle Mücadele****
- Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi (***) (*****)

Maliyet Tahmini

   11.700.000
- Aşevi yetersizliği

Tespitler

- Denetim gereksinimi
- Eğitim ve seminer ihtiyacı
- Doğa ile ilgili aktiviteler
- Kent meydanı, aşevi, hobi bahçeleri, semt polikliniği, sosyal yaşam merkezi, bisiklet ve
yürüyüş yollarının yapılması
- Denetim faaliyetlerinin yapılması

İhtiyaçlar

- Seminer ve eğitim
- İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için sistem
- Yeni projelerin yapılması için kaynak
- Denetim yapacak personel
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Amaç

A.3. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Tarımsal, Turistik ve Tarihi Değerleri
Koruyup Geliştirerek Turizm Kenti Oluşturmak

Hedef

H.3.1. Hayvan Üreticilerini Desteklemek, Sağlıklı Tarımsal Ürünlerin Kullanılmasını
Sağlamak ve Pazarlanma İmkanlarını Oluşturmak

Sorumlu Birim

Fen İşleri Müdürlüğü* / Hal Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.3.1.1. Semt Pazar
Yerleri Yapımının Tamamlanması

20

0%

0%

40%

75%

100%

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.1.2. Yarı Kapalı
Hayvan Pazarı ve Modern
Mezbahana (tamamlanma
Oranı)

20

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.1.3. Yaş Sebze
Meyve Denetim ve Kontrol Faaliyeti (sayı)

20

100%

100

100

100

100

100

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.1.4. Kontrol ve
Denetimi Yapılan İşyeri
Sayısı

25

60

60

60

60

60

60

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.1.5. Sebze Haline
Entegre ve Soğuk Hava
Deposu Tamamlanma
Oranı

15

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

- Personel yetersizliği
Riskler

- Kaynak yetersizliği
- Kontrol sırasında çıkabilecek aksaklıklar
- Semt Pazar Yerleri*

Faaliyet ve Projeler

- Yarı Kapalı Hayvan Pazarı ve Modern Mezbahana*
- Sebze Haline Entegre ve Soğuk Hava Deposu**
- Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**

Maliyet Tahmini
Tespitler

   13.500.000
- Semt pazarları ve hayvan pazarları ihtiyacı
- Denetim ve kontrol faaliyetleri gereksinimi
- Semt Pazar yerleri, hayvan pazarı, mezbahana, soğuk hava deposu yapılması

İhtiyaçlar

- Denetim yapılması
- Denetim yapacak personel
- Yeni yapılacak yerler için kaynak
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Amaç

A.3. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Tarımsal, Turistik ve Tarihi Değerleri Koruyup
Geliştirerek Turizm Kenti Oluşturmak

Hedef

H.3.2. Rekabet Edebilir Bir Şekilde Kentin Tarihi Dokusunu Koruyup, Yeni Değerler Oluşturmak
Suretiyle Tarih ve Turizm Kenti Oluşturmak

Sorumlu Birim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü * / Fen İşleri Müdürlüğü **

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

--- / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

P.G.3.2.1. Amasya’ya Gelecek
Yerli ve Yabancı
Turist Sayısı
(yıllık)

20

650,000

710,000

P.G.3.2.2. Tarihi
Kentler Sıralamasında Yükselmek

8

8

7

7

P.G.3.2.3. Teleferik Projesinden
Yararlanacak
Kişi Sayısı

5

0

0

P.G.3.2.4. Teleferik Projesinin
Tamamlanma
Oranı

5

0%

P.G.3.2.5. Nostalji Tramvay
Tamamlanma
Oranı

5

P.G.3.2.6. Nostalji Tramvaydan
Yararlanacak
Kişi Sayısı

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

1,000,000

1,120,000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

6

6

5

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

0

0

550.000

550.000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

40%

70%

100%

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

0%

10%

60%

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

5

0

0

0

0

300.000

300.000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.7. Kültür
Merkezi Üstü
Kokteyl ve Seyir
Terası Tamamlanma Oranı

5

0%

65%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.8. Serçoban Evliyası
Bakım-Onarım
ve Peyzaj Çalışması Tamamlanma Oranı

5

0%

60%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.9. Kızlar
Sarayı Kremayerli Asansör ve
Peyzaj Çalışması Projesinin
Tamamlanma
Oranı

5

0%

100%

-

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.10.
Amasya Kalesi
Cam Teras Projesi Tamamlanma Oranı

5

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

2021

2022

790,000 890,000

100%
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AMAÇLAR VE HEDEFLER
MALİYETLENDİRME

Hedefe
Etkisi
(%)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.3.2.11.
Amasya Kalesi
Cam Teras Yararlanacak Kişi
Sayısı

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

5

0

0

0

20000

20000

20000

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.12. Ferhat Şirin Dünya
Aşıklar Parkı
Tamamlanma
oranı

5

0%

50%

100%

-

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.13. Belediye Hizmet
Binasının Büyütülerek 5 Yıldızlı
Otele Dönüştürülmesi (Tamamlanma Oranı)

7

0%

40%

70%

100%

-

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.14.
Cülis Tepe Milli
Mücadele Parkı
ve Bal Mumu
Müzesi ve
Teleferik Hattı
(Tamamlanma
Oranı)

5

0%

0%

0%

0%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.15. Türk
Boyları Köyü
(Otağı Köy)
(Tamamlanma
Oranı)

5

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.3.2.16. Tematik Akvaryum
(Tamamlanma
Oranı)

5

0%

0%

0%

0%

50%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Performans
Göstergeleri

95%

100%

- Kaynak yetersizliği
Riskler

- Personel eksikliği
- Tanıtımların yetersizliği
- Teleferik Projesi, Nostalji Tramvay Projesi (*) (**)
- Kültür Merkezi Üstü Kokteyl ve Seyir Terası Yapımı İle Amasya Kalesi Cam Teras Projesi (*) (**)
- Serçoban Evliyası Bakım-Onarım ve Peyzaj Çalışması (*) (**)

Faaliyet
ve
Projeler

- Kızlar Sarayı Kremayerli Asansör ve Peyzaj Çalışması Projesi (*) (**)
- Ferhat Şirin Dünya Aşıklar Parkı (*) (**)
- 5 Yıldızlı Otel Projesi (*) (**)
- Cülis Tepe Milli Mücadele Parkı ve Bal Mumu Müzesi ve Teleferik Hattı (*) (**)
- Tematik Akvaryum (*) (**)
- Türk Boyları Köyü (Otağı Köy) (*) (**)
- Geleneksel Un Değirmeni Projesi (*) (**)

Maliyet Tahmini

   173.800.000
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Tespitler

- Şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması
- Tarihi ve doğal güzelliklerin yenilenmesi, restorasyonu

İhtiyaçlar

- Tarihi ve doğal güzelliklere ulaşımın sağlanması
- Yapılacak yenilemeler ve yeni yapım işleri için
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Amaç

A.4. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak

Hedef

H.4.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek

Sorumlu Birim

İç Denetim Birimi* / Mali Hizmetler Müdürlüğü** / Strateji Geliştirme Müdürlüğü***

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Müdürlükler

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.4.1.1. İç Denetim
Oranı

20

50%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.1.2. Tahsilatın artış
oranı (%)

30

%10

%12

%12

%12

%12

%12

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.1.3. Tahakkukun
artış oranı (%)

30

%10

%12

%12

%12

%12

%12

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.1.4. Tedarik zinciri
sistemi ile barkod sisteminin oluşturulması ve uygulanması (yüzde)

20

0

80%

90%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

- Personel yetersizliği
Riskler

- Belediye vergi ve harç miktar ve oranların güncelliğini yitirmiş olması
- Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz
- İnternet vergi sisteminin yaygın olmaması

Faaliyet ve Projeler
Maliyet Tahmini

- 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları (*) (**)
- Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması ve Harcama Disiplininin Sağlanması Çalışmaları (**)
(***)
    0
- Tahsilat oranlarının yeterli düzeyde olmaması

Tespitler

- Cari giderlerin karşılanmasındaki sıkıntılar
- Bilgi düzeyinin düşüklüğü
- Belediyenin kaynak ve nakit sıkıntısının giderilmesi için özgelirlerin ve tahsilat oranının
artırılmasına yönelik tedbirler alınması

İhtiyaçlar

- Belediye taşınmazlarının envanterinin çıkarılarak atıl durumdaki taşınmazların tespiti ve
değerlendirilmesi
- Personel yetersizliği sebebiyle gerekirse gelir artırıcı çalışmalara yönelik danışmanlık
hizmeti alınması
- Tahsilat oranlarını artırmak için yapılacak çalışmalar ve personel
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Amaç

A.4. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak

Hedef

H.4.2. İdari Yapıyı Geliştirmek Suretiyle Kurumsallaşmayı Sağlamak

Sorumlu Birim

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü* / Yazı İşleri Müdürlüğü** / Strateji Geliştirme Müdürlüğü ***

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Birimler / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Müdürlükler

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.4.2.1. Görev tanımlarının ve çalışma yönetmeliklerinin tamamlanması
oranı

20

0

50%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.2.2. Eğitim ve
çalıştaylarda personelin
katılım sayısı

20

30

50

50

50

60

65

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.2.3. Belediye çalışanlarının memnuniyet
oranı

20

-

70

75

80

85

90

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.2.4. Belediyenin iş
akış süreçlerinin tamamlanma oranı

25

0%

0%

50%

50%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.2.5. Belediye Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenme
Oranı

15

0%

0%

0%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

- Personel yetersizliği
Riskler

- Personel eğitim seviyesi
- Personel yaşı
- Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek
Revize Edilmesi*

Faaliyet ve Projeler

- Belediye Çalışanları Arasında Yetkinlik Değerlendirmesi Kriterlerinin Belirlenmesi ve
Rotasyon Uygulamalarının Yapılması*
- Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması*
- Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi(**)(***)
- Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi (**)(***)

Maliyet Tahmini
Tespitler

   420.000
- Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat bilgilerinin yetersiz olduğu
- Belediye personelinin vatandaşlarla ilişkilerinde ve hizmet sunumunda sıkıntılar yaşandığı
- Envanterin doğru çıkarılması için birimler ile işbirliği
- Belediye birimlerindeki personellerin sorumlu oldukları görevlerle ilgili mevzuat konusunda eğitilmesi

İhtiyaçlar

- Belediye personelinin etik davranış ilkeleri ve vatandaşlarla ilişkileri hususunda eğitilmesi
- Belediye Personelinin eğitimi hususunda danışmanlık hizmeti alınması
- Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile anlaşılması, eğitmen bulunması
- Memnuniyet ölçüm araçları
- Görevlendirmelerin doğru takibi
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Amaç

A.4. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak

Hedef

H.4.3. Katılımcı (Birlikte) Yönetim Anlayışını Hakim Kılmak

Sorumlu Birim

Özel Kalem Müdürlüğü* / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.4.3.1. Ziyaret edilecek
kurum ve STK sayısı

30

35

45

50

50

55

60

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.3.2. Yapılan sunum
bilgilendirme ve proje, toplantı sayısı

25

10

12

15

18

20

25

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.3.3. Temsil, tören ve
ağırlama organizasyonu
sayısı

15

20

22

25

27

29

30

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.4.3.4. Muhtarlardan
gelen taleplerin geri dönüş
oranı

30

%100

100%

100%

100%

100%

100%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

Riskler

- Zaman ayarlaması
- Paydaşlar ile yapılacak toplantıların niteliği
- Kamu Kurum ve STK Ziyaretleri*

Faaliyet ve Projeler

- STK, Vatandaş, Diğer Kurum Kuruluş ve Üst Yönetime Yapılan Sunum Bilgilendirme ve Proje Toplantıları*
- Temsil, Tören ve Ağırlama Faaliyetleri*
- Muhtarlardan Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi**

Maliyet Tahmini
Tespitler

   0
- Belediye hizmetleri ile ilgili olarak mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerine geri dönüşlerin
geliştirilmesi gerektiği
- Belediye hizmetleri ile ilgili olarak Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve düşüncelerinin daha fazla alınması
- Yönetimde katılımcılığı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Mahalle
Muhtarları ile düzenli olarak yıllık toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması

İhtiyaçlar

- Yönetimde katılımcılığı sağlanması ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması için Meslek
Odaları ve STK’lar ile toplantılar yapılarak belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması
- Görüşlerin toplanması için gerekli personel
- Şeffaflığın sağlanması ve bunun için yapılacak çalışmalar
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Amaç

A.5. Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği
Hayata Geçirmek

Hedef

H.5.1. Fiziksel veya Sosyal Özellikleri Nedeniyle Dezavantajlı Durumda Olan Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Hizmetler Sunmak

Sorumlu Birim

Sosyal Yardım Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

--- / Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

P.G.5.1.1.Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerden Yararlanacak Kişi Sayısı (Yıllık)

60

4800

5255

5311

5386

5502

5602

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.5.1.2. Kurulacak Engelli Şarj İstasyonu Sayısı

20

1

2

2

2

3

3

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

P.G.5.1.3. Dezavantajlı
Gruplar İçin Sağlık Merkezi (Tamamlanma Oranı)

20

0%

0%

0%

50%

100%

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

- Personel eksikliği
Riskler

- Kaynak eksikliği
- Hakkaniyetli tespit
- Gıda Bank*
- Öğrencilere Kırtasiye Ve Giyim Yardımı Yapılması*
- İhtiyaç Sahiplerini Himaye Etmek Ve Yardımda Bulunmak*
- Yaşlılar İçin Ev Temizlik*

Faaliyet ve Projeler

- İhtiyaç Ve Gıda Paketi(Aylık)*
- Engelli Aracı Şarj İstasyonları*
- Sağlık Yardımı İle Fakirleri Tedavi Ettirmek*
- Belediyem Benimle Projesi*
- Dezavantajlı Gruplar İçin Sağlık Merkezi**

Maliyet Tahmini
Tespitler

   2.650.000
- Dezavantajlı grupların sosyal aktivitelere katılmasındaki zorluklar
- Hastaların ve öğrencilerin toplumda geri kalmaması gerekliliği
- STK’lar ile iş birliği
- Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ve destekler
- Öğrencilerin eğitim, öğretim hayatlarını daha güzel geçirebilmeleri için desteklenmesi

İhtiyaçlar

- Dezavantajlı grupların halka karışabilmesi
- Yardımseverler, STK’lar ile diğer kuruluşlar ile işbirliği ile kaynak sağlanması
- İhtiyacı olan vatandaşların tespiti
- Yapılacak merkez ve istasyonlar için kaynak
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Amaç

A.5. Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata
Geçirmek

Hedef

H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak

Sorumlu Birim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

--- / Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Park ve Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2020)

2020

2021

2022

2023

P.G.5.2.1. Düzenlenecek konser,
şenlik, söyleşi vb.
etkinliklere katılım
sayısı (Yıllık)
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119.750

121.500

156.150

165.150

169.700

P.G.5.2.2. Nergis
Mahallesi Sanatkarlar Sokağı Projesi
Tamamlanma Oranı

10

0%

50%

100%

-

-

P.G.5.2.3. Ahmet
Çekin Spor Tesislerinin Tamamlanma
Oranı

10

  0%

0%

0%

0%

50%

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

171.050 6 Ayda
Bir

Yılda Bir

-

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

50%

6 Ayda
Bir

Yılda Bir

2024

- Kaynak yetersizliği
Riskler

- Vatandaşın ilgisinin çekilmesi için reklamın doğru yapılıp yapılamaması
- Sanatçıların ikna edilmesi
- Belediye Konservatuvarı Konserleri*
- Tiyatro Gösterileri*
- Seminer, Söyleşi, Panel Faaliyetleri*
- Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri*

Faaliyet ve Projeler

- Kitap Fuarı*
- Yarışmalar (Fotoğraf, Şiir, Karikatür, Altın Elma Beste Yarışması vb.) Düzenlemek
- Hıdırellez ve Çocuk Şenliği*
- 12-22 Haziran Bilim Festivali*
- Nergis Mahallesi Sanatkarlar Sokağı Projesi**
- Ahmet Çekin Spor Tesisleri**

Maliyet Tahmini
Tespitler

7.140.000
- Kültür, sanat ve spor alanlarının geliştirilebilir olması
- Etkinlik, şenlik ve festivallerin artırılması
- Kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi
- Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi

İhtiyaçlar

- Etkinlikler için sanatçılar ile anlaşmalar
-Tesislerin tamamlanması için kaynak
- Akdost Derneği işbirliği
- Belediye Konservatuvarı işbirliği
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2. Maliyetlendirme
Tablo-19: Maliyetlendirme
Planın 1. Yılı

Planın 2. Yılı

Planın 3. Yılı

Planın 4. Yılı

Planın 5. Yılı

Toplam
Maliyet

AMAÇ 1

37.200.000

32.890.000

10.780.000

23.060.000

26.620.000

130.550.000

Hedef 1.1

29.000.000

24.630.000

5.630.000

16.390.000

19.850.000

95.500.000

Hedef 1.2

500.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

1.000.000

6.000.000

Hedef 1.3

7.700.000

7.260.000

4.150.000

4.170.000

5.770.000

29.050.000

AMAÇ 2

6.335.000

9.496.000

3.723.000

6.535.000

7.498.000

33.587.000

Hedef 2.1

0

0

0

500.000

0

500.000

Hedef 2.2

525.000

383.000

692.000

500.000

859.000

2.959.000

Hedef 2.3

2.860.000

5.863.000

3.031.000

3.035.000

3.1639.000

18.428.000

Hedef 2.4

2.950.000

3.250.000

0

2.500.000

3.000.000

11.700.000

AMAÇ 3

29.750.000

36.250.000

36.000.000

46.800.000

38.500.000

187.300.000

Hedef 3.1

0

1.500.000

1.500.000

6.000.000

4.500.000

13.500.000

Hedef 3.2

29.750.000

34.750.000

34.500.000

40.800.000

34.000.000

173.800.000

AMAÇ 4

45.000

145.000

125.000

50.000

55.000

420.000

Hedef 4.1

0

0

0

0

0

0

Hedef 4.2

45.000

145.000

125.000

50.000

55.000

420.000

Hedef 4.3

0

0

0

0

0

0

AMAÇ 5

1.350.000

1.350.000

1.355.000

3.355.000

2.380.000

9.790.000

Hedef 5.1

130.000

130.000

1.130.000

1.130.000

130.000

2.650.000

Hedef 5.2

1.220.000

1.220.000

225.000

2.225.000

2.250.000

7.140.000

Amaçlar
Toplam

74.680.000

80.131.000

51.983.000

79.800.000

75.053.000

361.647.000

Genel
Yönetim
Giderleri

155.083.250

170.591.575

187.650.733

206.415.806

227.057.386

946.798.750

TOPLAM

229.763.250,00

250.722.575,00

239.633.733,00

286.215.806,00

302.110.386,33

1.308.445.750,00
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İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin
sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde
edilen bulgu ve bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın
güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması;
gerek planın başarılı olarak uygulanması, gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis
edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.
İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama
öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı
ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla
raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.
Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek
amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç,
hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.
İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.
2020-2024 Dönemi Stratejik Planı; 6 ayda bir izlenecek, yılda bir ise Raporlanacaktır.

Altı Aylık Dönemlerde İzleme Yıllık Dönemlerde İse Değerlendirme Toplantıları Yapar

Başkanı
Birimi

Birimleri

Geliştirme

Harcama

Strateji

Belediye

Tablo-20: İzleme ve Değerlendirme

Stratejik Plan İzleme ile
Stratejik Plan Değerlendirme Toplantılarına Temel
Teşkil Edecek İzleme ve
Değerlendirme Sonuçlarını
Harcama Biriminden İster

Bu Raporları Üst Yöneticiye
Sunar

İzleme ve Değerlendirme
Sonuçları SGB’ye Raporlar
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Stratejik Plan İzleme ile
Stratejik Plan Değerlendirme Sonuçlarını Konsolide
Eder

Tablo-21: İzleme ve Değerlendirme Takvimi

İzleme ve
Değerlendirme
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Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

AŞAMALARI

Ocak

STRATEJİK PLAN

Haziran

2020-

2024

EK-1: Teşkilat Şeması
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NOTLAR
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