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Türkiye İstatistik Kurumu
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Ulusal Adres Veri Tabanı

SUNUġ

Sevgili Pamukkaleliler;
Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu
yana halkımızın memnuniyetini sağlayacak,
kaliteli proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu.
Bu uğurda, bütün imkânlarımızı, kaynaklarımızı
etkili ve verimli kullanmayı amaç edindik.
Türkiye’de belediyecilik konusunda öncü,
modern

ve

model

olmayı

hedefleyen

Belediyemiz bu değişime uyum sağlamak için
tüm kaynaklarını seferber etmiş durumdadır.

Stratejik Planlar da bu değişimin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Yerel seçimleri
takiben altı ay içerisinde hazırlanması gerekliliğinden hareket eden Belediyemiz, bir taraftan
kuruluşunu tamamlayıp, organizasyon yapısını düzenlerken, diğer taraftan da stratejik plan
çalışmalarını tamamlamıştır.
Bizler hizmet çizgimizi belirlerken vatandaşlarımızla iç içe olmayı, halkımızla diyalog kurmayı
tercih ettik. Amacımız, halkımıza hizmet etmek ve halkımızın hizmetkârı olduğumuzun bilinciyle
çalışmaktır.
Pamukkale Belediyesi; geleceğin planlanması kapsamında paydaş odaklı olarak planlanmış
doğru bir liderlik örneği ile yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği amaç edinmiştir.
Bu anlamda, Ülkemizin ve İlçemizin vizyonuna uygun, halkımızın beklentilerini karşılayacak amaçlar
belirlenmiştir.
2015-2019 yıllarını kapsayan hizmet döneminde sizlere daha iyi hizmet vermek, proje ve
yatırımlarımızı belirlemek için ayrıntılı bir yol haritası hazırladık. Stratejik plan dediğimiz bu yol
haritası ile bu dönemde belediye faaliyetlerimizin yoğunlaşacağı alanlarımızı, hizmet ve yönetim ilke
politikalarımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz.
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Burada şunu da belirtmeliyim ki, stratejik planımız halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelikli yatırım
ve hizmet alanlarını kapsamaktadır. Pamukkale Belediyesi olarak, kaynaklarımızı etkin ve verimli
kullanıp, halkımızın beklentilerini karşılayacak, vatandaş odaklı hizmeti temel alan bu beş yıllık
dönemde yapacaklarımızın yer aldığı stratejik planlarımızı sizlerin bilgisine sunuyoruz.
Yeni dönemin tüm halkımıza, kentimize ve Pamukkalelilere hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla…

Hüseyin Gürlesin
Belediye Başkanı
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MĠSYON BĠLDĠRĠMĠ

Misyonumuz;

tarihi

ve

kültürel

değerleri, eşsiz güzelliği ve coğrafi
yapısı ile özel bir konuma sahip
Pamukkale’mizde
metotları

ile

modern

hizmette

yönetim
kalite

ve

gelişimde sürekliliği ile katılımcı, şeffaf,
doğaya

ve

canlıya

saygılı,

insan

merkezli sosyal belediyecilik anlayışıyla
kentin her bir noktasında halkın ortak
ihtiyaçlarını doğru ve hızlı bir şekilde
karşılamak.
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VĠZYON BĠLDĠRĠMĠ

Vizyonumuz; geçmişten aldığı güçle geleceğe
güvenle bakan, halkıyla bütünleşerek vatandaş
memnuniyetini öne çıkaran modern ve model
dünya kenti olmak.
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Temel Değerler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Değişimcilik
Vatandaş ve insan odaklı olmak
Çözüm odaklı olmak
Vatandaş memnuniyetini esas almak
Planlı ve programlı çalışmak
Şeffaflık
Adaletli olmak
Kurumsallaşmak
Sorunları oluşmadan önlemek
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Tablo 1 Pamukkale İlçesi Temel Göstergeleri

PAMUKKALE İLÇESİ TEMEL GÖSTERGELERİ
Yüzölçümü

823 km²

İlçe Nüfusu (2013)

311.496

Nüfus Yoğunluğu (Türkiye Ortalaması % )
Okul Sayısı

% 0,44
132

Derslik Sayısı

2016

Öğrenci Sayısı

58604

Öğretmen Sayısı

3813

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (İlköğretim)

23

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Ortaöğretim)

42

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Mesleki ve
Teknik Eğitim )
Aile Hekimi Sayısı
Kaba Doğum Oranı
Bebek Ölüm Oranı (binde)
28.Haftadan Sonra bebek Ölüm Oranı (binde)
Pamukkale’ye gelen turist sayısı (2013)
Turizm İşletmeli Yatak Sayısı

29
83
29,9
9
3,9
1.263.706
11537
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I. PAMUKKALE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER

I.1 COĞRAFYA VE ĠKLĠM
Denizli/Pamukkale,

Anadolu

Yarımadası'nın güneybatısında
Ege Bölgesi'nin doğusunda yer
almaktadır. Ege, Ġç Anadolu ve
Akdeniz Bölgeleri arasında bir
geçit durumunda olan Denizli
Ġli'nin her üç bölge üzerinde de
toprakları

vardır.

Denizli

ili

doğuda Burdur, Isparta, Afyon;
batıda Aydın, Manisa; güneyde
Muğla; kuzeyde UĢak illeri ile
komĢudur. Yüzölçümü 11.868
km², denizden yükseltisi ise
428 m'dir.

Denizli ili 28º 38' - 30º 05' doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril
ilçesi GümüĢsu - Gökgöl Köyü Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç noktası;
Buldan ilçesi Alandız Köyü, Manisa - Sarıgöl sınırında Tezek tepe) 38º 29' 38º 52' kuzey paralelleri (Kuzey uç noktası; Çivril Çapak Köyü, Afyon
sınırında

Avgan Damları mezarlığı, güney uç noktası; Çameli - Muğla

sınırında Karabayır Köyü) arasında yer almaktadır. Denizli ili içerisinde
Pamukkale ilçesi batıda Buldan, Sarayköy, Merkezefendi, Kuzeyde Güney,
Doğuda Çal, Honaz Güneyde Tavas ilçelerinin arasında nüfus olarak Denizli
7

ilinin en büyük ilçesidir. Denizli/Pamukkale Ġlçesi Ege Bölgesi'nde olmasına
rağmen, Ege Bölgesi'nin iklimi tamamen görülmez. Kıyı kesimlerinden iç
bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir.
Ege Bölgesi ikliminden sıcaklık olarak biraz düĢük farklılıklar görülebilir.
Denizli'de dağlar genel olarak denize doğru dik olduğundan, denizden gelen
rüzgarlara açık bulunmaktadır. KıĢlar ılık ve yağıĢlı geçmektedir. Ġlde yıllık
sıcaklık uzun dönemli eğilimde aylık ortalamalara göre 5,9º C ile 27,5º C
arasında değiĢmektedir.
Tablo 2 Pamukkale İlçesi Aylara Göre Ortalama Sıcaklık Değerleri (1954-2013)

Kaynak: TÜİK ortalama sıcaklık değerleri 2014
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I.2 TARĠH
Pamukkale

Ġlçesi

tarihi

ile

Denizli

merkez

tarihini

birlikte

değerlendirmek gerekir. Çünkü Denizli’nin kurulduğu Ģehir bugünkü
Pamukkale Ġlçe sınırları içinde yer almaktadır ve 30 Mart 2014’e kadar ilçe
Denizli merkezde bulunmaktadır.
Denizli ilk defa bugünkü Ģehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Mahallesi
civarında kurulmuĢtur. Bu Ģehir M.Ö (261-245) yılları arasında Suriye Kralı
2. Antiyokustheos tarafından kurulmuĢtur ve adına da karısının adına
izafeten Laodikya denilmiĢtir.
Türkler ise ilk defa 1070 yılında Denizli’de görülmüĢtür. Türkler
Denizli havalisini zapt ettikten sonra Ģehir merkezini suyu bol olduğu için
bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmiĢlerdir. Türkler Laodikya’ya hakim
olduktan sonra, zamanla yerleĢim, antik kent dıĢına kayarak daha güneye,
taĢ künklerle içme suyunun getirildiği bugünkü Pamukkale Ġlçesi’nin
oturduğu

alana

yayılmıĢtır.

Yüzyılın

sonlarına

doğru

Germiyanoğlu

Süleyman ġah, kızı Devlet Hatun’u, Yıldırım Beyazıt’a verirken Denizli
(dolayısıyla

Pamukkale’yi)

ve

havalisini

de

çeyiz

olarak

Osmanlılara

bırakmıĢtır (1390). Türkler Laodikya’ya egemen olduktan sonra bu ad
zamanla Ladik’e dönüĢmüĢtür.
Bölge 1411’de bir ara Karaman oğullarının eline geçmiĢse de, 1429
yılında tekrar Osmanlılara bağlanmıĢtır.
Denizli Ģehri Osmanlıların hakimiyetine girdikten sonra, yaĢantısına sakin
bir Ģekilde devam etmiĢtir. 1702-1880 yıllarında Laodikya Ģehrinin sürekli
harpler ve depremlerle yıkılması üzerine halk, Laodikya’nın bağ ve
bahçelerinin bulunduğu, bugünkü Denizli’ye gelip yerleĢmiĢtir.
15 Mayıs 1919’da Yunanlılar Ġzmir’i iĢgal edince, Denizli’de Müftü
Ahmet Hulûsi Efendi’nin önderliğiyle Denizli’de kurtuluĢ mücadelesine
baĢlanmıĢtır. Söz konusu mücadeleyle 4 Eylül 1922 gecesine kadar Buldan
ve havalisinde kalan düĢman, AlaĢehir istikametine kaçmıĢtır.
9

Pamukkale Ġlçesi, 6 Aralık 2012’de 13 büyükĢehrin kurulması ve
sınırlarının belirlenmesini içeren kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla
resmen kurulmuĢtur. Pamukkale Ġlçe Belediyesi ise 30 Mart 2014 Yerel
Seçimleriyle resmiyet kazanmıĢtır.
Pamukkale Belediye BaĢkanı Hüseyin Gürlesin, ilçenin ilk belediye
baĢkanıdır. Pamukkale Ġlçesi, 311.496 nüfusuyla Denizli’nin en büyük ilçesi
konumundadır.

Söz

konusu

bu

nüfus,

Denizli

genelinin

3’te

1’ni

oluĢturmaktadır.
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I.3 DEMOGRAFĠ
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre Pamukkale
Ġlçesi nüfusu 311.496 kiĢidir. Türkiye nüfusunun % 0,44’ünün yaĢadığı
Pamukkale Ġlçesi nüfusuyla Türkiye sıralamasında 58. Sırada yer
almaktadır.
Tablo 3 Pamukkale İlçesi Nüfusu (2013 yılı)

İl/ilçe merkezleri

Türkiye

Belde/köyler

Toplam

Erkek

Kadın

70.034.413

35.135.795

34.898.618

311.496

155.567

155.929

-

-

0,44

0,44

0,45

0,00

0,00

Pamukkale
Oranı

Toplam

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

0,00

0,00

0,00

76.667.864

38.473.360

38.194.504

-

311.496

155.567

155.929

0,00

0,41

0,40

0,41

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Sistemi, Erişim Tarihi: Temmuz 2014

Yaş Grubu
85-89
75-79
65-69
55-59
45-49
35-39
25-29
15-19
5-9
15 000

10 000

5 000

Kadın

5 000

10 000

15 000

Erkek

Şekil 1 Yaş Gruplarına Göre Kadın ve Erkek Nüfusunun Dağılımı
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Pamukkale ilçesi Türkiye ortalamasının üzerinde
yoğunluğuna sahip ilçe olma özelliğini de taĢımaktadır.

bir

nüfus

Pamukkale nüfusunun yapısına bakıldığında nüfusun % 74,3’inin
çalıĢabilir yaĢ olarak kabul edilen 15-64 yaĢ aralığında olduğu
görülmektedir. Bu oran Türkiye ortalamasının yaklaĢık beĢ puan
üstündedir.
Tablo 4 Pamukkale İlçesi Nüfusun Yaş Bazında Dağılımı
Yaş Aralığı

Kişi Sayısı

0-4

21.938

5-9

23.378

10-14

22.874

15-19

25.795

20-24

27.073

25-29

26.568

30-34

29.856

35-39

27.039

40-44

23.732

45-49

21.109

50-54

17.964

55-59

14.182

60-64

10.616

65-69

7.397

70-74

4.867

75-79

3.429

80-84

2.451

85-89

999

90+

229

Toplam

Nüfusun eğitim çağı grupları itibarıyla dağılımına
baktığımızda; 5 yaĢ ve altı nüfus yaklaĢık 24 bin
olup toplam nüfusu içindeki payı % 8 civarındadır.
Ġlköğretim çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki
payı ise % 15’ler düzeyindedir.
Yine yerel hizmet açısından önemli olan 65 yaĢ ve
üstünde Pamukkale’de 18 bin civarında kiĢi
yaĢamakta olup bunların toplam nüfusa oranı %
6’dır.
ÇalıĢan aktif nüfusun fazla olduğu ve okula çağına
gelmemiĢ çocuk sayısının çok olduğu Pamukkale’de
birçok ilde olduğu gibi özellikle okul öncesi eğitim
ile yerel hizmet talebine konu olan kreĢ hizmeti
önemli hale gelmektedir.

311.496
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Ayrıca Pamukkale Ġlçesi’nde ikamet eden, ancak nüfusa kayıtlı olduğu il
farklı olan vatandaĢlarımızın sayısı da detaylı olarak aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
Tablo 5 İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İl

Kaynak: TÜİK Nüfus Kayıt Bilgi Sistemi 2014
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II. EKONOMĠK VE SOSYAL YAPI

II.1. Genel Yapı
Kalkınma Bakanlığı’nın Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması (SEGE-2011)’na göre 10.sırada bulunan
Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale, geliĢmiĢlik düzeyinde tarımı,
turizmi ve sanayisi ile birlikte Denizli’nin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik
sıralamasında üst sıralarda yer almasında önemli katkılarda bulunmaktadır.
II.2. Eğitim
Pamukkale ilçesi eğitim göstergeleri itibarıyla birçok alanda Türkiye
ortalamasının üstünde iyi bir noktada çıkmaktadır. Gerek 6+ gerekse 15 +
yaĢ üstü okuma/yazma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye
ortalamasının altında olmakla birlikte okuma yazma bilmeyenler arasında
kadın nüfusu daha yüksek çıkmaktadır.
Toplam nüfusun % 20,5’i okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim
çağındadır. Bunun anlamı, aktif nüfusun dörtte birine karĢılık gelen
nüfusun eğitim çağında olmasıdır.
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Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus ( 15 +yaş ) - 2013
İl

İlçe

Denizli

Pamukkale

Okuma yazma durumu

Erkek

Kadın

Okuma yazma bilmeyen

483

2.704

117.543

117.632

Okuma yazma bilen
Bilinmeyen
Toplam

1.814

1.586

119.840

121.922

Tablo 6 Pamukkale İlçesi Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 +yaş) – 2013

Pamukkale, okullaĢma ve eğitim düzeyleri itibarıyla diplomaya sahip
olma oranları açısından Türkiye’nin iyi durumdaki ilçeleri içinde yer
almaktadır. Ġlköğretim mezunu kiĢilerin Ġlçemizde nüfusa oranı 23,05 iken
Türkiye ortalaması 20,83'dir. Lise veya dengi okul mezunu Ġlçemizde nüfusa
oranı 24,92 iken Türkiye ortalaması 21,05'dir Doktora mezunu Ġlçemizde
0,33 oranındaki iken Türkiye ortalaması 0,27dir. Bununla birlikte okuma
yazma bilmeyen oranı ise Türkiye ortalamasının oranından üç puandan fazla
düĢüktür.
Tablo 7 Pamukkale İlçesi Bitirilen Eğitim Düzeyi (15+ yaş) – 2013

DENİZLİ

İLÇE MERKEZİ

PAMUKKALE
Bitirilen eğitim düzeyi

Toplam

Ort
%

Türkiye
Ort%

Erkek

Ort
%

Türkiye
Ort%

Kadın

Ort %

Türkiye
Ort%

Okuma yazma bilmeyen

3.187

1,32

4,61

483

0,41

1,55

2.704

2,22

7,64

Okuma yazma bilen fakat bir okul
bitirmeyen

9.465

3,92

6,71

2.167

1,81

4,21

7.298

5,99

9,12

İlkokul mezunu

63.647

26,33

26,12

27.252

22,74

22,56

36.395

29,86

29,65

İlköğretim mezunu

55.716

23,05

20,83

30.707

25,63

23,71

25.009

20,52

17,98

Ortaokul veya dengi okul mezunu

11.495

4,76

4,93

6.804

5,68

6,02

4.691

3,85

3,85

Lise veya dengi okul mezunu

60.238

24,92

21,05

31.532

26,32

24,39

28.706

23,55

17,74

Yüksekokul veya fakülte mezunu

31.704

13,12

11,68

17.418

14,54

13,15

14.286

11,72

10,23

Yüksek lisans mezunu

2.126

0,88

0,93

1.180

0,99

1,11

946

0,78

0,77

784

0,33

0,27

483

0,41

0,33

301

0,25

0,21

3.400

1,41

2,94

1.814

1,52

3,02

1.586

1,31

2,85

Doktora mezunu
Bilinmeyen
Toplam

241.762

119.840

121.922

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 İstatistikleri
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Ġlçemizde okullaĢma oranlarının
istatistiki bilgilerine henüz
ulaĢılamamakla birlikte, Denizli’nin en büyük ve merkezi ilçesi olarak,
okullaĢma oranının Denizli ile yaklaĢık aynı düzeyde olduğu tahmin
edilmektedir.

Tablo 8 Örgün Eğitimde Okullaşma Oranları

Denizli
Okul
Öncesi*
3-5

4-5

2009-2010

32,8

2010-2011

38,9

İlköğretim

Ortaöğretim

Brüt

Net

Brüt

Net

46,8

104,3

98,3

87,2

72,4

56,3

105,4

98,1

98,2

80,6

Türkiye
Okul
Öncesi*
3-5

4-5

2009-2010

26,9

2010-2011

29,9

İlköğretim

Orta öğretim

Brüt

Net

Brüt

Net

38,6

106,5

98,2

84,2

65,0

43,1

107,6

98,4

93,3

69,3

*net okullaşma oranları
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2009-2010 ve 2010-2011 İstatistikleri

Ġlçemiz 132 okulu 2016 dersliği ve 3813 öğretmeniyle eğitime katkıda
bulunmaktadır.
Ġlçemizde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısının ilköğretim ve mesleki
teknik eğitimde Türkiye ortalamasının altında olması, Ġlçemizde yetiĢen genç
nüfusun daha rahat ve ferah bir ortamda eğitim almasına olanak
sağlamaktadır. Bu durum, genç nüfusun baĢarı oranının artmasında ciddi
katkı sağlamaktadır.
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Tablo 9 Eğitim Seviyelerine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

PAMUKKALE

Okul Sayısı
132

Derslik Sayısı Öğrenci sayısı Öğretmen Sayısı
2016

58604

3813

Öğretmen başına düşen Öğrenci sayısı

15

Derslik başına düşen öğrenci sayısı
(İlköğretim)

23

Derslik başına düşen öğrenci sayısı
(Ortaöğretim)

42

Derslik başına düşen öğrenci sayısı (Mesleki
ve teknik eğitim)

29

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 İstatistikleri

Pamukkale, sosyal faydanın çok daha yüksek olduğu ilköğretimde,
derslik baĢına ve öğretmen baĢına öğrenci sayısında oldukça iyi bir noktada
bulunmaktadır.
Her yıl, Pamukkale sınırları içinde bulunan Pamukkale Üniversitesi
yüksek öğretim kuruluĢlarına 5-6 bin civarında öğrenci kayıt yaptırmakta ve
toplamda 23-24 bin öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Yüksek öğrenime
iliĢkin olarak özellikle barınma hizmetleri ile öğrenciye yönelik desteklerin
iyileĢmesi, hem öğrenci sayısının hem de gelen öğrencilerin baĢarılarının
artmasına yol açacaktır.
Tablo 10 Üniversite Öğrencisi ve Öğretim Elemanları Sayıları(2012-2013)

Öğretim Elemanı
Sayısı
Denizli/PAÜ
Türkiye

Mezun

Okuyan Öğrenci

Öğrenci Sayısı

Sayısı

Yeni Kayıtlı
Öğrenci Sayısı

1.027

3.359

23.462

5.216

86.362

380.107

3.765.455

560.473

Kaynak: ÖSYM 2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim Ġstatistikleri
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II.3. Sağlık
Pamukkale ilçesi sosyo-ekonomik açıdan geliĢmiĢ bir kent olan
Denizli’nin en büyük ilçesidir. Tüm kurum ve kuruluĢları ile sağlık alanında
alt yapısı yeterli ve potansiyeli yüksek olan bir kent olma özeliğine de
sahiptir. Kentte 2010 yılı baĢı itibarıyla 13 Devlet Hastanesi, 1 BranĢ
Hastanesi, 1 Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, 7 Özel Hastane, 4 Özel Dal
Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi bulunmakta ayrıca aile hekimliği
çerçevesinde; 22 Toplum Sağlığı Merkezi, 108 Aile Sağlığı Merkezi ve 262 Aile
Hekimliği Birimi ile sağlık hizmeti vermektedir.
Denizli’de hasta baĢına düĢen yatak sayısı ve sağlık donanımındaki
iyileĢme sağlık hizmeti sunan kurumların sayısının artmasına paralel olarak
her geçen yıl artıĢ göstermektedir. Sağlık hizmetleri sunumunda ve
kalitesinde uygulanan temel sağlık politikalarının paralelinde her yıl önemli
bir iyileĢme görülmektedir.
Tablo 11 Pamukkale İlçesi Temel Sağlık Göstergeleri
2013

2014

Doğal nüfus artış hızı %00

--

14,71

Bebek ölüm hızı %0

--

7,37

Kaynak: Denizli HSM Pamukkale TSM 2014 ilk 7 ay

Koruyucu sağlık hizmetlerindeki geliĢimin paralelinde, bebek ölüm
hızları Türkiye ortalamasının altında bulunmakta ve genel eğilim olarak
düĢmektedir.
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Bakanlığa bağlı olan ve olmayan sağlık kurumları aĢağıdaki tabloda
yer almaktadır.

Tablo 12 Sağlık Bakanlığına Bağlı Olan Sağlık Kuruluşları ile Bağlı Olmayan Sağlık Kurumları

Bakanlığa Bağlı Sağlık Kurumları

2013
Yılı

Bakanlığa Bağlı Olmayan
Sağlık Kurumları

Sayıları

2013
Yılı
Sayıları

Toplum Sağlık Merkezleri

1

Tıp Fakültesi Hastanesi

1

Devlet Hastanesi

0

Özel Hastane

1

BranĢ Hastanesi

0

Özel Tıp Merkezi

0

Hastaneye bağlı semt kliniği

0

Özel Dal Merkezi

1

Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi

0

Kızılay Kan Merkezi

0

Verem SavaĢ Dispanseri

1

Radyoterapi Merkezi

0

Halk Sağlığı Laboratuarı

0

Özel Poliklinik

4

Aile Sağlığı Merkezi

29

Sağlık Kabini

1

Aile Hekimliği Birimi

84

Özel Muayeneler

Sağlık Evi

13

Özel Laboratuvarlar(DiĢ)

2
3

112 Acil Sağlık Ġstasyonu

5

Optisyen ve Gözlükçü

Talasemi Laboratuvarı

1

Eczane

Kanser Erk. TeĢh. Tara. Mrk.

1

Özel DiĢ Hekimi Muayenesi

11

108
14

Kaynak: Denizli HSM Pamukkale TSM 2014

Pamukkale’de sağlık sektöründe görev yapan kamu ve özel sektör
personel sayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmektedir.
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Tablo 13 Sağlık Personeli Sayısı

2013

2014

3

4

Pratisyen Tabip

19

17

HemĢire

11

11

Ebe

110

110

TOPLAM

143

142

Uzman Tabip

Kaynak: Denizli HSM Pamukkale TSM 2014

Sağlık hizmetlerine olan talebin, gelecekte nüfusun yaĢlanması ve
çevresel faktörlerin etkisiyle artarak devam edecek olması nedenleriyle,
sağlık turizminin geliĢmesi ve özel yatırımların devam edeceği
beklenmektedir. Bu ise kentin alternatif sektörler üzerine geliĢiminin
kurgulanması açısından önemli bir fırsat olarak görülmektedir.
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II.4.Sanayi ve Ticaret
Denizli, Türkiye'nin tekstil sanayinde önemli geliĢme göstermiĢ ilk dört
merkezinden birisidir. Denizli'nin tekstil alanında gerçekleĢtirdiği büyük
geliĢme yerel giriĢimcilik ekseninde, baĢarılı bir örnek olarak
gösterilmektedir. Bu geliĢmenin paralelinde Denizli ve yakın çevresinin
coğrafi konumu, ili yörenin çekim merkezi haline dönüĢtürmüĢ, bölgede
ticari etkinliklerin de geliĢmesine neden olmuĢtur. Devlet teĢvikleriyle
desteklenen ekonomik geliĢme Denizli’nin kendi yerel dinamizmi ile
temellenmiĢtir. Son dönemde baĢta Çin’in etkisi olmak üzere uluslararası
rekabette ortaya çıkan geliĢmeler ve dünyada yaĢanan krizler Denizli’yi diğer
birçok il ve bölgeye göre daha fazla etkilemektedir. Denizli’nin gelecek
dönemde kendisine çizeceği yol haritası ve önceliklerde bu noktalar
geçmiĢten çok daha önemli hale gelmiĢtir.
Ekonomik yapıya iliĢkin Denizli BüyükĢehir Belediyesi tarafından
koordine edilen Denizli Yol Haritasında, Denizli ekonomisine iliĢkin temel
tespitler ve öneriler Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
Denizli ekonomisinin temelini oluĢturan sanayide 6 ana sektör yer
almaktadır.
-

Konfeksiyon,
Elektrolitik,
Cam,
Ham maddecilik ve metal,
Doğal taĢ, traverten ve mermer,
Modern hayvancılık, yem ve sütçülük,

6 ana sektöre son dönemlerde bakır tel üretimi de eklenmiĢtir. Kent
ekonomisinin geliĢtirilmesi için bölgesel birikimler de dikkate alınarak hem
sektör hem de faaliyetler bazında çeĢitliliğin artırılması gerekmektedir.
Mevcut çeĢitliliğin dinamosunu oluĢturan sanayi sektörünün yanı sıra,
kültür ve turizm sektörlerinin de yeni ekonomik geliĢmenin temelini
oluĢturması yönünde çalıĢmalar yapılmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, bölgenin
bereketi ve birikimi, halkın becerisi ile sanayide büyük bir baĢarıya ulaĢan
Denizli’nin yeni ekonomik geliĢme modeli tartıĢmaya açılmalıdır.
Denizli, Türkiye’de tekstile yönelik sanayi sektörü geliĢimi ile dikkat
çeken illerden birisidir. Buna karĢın, ilde, Acıpayam ve Çivril Ovaları ile
önemli ölçüde tarım potansiyeli de bulunmaktadır. Tekstil sektörünün
küreselleĢme ile tehdit altında bulunması dikkate alındığında, alternatif
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sanayi potansiyeli ile tarım potansiyelinin eĢgüdüm halinde geliĢmesinin
desteklenmesi kalkınma sürecinde önemli bir güç oluĢturacaktır. (T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel
Müdürlüğü Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı, Sayfa:3)
Denizli Ġli’nin ekonomik durumuna iliĢkin olarak, Ekonomi ve DıĢ
Politika AraĢtırmalar Merkezi (EDAM) tarafından yayımlanan “Türkiye için
bir Rekabet Endeksi - 2009” çalıĢmasına diğer illerle sıralamadaki yeri
açısından bakıldığında, Denizli’nin birçok kritere göre ilk yirmi il içinde yer
aldığı görülmektedir.
Tablo 14 Denizli İli Endeksleri

Endeks Adı

Açıklama

Sıra

Endeks Değeri

Rekabet Endeksi

Yaratıcılık ve Bilgi Ekonomisi

17

64,4

Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi

11 Değişkenden Oluşan Veri Tabanı

29

50,5

Emek Piyasaları Endeksi

9 Değişkenden Oluşan Veri Tabanı

16

74,4

19

87,7

22

18,6

Öğrenci-öğretmen oranları ve o ildeki lise
mezunlarının
İnsani Sermaye Endeksi

giriş

sınavındaki

ortalama başarıları
Bilgiyi

Yaratıcı Sermaye Endeksi

üniversite

ne

kadar

kullanabilme

olduğu,

kapasitesi

Sosyal sermayenin bir bölgenin
Sosyal Sermaye Endeksi

rekabet gücüne yaptığı katkı

17

64,5

Fiziki Altyapı Endeksi

Fiziki Altyapı

15

67,6

Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından 2003 yılında oldukça kapsamlı
bir veri setine dayanılarak yayımlanan “Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması’nda” Denizli ili 12.sırada yer almaktadır.
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II.5.Turizm
Denizli açısından önemli bir ekonomik sektör, sahip olduğu
potansiyelin de etkisiyle turizmdir. Turizm sektörü, dünya ekonomisini
Ģekillendiren önemli sektörlerden birisidir. “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”
ile de uzun vadeli planlar yapılmıĢtır. Bu çerçevede, 2023 yılında dünyanın
en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesinden birisi
olmak amaçlanmıĢtır. Gelen yabancı turist sayılarında Türkiye sıralamada
sekizinci sıraya yükselerek, Almanya ve Meksika’yı geride bırakmıĢ, turizm
gelirlerinde ise bir önceki senelere göre yükselerek dokuzuncu sıraya
çıkmıĢtır.
Denizli Ġli’nin turizm potansiyelindeki geliĢmeye bazı temel göstergeler
bazında baktığımızda, gerek gelen ve gerekse konaklayan turist sayısında
kriz yılı olan 2009 hariç artıĢ yaĢanmıĢ ve kente gelen turist sayısı iki
milyonu aĢmıĢtır.
Tablo 15 Denizli İli'nin Turizm Potansiyeli

KONUSU

2008

2009

2009/2010

2010

% değiĢim

Denizli'ye gelen turist sayısı

1.932.550 1.905.000 2.167.382

13,8

Pamukkale Ören yeri giriĢ yapan turist sayısı

1.408.213 1.323.961 1.495.046

12,9

Laodikeia Ören yeri giriĢleri
Denizli'de konaklayan kiĢi sayısı
Konaklama tesisleri oda doluluk oranları
Seyahat acentesi sayısı
ĠĢletme belgeli yeme-içme tesis sayısı
Ġl genelindeki turizm iĢletme belgeli oteller

15.700

59.173

104.368

76

2.950.000 2.684.500 2.955.000

10

69%

67%

70,8%

5,9

22

23

24

0,43

8

11

14

27

4.573

5.093

5.600

9,8

8.801

9.033

9.179

1,7

6

5

7

(toplam yatak sayısı)

Ġl genelindeki belediye belgeli oteller
(toplam yatak sayısı)
Turizm yatırım belgeli tesis sayısı

4
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Ġl genelinde otel sayısı ve yatak sayısı turizmdeki geliĢmeye bağlı
olarak artmaktadır. Toplam yatak sayısı 15 bine yaklaĢmıĢtır. Bunun
yaklaĢık %40’ına karĢılık gelen 5.820’si turizm iĢletme belgeli otellere ait
yatak sayısıdır.

Tablo 16 İl Genelindeki Otellerin Toplam Oda ve Yatak Kapasiteleri

Tesisin Türü

Adedi

Oda

Yatak

Ġl genelindeki turizm iĢletme belgeli oteller

25

2.905

5.820

Ġl genelindeki belediye belgeli oteller

59

2.445

4.931

Ġl genelindeki pansiyonlar

105

1.946

4.137

TOPLAM

189

7.296

14.888

II.5.Ġstihdam ve Yoksulluk
AĢağıda Kalkınma Bakanlığı web sitesinde bir tez çalıĢmasına
dayanılarak, Nisan/2014’de yayınlanan Yoksulluk Haritası ve devamında bir
tabloda “ Yoksulluk Derecelerine Göre Ġller “ sıralanmaktadır.
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Şekil 2 Türkiye Eşdeğer Fert Ölçeğine Göre Yoksulluk (kaynak TÜİK)
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Yoksulluk Derecelerine Göre Ġller
Ġnsani Yoksulluk
DüĢük

DüĢük

Gelir Yoksulluğu

Orta

Yüksek

Bursa, EskiĢehir,
Bilecik, Kocaeli,
Bolu, Yalova(6)

Ġstanbul, Edirne,
Kırklareli,
Çanakkale, Ġzmir,
Denizli, Muğla,
Kırıkkale,
Zonguldak,
Karabük,
Amasya,
Trabzon,
Rize(13)

Ankara, Antalya,
Isparta (3)

Orta

Sakarya,
Düzce(2)

Tekirdağ, Balıkesir,
Aydın, Manisa,
Kütahya, UĢak,
NevĢehir, KırĢehir,
Kayseri, Sivas,
Bartın, Kastamonu,
Çankırı, Sinop,
Samsun, Tokat,
Çorum, Giresun,
Artvin,
GümüĢhan
e (20)

Konya,
Karaman,
Burdur,
Adana,
Mersin,
Erzincan,
Bayburt,
Malatya,
Elazığ,
Tunceli(10)

Yüksek

-

Afyon, Aksaray,
Niğde,
Yozgat,
Ordu(5)

Hatay,
KahramanmaraĢ,
Osmaniye,
Erzurum, Ağrı,
Kars, Iğdır,
Ardahan, Bingöl,
Van, MuĢ, Bitlis,
Hakkâri,
Gaziantep,
Adıyaman, Kilis,
ġanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin,
Batman, ġırnak,
Siirt (22)

ÇalıĢmada,
Türkiye’de
yoksulluk
il
ve
bölgeler
bazında
incelenmektedir. Ülke geneli için bölge bazında gelir yoksulluğu incelenirken
il bazında insani yoksulluk ölçümü yapılmaktadır. Gelir yoksulluğuna iliĢkin
veriler Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından Gelir ve YaĢam KoĢulları
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AraĢtırması (GYKA) sonuçlarına dayanarak, Türkiye ve bölgeler bazında
açıklanmaktadır. Bu çalıĢmada, GYKA’ ya ait ham veriler kullanılarak gelir
yoksulluğunun seçilmiĢ göstergeler itibarıyla bölgelerde değiĢimi incelenmiĢ
ve gelir yoksulluğunun profili çıkarılmıĢtır. Ġkinci olarak, insani yoksulluğun
farklı boyutlarıyla ilgili değiĢkenler alınarak il bazında hesaplanan bir insani
yoksulluk endeksi yoluyla insani yoksulluk ölçümü yapılmıĢtır.
Tabloya bakıldığında, hem gelir yoksulluğunun hem de insani
yoksulluğun diğerlerine göre düĢük olduğu 6 il bulunmaktadır.Denizli
açısından tabloya bakıldığında, bu çalıĢma sonuçlarına göre Denizli’nin
insani yoksulluk kapsamında düĢük seviyede, gelir yoksulluğu bakımından
da orta seviyede olduğu görülmektedir.
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III. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLAN
HAZIRLAMA SÜRECĠ

III.1. ONAY VE GÖREVLENDĠRME
Belediyemiz Stratejik Planı, 2015 - 2019 dönemini kapsamakta olup,
Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Esaslarına göre hazırlanmıĢtır
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine dayanılarak, 28.05.2014
tarihli BaĢkanlık Makamı onayı ile mevcut Stratejik Planın hazırlıkları için
gerekli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.

III.2 YASAL MEVZUAT, ÇALIġMA SÜRECĠ
VE EKĠBĠ
Belediyeler için stratejik plan hazırlama zorunluluğu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 41.maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede
“Belediye baĢkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak
stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaĢından önce de yıllık performans programı
hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili
sivil toplum örgütlerinin görüĢleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi
tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması
zorunlu değildir.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas
teĢkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüĢülerek kabul edilir.”
denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümlerden, stratejik planların, bütçenin
hazırlanmasına esas teĢkil edeceği belirtilmiĢ, dolayısıyla, bütçenin ortaya
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çıkabilmesi için belediyede bir stratejik planın bulunması gerektiği ifade
edilmiĢtir.
Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da
kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamasını zorunlu kılmaktadır. Söz
konusu Kanun’un Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
baĢlıklı 9.maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon
ve vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak,
performanslarını
önceden
belirlenmiĢ
olan
göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede
sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve
stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik planların
kalkınma planı ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların
belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir.” denilerek,
kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu ifade edilmiĢtir.
Stratejik planların hazırlanması için uyulacak esaslar, Devlet
Planlama TeĢkilatı tarafından, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine aynı MüsteĢarlık tarafından
hazırlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm)
çerçevesinde belirlenmiĢtir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda,
planlama çalıĢmalarının süreci aĢağıda gösterilmiĢtir.

stratejik
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Tablo 17 Stratejik Planlama Süreci

STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ
Plan ve Programlar
GZFT Analizi
Durum Analizi

Piyasa Analizi

NEREDEYĠZ

Hedef Kitle/Ġlgili Tarafların
Belirlenmesi
KuruluĢun varoluĢ gerekçesi
Temel Ġlkeler
Arzu edilen gelecek
Orta
vadede
amaçlar

Misyon ve
Ġlkeler
Vizyon

ulaĢılacak

Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler
Amaç ve hedeflere ulaĢma
yöntemleri
Detaylı iĢ planları

Stratejik
Amaçlar ve
Hedefler

Faaliyetler ve
Projeler

Maliyetlendirme
Ölçme
belirlenmesi

GĠTMEK
ĠSTEDĠĞĠMĠZ YERE
NASIL
ULAġABĠLĠRĠZ?

yöntemlerinin
Performans
Ölçümü

Performans göstergeleri
Raporlama
KarĢılaĢtırma

NEREYE ULAġMAK
ĠSTĠYORUZ?

Ġzleme ve
Değerlendirme

BAġARILARIMIZI
NASIL TAKĠP EDER
VE
DEĞERLENDĠRĠRĠZ?

Geri Besleme
Kaynak: Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu, S:5

30

Stratejik plan çalıĢmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha
planlı yürütülmesini, baĢarı veya baĢarısızlıkların takibini, amaç ve
hedeflerin belirlenerek, kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da
doğurmaktadır.
Bunların yanında stratejik planlama:
Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde
edilecek sonuçlara odaklıdır.
DeğiĢimin planlanmasıdır: DeğiĢimin istenilen yönde olabilmesini
sağlamaya gayret eder ve değiĢimi destekler. Dinamiktir ve geleceği
yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değiĢen Ģartlara göre
uyarlanması gerekir.
Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaĢılabilir bir geleceği resmeder.
Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir Ģekilde, bir kuruluĢun
kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı Ģeyleri niçin yaptığını
değerlendirmesi, Ģekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve
eylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluĢturur: Sonuçların nasıl ve ne
ölçüde
gerçekleĢtirildiğinin
izlenmesine,
değerlendirilmesine
ve
denetlenmesine temel oluĢturur.
Katılımcı bir yaklaĢımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluĢun en üst
düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi Ģarttır. Bununla
beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki
personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama
baĢarıya ulaĢamaz.
Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaĢımdır.
Bir Ģablon değildir: KuruluĢların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen
esnek bir araçtır.
Stratejik Planın hazırlanması için alınan BaĢkanlık Makamı oluru ile
stratejik plan ekibi de oluĢturulmuĢtur. Söz konusu onayda aĢağıdaki
görevliler, stratejik planlama ekibinde yer almıĢtır.
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Tablo 18 Pamukkale Belediyesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

ĠSĠM

BĠRĠM

Fahrettin GÖKSU

Belediye BaĢkan Yardımcısı

Özgür ALTUN

Mali Hizmetler Müdürü

Mustafa KUġGÖZ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mustafa MANĠSALI

Zabıta Müdürlüğü

Adem KARAKOYUN

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü

Bilal SARIEL

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü

Ediz DOĞAN

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Funda SAN

Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü

Kenan TEKĠN

Fen ĠĢleri Müdürlüğü

Makbule AKTAġ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mustafa ARSLAN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Nihat FĠġEK

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdür V.

Ramazan FIġKIN

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü

Sibel GÖÇER

Emlak Ġstimlâk Müdürlüğü

Tuğçe KARAKOYUN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yakup DEMĠR

Temizlik ĠĢleri Müdür V.

Halil Ġbrahim SALUK

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik planın hazırlanması sürecinde, Ünal BULUNMAZ ve Uğur
CEBECĠ’nin destek ve danıĢmanlığından yararlanılmıĢtır.
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IV. DURUM ANALĠZĠ

IV.1. PAMUKKALE BELEDĠYESĠ’NĠN
KURUMSAL TARĠHĠ
Pamukkale Ġlçesi, 6 Aralık 2012’de 13 BüyükĢehir’in kurulması ve
sınırlarının belirlenmesini içeren kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla
resmen kurulmuĢtur. Pamukkale Ġlçe Belediyesi ise 30 Mart 2014 Yerel
Seçimleri’yle resmiyet kazanmıĢtır.
Pamukkale Belediye BaĢkanı Hüseyin Gürlesin, ilçenin ilk belediye
baĢkanıdır. Pamukkale Ġlçesi, 311.496 olan nüfusuyla Denizli’nin en büyük
ilçesi konumundadır. Söz konusu bu nüfus, Denizli genelinin 3’te 1’ni
oluĢturmaktadır.

IV.2. KURUMSAL YAPILANMA, YETKĠ,
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
IV.2.1. Organizasyon Yapısı
Belediyemizin kurumsal yönetim
Ģeması aĢağıdaki sayfada yer almaktadır.

yapısını

gösteren

organizasyon
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PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANI
HÜSEYİN GÜRLESİN
BAŞKAN YRD.

BAŞKAN YRD.

FAHRETTİN
GÖKSU

BAŞKAN YRD.

BAŞKAN YRD.

SELİM ARKAN

VELİ DEMİR

ABDULLAH
SEVİNÇLİ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

Şekil 3 Pamukkale Belediye Başkanlığının Organizasyon Şeması
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IV.2.2. Yasal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, baĢta 5393 sayılı
Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun hükmü ile belirlenmiĢtir. Bu
çerçevede, mevzuat analizi 3 baĢlık altında incelenmiĢtir.
Birinci bölümde, çeĢitli mevzuatlarla belediye tüzel kiĢiliğine verilen
görevler incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde belediye karar organlarına verilen
görevler incelenmiĢtir. Üçüncü bölümde de, sorumluluk alanlarını
düzenleyen
mevzuat
hükümleri
değerlendirilmiĢtir.
Bu
kapsamlı
değerlendirme Ek 2’de yer almaktadır.
IV.2.3. İnsan Kaynakları Analizi
Pamukkale Belediye BaĢkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.
maddesine göre norm kadrosunu oluĢturmuĢtur. Personel istihdamı ise
gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan
“Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik”
hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
Belediyemiz, C-15 Grubuna dahil edilmiĢtir. Yönetmeliğe göre, nüfusu
600.000-699.999 arasında olan belediyeler grubunda yer alması, sanayi,
ticaret ve turizm özelliğinden kaynaklanmıĢtır.
Yönetmelik gereği C-15 grubunda yer alan belediyelerin istihdam
edecekleri personel sayıları aĢağıda verilmiĢtir:

Tablo 19 Pamukkale Belediye Başkanlığının Norm Kadro Yönetmeliğine Göre İstihdam Edebileceği
Personel Sayısı

Memur Kadro Toplamı

666

Sürekli ĠĢçi Kadro Toplamı

333

TOPLAM

999
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Pamukkale Belediyemizin insan kaynakları yapısı aĢağıdaki tablolarda
gösterilmiĢtir. Buna göre mevcut personel sayısı 282 olup, memur
kadrolarının Belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında olduğu
görülmektedir.
Pamukkale Belediyesi’nin mevcut kadro dağılımı aĢağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 20 Pamukkale Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı

Unvanlar

Dolu

BoĢ

Toplam

BaĢkan Yardımcısı

3

2

5

Yazı ĠĢleri Müdürü

1

0

Ġns.Kayn.ve Eğt.Müd.

0

Mali Hiz.Müd.

Unvanlar

Dolu

BoĢ

Toplam

ġef

8

24

32

1

Avukat

0

9

9

1

1

MüfettiĢ

0

9

9

1

0

1

MüfettiĢ yardımcısı

0

3

3

Hukuk ĠĢl.Müd.

0

1

1

Evlendirme Memuru

0

3

3

Zabıta Müd.

1

0

1

Memur

6

44

50

Fen ĠĢl.Müd.

0

1

1

Bilgisayar ĠĢletmeni

1

19

20

Ġmar ve ġeh.Müd.

0

1

1

Sivil Savunma Uzm

0

2

2

Temizlik ĠĢl.Müd.

0

1

1

Muhasebeci

2

18

20

Ruhsat Denetim.Müd.

0

1

1

Mutemet

0

3

3

Sağlık ĠĢleri Müd.

0

1

1

ġoför

9

13

22

Kül.ve Sos.ĠĢl.Müd.

0

1

1

Tahsildar

10

22
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Bilgi ĠĢlem Müd.

0

1

1

V.H.K.Ġ

12

12

24

Park Ve Bahçeler Müd.

0

1

1

Eğitmen

1

2

3

Emlak ve Ġstimlâk Müd.

1

0

1

Tercüman

0

1

1

TeftiĢ Kurulu Müd.

0

1

1

Çocuk eğitimcisi

0

2

2

Özel Kalem Müd.

1

0

1

Ayniyat Saymanı

0

2

2

Destek Hiz. Müd.

0

1

1

Ayniyat Memuru

0

2

2

Basın Yayın Müd.

0

1

1

Veznedar

0

9

9

Uzman

0

10

10

Kameraman

0

2

2
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Mali Hiz. Uzmanı

0

10

10

Mali Hiz. Uzman Yrd.

0

5

5

ġehir Plancısı

3

7

10

8

12

20

19

21

40

Psikolog

0

2

2

16

14

30

Ebe

0

2

2

Teknisyen

6

10

16

Sağlık Memuru

0

3

3

Sosyolog

0

1

1

Sağlık Teknikeri

2

1

3

Çözümleyici

2

2

4

Sağlık Teknisyeni

0

3

3

Programcı

2

7

9

Diyetisyen

0

1

1

Tabib

0

4

4

Veteriner Hekim

2

3

5

HemĢire

0

4

4

Biyalog

0

1

1

Bakterilog

1

0

1

Veteriner Sağlık Tkns.

0

1

1

DiĢ Tabibi

0

1

1

Veteriner S.Teknyn

0

1

1

AĢçı

0

2

2

Zabıta Amiri

0

11

11

Bekçi

2

1

3 Zabıta Komseri

1

21

22

Hizmetli

4

16

20

20

113

133

Sağlık Tkns Yrdcs

0

2

2

0

3

3

Tekniker

Mimar
Mühendis

Zabıta Memuru
Teknisyen Yrdmcs

Kaynak: Pamukkale Belediyesi Ağustos 2014 verileri

Belediyemize ait yukarıdaki norm kadro tablosunda belirtilmemiş dondurulan 10
Memurda belediyemizde çalışmaktadır. Pamukkale Belediyesi’nin Ağustos/2014
tarihi itibariyle, insan kaynakları analizi aĢağıda yapılmıĢtır. Buna göre,
Belediyenin içinde yer aldığı C-15 grubu için Yönetmelik ile memur
kadrolarının sınıf olarak dağılımı için aĢağıda gösterilmiĢtir.
Tablo 21 Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı

Ġdari Personel

80

Teknik Personel

54

Sağlık Personeli

5

37

Yardımcı Hizmet Personeli

6
TOPLAM

145

Belediye personelinin eğitim durumu da analiz edilerek, mevcut
durum analizinde yer almıĢtır. AĢağıdaki tabloda da görüleceği üzere, memur
personelin % 82,73’ü lise ve üstü eğitim almıĢtır. ĠĢçi personelin ise %
59,11’i lise ve altı eğitim almıĢtır.

Tablo 22 Pamukkale Belediyesi Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Sınıflandırılması

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

Sayı

Oran

Sayı

Oran

İlkokul

12

8,27

71

Ortaokul

13

8,96

Lise

39

2 Yıllık Y.O.

Oran

Sayı

Oran

51,82

0

83

29,43

10

7,29

0

23

8,15

23,44

43

31,38

0

0

77

27,30

35

22,75

7

5,10

0

0

40

14,18

4 Yıllık Fakülte

52

33,79

6

4,37

0

2

55

19,50

Lisans Üstü

4

2,75

0

0,0

0

0

4

1,41

0

2

282

Toplam

155

137

Sayı

TOPLAM

Kaynak: Pamukkale Belediyesi Ağustos 2014 verileri
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Memur personelin yaklaĢık % 63’ü 31-50 yaĢ arasındadır. 50 yaĢ üstü
personelin toplam personel içindeki oranı % 14’ler düzeyindedir.

Tablo 23 Pamukkale Belediye Başkanlığı Memur ve İşçi Personelinin Yaş Dağılımı

YaĢ
Aralığı

Memur
Personelin YaĢ
Aralığı

ĠĢçi
Personelinin
Aralığı

21-30

29

3

31-40

36

51

41-50

57

78

50 +

33

5

Toplam

155

137

Kaynak: Pamukkale Belediyesi Ağustos 2014 verileri

IV.2.4. Pamukkale Belediyesi’nin Mali Yapısı
Mali yapısına bakıldığında, 31 Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikte
tüzel kiĢiliği baĢlayan Pamukkale Belediyesi’nin 2014 yılı sonu itibariyle
tahmini bütçe rakamları 143.250.000,00 TL’dir.
31/07/2014 tarihi
itibariyle ise, gerçekleĢen bütçe gelir ve giderleri aĢağıdaki tabloda
belirtilmiĢtir.
Tablo 24 Pamukkale Belediye Başkanlığı Hesap Bilgileri
(Gerçekleşen – 31.08.2014)
2014
Bütçe Geliri (31.08.2014-Gerçekleşen)

36.179.038,08

Bütçe Gideri (31.08.2014- Gerçekleşen)

15.191.095,72

Pamukkale Belediyesi gelirlerinin yaklaĢık olarak %75’ni, merkezi
yönetim vergi paylarından oluĢan, diğer gelirler kalemi teĢkil etmektedir.
Bunu % 20’lerin biraz üzerinde pay ile vergi gelirleri izlemektedir. TeĢebbüs
ve mülkiyet gelirleri payı ise % 15’ler civarında oluĢmuĢtur.
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Tablo 25 Pamukkale Belediye Başkanlığı Hesap Bilgileri (TL)

Hesap Bilgileri (Net Tahsilat)
GELİR TÜRÜ

2014

1. Vergi Gelirleri

7.600.315,71

3.Teşeb. ve Mülk. Gel.

756.376,86

4. Alınan Bağış ve Yrd.

0,00

5. Diğer Gelirler

27.757.446.,51

6. Sermaye Gelirleri

64.900,00

TOPLAM

36.179.039,08

Tablo 26 Pamukkale Belediye Başkanlığı Gider Tablosu
( Gerçekleşen 31-08/2014 ) (TL)

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
Sermaye Giderleri
SERMAYE TRANSFERLERİ

4.951.026,07

877.491,01
1.864.240,58
359.105,24
533.269,84
6.355.962,98
250.000,00
15.191.095,72

Kaynak: Pamukkale Belediyesi Temmuz 2014 verileri
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Belediye harcamalarının 2014 yılı sonu itibariyle tahmini bütçe rakamları
aĢağıdaki gibidir.

Tablo 27 Pamukkale Belediye Başkanlığı Gider Tablosu (TL)

Hesap Bilgileri
GİDER TÜRÜ

2014

1. Personel Giderleri

9.743.500,00

2. SGK Devlet Prim Giderleri

1.544.000,00

3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Giderleri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7.Sermaye Transferleri
8.Yedek Ödenek
TOPLAM :

36.213.000,00
970.000,00
2.873.500,00
77.534.000,00
3.002.000,00
11.370.000,00
143.250.000,00

Kaynak: Pamukkale Belediyesi Temmuz 2014 verileri

41

IV.3. PAYDAġ ANALĠZĠ
Stratejik Planın temel unsurlarından olan katılımcılığın arttırılması,
Belediyenin etkileĢim içinde olduğu tarafların görüĢlerinin alınmasına bağlı
olduğu için paydaĢların belirlenmesi ve paydaĢ görüĢlerinin stratejik plan
çalıĢmalarında değerlendirilmesi oldukça önemsenmiĢtir.
PaydaĢlarla
yürütülecek
bu
çalıĢmalar,
stratejik
planın
sahiplenilmesini sağlayacak ve uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan,
verdiğimiz kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda
Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu
nedenle durum analizi kapsamında paydaĢ analizinin yapılması çok
önemlidir.
Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Kılavuzda paydaĢlar, kuruluĢun ürün ve
hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluĢtan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kiĢi, grup veya kurumlar
Ģeklinde
tanımlanmıĢtır.
PaydaĢlar,
iç
ve
dıĢ
paydaĢlar
ile
yararlanıcılar/müĢteriler olarak sınıflandırılmaktadır.
Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ
içindeki kiĢi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluĢlardır. KuruluĢun
çalıĢanları, yöneticileri ve kuruluĢun bağlı olduğu bakan, iç paydaĢlara
örnek olarak verilebilir.
Pamukkale Belediye BaĢkanlığının iç paydaĢları aĢağıda gösterilmiĢtir:
Tablo 28 Pamukkale Belediye Başkanlığı İç Paydaş Listesi

PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Ġç PaydaĢ Listesi
1.

Üst Yönetim

Ġç PaydaĢ

2.

Belediye Meclisi

Ġç PaydaĢ

3.

Belediye Encümeni

Ġç PaydaĢ

4.

Belediye Personeli

Ġç PaydaĢ
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DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kuruluĢ
dıĢındaki kiĢi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliĢkisi olan
diğer kamu ve özel sektör kuruluĢları, kuruluĢa girdi sağlayanlar,
sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıĢ paydaĢlara örnek olarak verilebilir.
Yararlanıcılar: KuruluĢun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan
veya bunlardan yararlanan kiĢi, grup veya kurumlardır. Yararlanıcılar dıĢ
paydaĢların alt kümesidir. Belediyemizce paydaĢlar belirlendikten sonra
aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi önceliklendirilmiĢtir.
Tablo 29 Pamukkale Belediye Başkanlığı Önceliklendirilmiş Paydaş Tablosu

PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ÖnceliklendirilmiĢ PaydaĢ Tablosu
Öncelik
Sırası

PaydaĢ Adı

Ġç PaydaĢ / DıĢ
PaydaĢ /
Yararlanıcı

Neden PaydaĢ

Hizmeti alanlar olması
nedeniyle
yararlanıcılardır.

1

Pamukkale Halkı

Yararlanıcı

2

Sivil
KuruluĢları

Toplum

DıĢ PaydaĢ

3

Kamu
Niteliğindeki
KuruluĢları

Kurumu
Meslek

4

Resmi
Kurum
KuruluĢlar

5

Muhtarlar

6

Esnaf
Ticarethaneler

ve

DıĢ PaydaĢ

DıĢ PaydaĢ

DıĢ PaydaĢ
ve

Hizmetin üretilmesini
dolaylı
etkiledikleri nedeniyle
dıĢ paydaĢtır.

DıĢ PaydaĢ

Hizmetin üretilmesine
doğrudan ya da
dolaylı katkı
sağladıkları için dıĢ
paydaĢtır.
Hizmetin üretilmesini
dolaylı etkiledikleri
için dıĢ paydaĢtır.
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7

8

9

Belediye Personeli

Belediye Meclisi

Özel
Kurum
KuruluĢlar

10

Üst Yönetim

11

Diğer
Yöneticileri

12

Belediye Encümeni

ve

Ġç PaydaĢ

Hizmeti üretmekle
görevli olduklarından
iç paydaĢtır.

Ġç PaydaĢ

Hizmeti planlama,
organize etme, kontrol
etme, örgütleme ve
koordinasyon
görevlerini yerine
getirmesi nedeniyle iç
paydaĢtır.

DıĢ PaydaĢ

Hizmetin üretilmesini
dolaylı
etkiledikleri nedeniyle
dıĢ paydaĢtır.

Ġç PaydaĢ
Belediye

Ġç PaydaĢ

Ġç PaydaĢ

Hizmeti planlama,
organize etme, kontrol
etme, örgütleme ve
koordinasyon
görevlerini yerine
getirmesi nedeniyle iç
paydaĢtır.

Yeni bir belediye olmamız dolayısıyla, stratejik planlama ekibi
tarafından kısıtlı sayıda dıĢ paydaĢ belirlenmiĢ, belirlenen 21 birime
gönderilen anket sonuçlarına 20 birimden cevap gelmiĢtir. Anket
çalıĢmasında aĢağıdaki konularda görüĢler istenmiĢtir:
Kurumumuz ÇalıĢmaları
Pamukkale Belediyesi Kurumsal ÇalıĢmaları
Belediyemiz hakkında hizmet ve yetki çatıĢması
Kentsel DönüĢüm Projeleri
PaydaĢlar arası iĢbirliği
Sosyal Hizmetler ve Yardım Faaliyetleri
Basın-Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri
Teknolojik ÇalıĢmalar
Stratejik planımıza dahil olmasını istenilenler
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Yönetsel Faaliyetler
Anket sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmede, stratejik yönetim
anlayıĢının benimsendiğini düĢünenlerin oranı % 78 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Yapılan anket sonuçları ile ilgili değerlendirmeler aĢağıda detaylı olarak
verilmektedir:

-Pamukkale Belediyesi gerçekleĢtirdiği çalıĢmalarda halkın ve tüzel kiĢilerin
beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alıyor. (%80)
-Pamukkale Belediyesi hizmetleriyle kamuoyunun beğenisini kazanmaktadır.
(%58)
-Pamukkale Belediyesi diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla koordinasyon ve
iĢbirliği açısından baĢarılıdır. (%80)
-Pamukkale Belediyesi kurumsal görev yetkilerini layıkıyla yerine getirerek
kullanmaktadır. (%78)
-Pamukkale Belediyesi tüm paydaĢlarının görüĢlerini ifade edebilecekleri
zeminin oluĢtuğu bir belediyedir. (%84)
-Pamukkale Belediyesi ile ilgili hizmetlerde ilgili birimlere eriĢim mevcuttur.
(%69)
-Pamukkale Belediyesi hakkında sahip olduğunuz imaj ve görüĢünüzüze
uygun kriter sıralaması nedir? (Güleryüzlülük, Güvenirlilik, Saygınlık,
Özgüven, Hizmet Kalitesi, UlaĢabilirlilik, Kendini Yenileme, Topluma
Duyarlılık)
1-Güvenirlilik 2-Ulaşabilirlilik 3-Güleryüzlülük 4-Hizmet Kalitesi
-Pamukkale Belediyesi yöneticilerinin size karĢı yaklaĢımlarınızdan
memnuniyet dereceniz nedir? (Güleryüz, ĠĢlem hızı, Hatasız iĢlem, Yeterli
Bilgi, Sorularınızı ve taleplerinizi doğru anlama, Zamanında cevap verme,
AnlaĢılır Cevap verme, ĠletiĢim Becerisi, Mesleki Yeterlilik, Belediyeyi temsil
yeteneği)
1- Güleryüz 2-İşlem Hızı 3-Yeterli Bilgi 4-Mesleki Yeterlilik
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-Belediyemizin BaĢarılı / Güçlü bulduğunuz yönleri nelerdir?
1-Tarafsız ve şeffaf bir kurum olması 2-Yeniliğe ve değişime açık olması
-Belediyemizin BaĢarısız / Zayıf yönleri nelerdir.
1-Teknolojik imkanların yetersiz olması
2-Tanıtım ve Halkla İlişkiler faaliyetlerinin yetersiz olması
-Pamukkale Belediyesi çalıĢmalarında öncelik vermesini düĢündüğünüz
alanlar nelerdir.
1-Afet yönetimi ile ilgili alt yapının sürekliliğinin sağlanması
2-Otopark Hizmetleri
-Kurum veya kuruluĢunuzla belediyemiz arasında hizmet veya yetki
çakıĢması oluyor mu?
Olmuyor.
-Pamukkale Belediyesi denince aklınıza gelen ilk sözcük nedir?
Personel Kalitesi, Güleryüzlü Anlayış
-Pamukkale Belediyesi ile kurumunuz arasında iliĢkilerin baĢarılı bir Ģekilde
yürütülmesi için neler önerirsiniz?
İletişim Sürekliliği
-Pamukkale belediyesi ile kurumunuz arasında hangi alanlarda iĢbirliği
yapılabilir?
Denizli İli’nin bütünlüğünü ve yaşanabilirliğini kapsayan tüm alanlarda
-Pamukkale Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planında öncelikli olarak
görmek istediğiniz konu ve faaliyetler nelerdir ?
Eğitim Hedefleri, Kentsel Dönüşüm
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IV.4 GÜÇLÜ YÖNLER – ZAYIF YÖNLER
FIRSATLAR – TEHDĠTLER
ANALĠZĠ (GZFT)
Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından hazırlanan “Kamu Ġdareleri için
Stratejik Planlama Kılavuzu’nda, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler Analizi (GZFT) kuruluĢun kendisinin ve kuruluĢu etkileyen
koĢulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olarak tanımlanmıĢtır.
Bu kapsamda, kuruluĢun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluĢ dıĢında
oluĢabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmekte, bu analiz stratejik planlama
sürecinin diğer aĢamalarına da temel teĢkil etmektedir.
GZFT Analizi, mevcut durum analizi kapsamında yapılmakta olup,
kuruluĢ içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden
birisidir. Bu analizde kullanılan tanımlar aĢağıdadır:
Güçlü yönler, kuruluĢun amaçlarına ulaĢması için yararlanılabileceği
olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluĢun baĢarılı olmasına engel teĢkil
edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aĢılması gereken olumsuz
hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluĢun hedeflerine, zayıf yönler
ise kuruluĢun alacağı tedbirlere ıĢık tutacaktır.
Fırsatlar, kuruluĢun kontrolü dıĢında gerçekleĢen ve kuruluĢa avantaj
sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise,
kuruluĢun kontrolü dıĢında gerçekleĢen, olumsuz etkilerinin engellenmesi
veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
Stratejik Planın önemli bir unsuru olan GZFT Analizi, paydaĢ anket
sonuçlarından, kurum çalıĢanlarının görüĢlerinden, Pamukkale Ġlçesi ile
ilgili yapılan birçok araĢtırma ve raporun incelenerek değerlendirilmesi
sonrasında ortaya çıkmıĢtır.
Bu kapsamda yapılan çalıĢmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT
verileri aĢağıdadır. Bu veriler, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ya da
faaliyetlerin Ģekillenmesinde önemli ölçüde kullanılmıĢtır. Bu yöntemle
hazırlanan plan, katılımcı bir yapıya kavuĢmuĢ, sorunların tespitinde ve
çözümlerin üretilmesinde kalıcı bir çalıĢma olarak ortaya konulmuĢtur.
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GÜÇLÜ YÖNLER
1) Ġki dönem Ġl Genel Meclisi üyeliği ve Ġl Genel Meclisi BaĢkanlık tecrübesine
sahip bir belediye baĢkanının bulunması
2) Belediye hizmetlerinin vatandaĢların talebine göre zamanında yapılıp
vatandaĢa geri dönüĢ yapılması
3) ÇalıĢanların talep ve beklentilerine duyarlı üst yöneticilerinin bulunması.
4) Diğer kurumlarla iyi bir iĢbirliği içinde olunması.
5) Tarafsız ve Ģeffaf bir kurum olması.
6) Yeniliğe ve değiĢime açık olması.
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ZAYIF YÖNLER
1) Yönetim ve biliĢim sistemlerinin henüz kurulmamıĢ olması.
2) Fiziksel çalıĢma ortamının yetersiz olması.
3 ) Kurum kültürünün yeterince benimsenmemesi.
4) Araç gereç ve malzeme eksikliği olması.
5)VatandaĢa yönelik mesleki eğitim ve güzel sanatlar kurslarının olmaması.
6) Uzman personel sayısının yetersizliği.
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FIRSATLAR
1) Sınırları içinde Pamukkale, Laodikeia ve Karahayıt (Kırmızı Su) gibi tarihi
ve turistlik kaynakların değerlendirilmesi, sektörün desteklenmesi.
2) Pamukkale Ġlçesinde zengin tarım alanlarının bulunması.
3) GeliĢmiĢ sanayi tesislerinin olması.
4) Bölgede eğitim seviyesinin yüksek olması.
5) Pamukkale Üniversitesi’nin ilçe sınırları içinde olması ve üniversite
hastanesi’nin bulunması.
6) ĠĢgücüne katılım oranının yüksek olması.
7) Sıcak su kaynakları ve turizm alanlarının olması.
8) Genç nüfusun fazla olması.
9) Çevre ulaĢım rahatlığı.

TEHDĠTLER
1) Karayolu dıĢında ulaĢım imkanının olmayıĢı.
2) Deprem bölgesinde olması.
3) Hizmet alanın geniĢ olması.
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V. AMAÇ VE HEDEFLER

Pamukkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında altı amaç yer
almaktadır. Bu amaçlar, 2015-2019 döneminde Belediyemizin vatandaĢa
yerel hizmet sunumunda öncelikli hizmet sunacağı alanları ortaya koymakta
ve tanımlamaktadır. Altı amaç altında 18 hedef bulunmaktadır. Hedefler,
amacı sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilecek öncelikli alt alanları
belirlemektedir.
Tablo 30 Stratejik Planda Yer Alan Ana Alan ve Amaçlar
Ana Tema

Amaç

Amaç
1. Kentsel Altyapı

1:

Pamukkale’nin

Kentsel

Altyapısının

Güçlendirilmesi, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin
Sağlanması

2. Afet ve Kent Güvenliği

3. Sosyal Hizmetler

4. Kültür ve Sosyal Yaşam

5. Çevre ve Sağlık

Amaç 2: Daha Güvenli Bir Kent Yaşam Alanı Oluşturulması
Amaç

3:

Sosyal

Refahın

Geliştirilmesi

ve

Sosyal

Dayanışmanın Güçlendirilmesi
Amaç 4: Kültür ve Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal
Yaşamının Geliştirilmesi
Amaç 5:

Doğaya Saygılı, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir

Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Amaç 6: Pamukkale Belediyesinde Belirlenen Misyonu

6. Kurumsal Kapasite

Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan
Kaynaklarını,

Süreçleri,

Bilgi

Sistemlerini,

Destek

Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek
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Tablo 31 Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR
1. Pamukkale’nin Kentsel
Altyapısının
Güçlendirilmesi, Sağlıklı
ve
Sürdürülebilir
Kentleşmenin
Sağlanması

HEDEFLER
HEDEF
1.1:

Pamukkale Kentinin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak

HEDEF
1.2:

Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin Tüm Birimlerince Kullanılır Hale
Getirilmesini sağlamak.

2. Daha Güvenli Bir Kent
HEDEF
Yaşam
Alanı
2.1:
Oluşturulması
HEDEF
3.1:
3.
Sosyal
Refahı
Geliştirilmesi ve Sosyal HEDEF
Dayanışmanın
3.2:
Güçlendirilmesi
HEDEF
3.3:

Kent Güvenliğini Artırmaya Yönelik Olarak Zabıta Hizmetlerini Sunmak

İlçede
Yaşayan
Dezavantajlı
Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak

Grupların

Toplumsal

Yaşamla

Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Meslek Edindirme Faaliyetleri İle İşsizlerin İlçe Ekonomisine Katılımını
Artırmak ve Pamukkale’nin Rekabet Gücünü Yükseltmek

HEDEF
4: Kültür, Sanat ve Sosyal
4.1:
Faaliyetleri
Yoluyla
Sosyal
Yaşamının
HEDEF
Geliştirilmesi
4.2:

Kültürel Zenginliğe, Kültürel Değerlere ve Turizm Potansiyeline İlişkin
Farkındalığı Artırmak

HEDEF
5.1:

Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak, Geri Dönüşüme

İlçe Halkının Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Ekonomik Faaliyetlere Katılımını
Sağlamak

İmkân Veren Biçimde Katı Atık Yönetimini Sağlamak

5: Doğaya Saygılı, Sağlıklı
ve
Yaşanabilir
Bir
HEDEF
Çevrenin Oluşturulması
5.2:
ve Sürdürülmesi

Daha Sağlıklı Bir İlçede Yaşama Anlayışı Çerçevesinde Halk Sağlığının

HEDEF
6.1:

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak

6:Pamukkale
Belediyesinde Belirlenen
Misyonu
Yerine HEDEF
Getirebilmek ve Vizyona 6.2:
Ulaşabilmek İçin İnsan
Kaynaklarını, Süreçleri,
Bilgi Sistemlerini, Destek
Hizmetlerini ve Mali
Yönetim
Sistemini
HEDEF
Geliştirmek
6.3:

Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması,

Korunmasını ve İyileştirilmesini Desteklemek

finansal yönetimin yapılanması ve planlama- programlama ve bütçeleme
ile

raporlama

kapasitesinin

geliştirilmesi

için

mali

yönetimin

güçlendirilmesini sağlamak
güçlendirilmesini sağlamak
Çalışanların İş Süreçlerine Katılımını ve İşlerin İyileştirilmesini Temel
Alarak Daha İyi Hizmet Üretmek İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini
Geliştirmek,

Hizmet

Kalite

Ve

Performansını

Ölçmek,

Gerekli

İyileştirmeleri Yaparak Hizmetten Yararlananları Memnun Etmek
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Çalışanların Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek
HEDEF
6.4:

Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini Misyonu Gerçekleştirmeye ve
Vizyona Ulaşmaya Yönelik Geliştirmek

HEDEF
6.5:

Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Sunmak

HEDEF
6.6:

Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

HEDEF
6.7:

Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Ve Kararlara Erişimi

HEDEF
6.8:

Yönetim ve Destek Hizmetleri ile Sosyal İmkânları Geliştirmek

Sağlamak
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Kentsel Altyapı
AMAÇ 1 :
PAMUKKALE’NĠN KENTSEL ALTYAPISININ
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
KENTLEġMENĠN SAĞLANMASI
Kentsel altyapının güçlendirilmesi suretiyle Pamukkale halkının yaĢam
kalitesinin artırılması temel amacımızdır. Belediyemizin stratejik plan
döneminde halkımızın ihtiyaçlarına göre hazırlayacağı ve uygulayacağı plan,
kentin daha yaĢanabilir bir altyapıya sahip olmasını sağlayacaktır.
Pamukkale ve Karahayıt bölgesi; yüksek mineralizasyon içeriği
sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip termal su potansiyelinin, zengin
kültürel, doğal değerleri ve iklimsel özellikleri ile birleĢmesi sonucunda
benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunmaktadır. Bu bölgemizi sadece
Türkiye’de değil dünya çapında bir turizm merkezi yapmak öncelikli
amacımız olacaktır.
Kentsel altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kentleĢmenin
hayata geçirilmesine yönelik plan dönemindeki hedefler iki ana eksen
üzerine oturtulmuĢtur:
-

Pamukkale Ġlçesinin imar planına uygun geliĢimini sağlamak
Kent bilgi sistemini belediyenin tüm birimlerinde kullanılır hale getirmek
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Hedef 1.1: Pamukkale Ġlçesinin Ġmar Planına Uygun
GeliĢimini Sağlamak
Ġmar
planının
uygulanması
açısından,
yürütülmekte
olan
kamulaĢtırma çalıĢmaları, imar programı ve imar planı doğrultusunda,
Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedefimiz doğrultusunda bundan
sonra da yürütülecektir.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde her türlü ruhsat, iskân, yapı
denetimi ve kaçak yapılaĢmayla etkin mücadele edilmekte olup, bundan
sonra da bu mücadeleye devam edilecektir.
Kamu yönetiminin, afet olgusunu bütünsel ele alarak denetim yapmak
suretiyle, imar planına aykırı uygulamalarla etkin bir biçimde mücadele
etmesi yasal bir zorunluluktur. Bu doğrultuda belediyemiz bünyesinde
uzmanlık dallarına göre birimler oluĢturulmuĢ olup, çalıĢmalar etkin bir
biçimde sürdürülmektedir.
Bu çalıĢmalar sonunda, ruhsatlı inĢaatların imar planına uygun
olarak yapılması sağlanmaktadır. Ruhsatsız inĢaatlara karĢı yasal mücadele
yapılmaktadır. Ayrıca yapı denetim Ģirketleriyle birlikte inĢaatların ruhsata
uygun hale getirilmesi suretiyle insanların daha güvenli ortamda ve
yaĢanabilir bir çevrede yaĢamaları için gerekli denetim ve ruhsatlandırma
faaliyetleri sürdürülecektir.

Hedef 1.2: Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin Tüm
Birimlerince Kullanılır Hale Getirilmesi
Kent bilgi sistemi, belediyenin tüm müdürlüklerince gerekli teknik alt
yapı oluĢturulduktan sonra, tüm belediye birimleri tarafından aktif hale
getirilecektir.
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Afet ve Kent
Güvenliği
AMAÇ 2:
DAHA GÜVENLĠ BĠR KENT YAġAM ALANI
OLUġTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESĠ
Afetlerin öncesinde, afetlerin oluĢumunda ve sonrasında alınacak
önlemler ile korunma yolları hakkında bilinçlendirme çalıĢmaları yaparak
afetlere karĢı hazırlıklı bir kent oluĢturulması güvenli bir kent yaĢamının ön
koĢuludur. Ġlgili birimlerin, eğitim ve tatbikat yapmak ve afete müdahale
planları geliĢtirmek suretiyle, olası müdahaleler için her an hazır
bulundurulması, afetlerin etkilerini azaltacaktır.
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın daha sağlıklı ve
güvenilir gıdaya ulaĢımını sağlamak, ilçenin düzen ve huzuru için nitelikli
bir zabıta hizmeti vermek plan döneminde temel amaçlarımızdan birisi
olacaktır.
Pamukkale Belediyesi olarak vatandaĢlarımıza daha güvenli bir kent
yaĢam
alanı
oluĢturulması
ve
bunun
sürdürülmesi
temel
amaçlarımızdandır. Bu temel amacı gerçekleĢtirmeye yönelik plan
dönemindeki hedefimiz; ilçe güvenliğini artırmaya yönelik olarak zabıta
hizmetlerini sunmak olacaktır.
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Hedef 2.1: Kent Güvenliğini Artırmaya Yönelik
Olarak Zabıta Hizmetlerini Sunmak
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde belde halkının sağlıklı ve
güvenilir gıdaya ulaĢımını sağlamak, beldenin düzen ve huzuru için nitelikli
bir zabıta hizmeti vermek plan dönemindeki önemli hedeflerimizdendir.
Zabıtanın görevi, belediyemiz sınırları içerisinde, kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde, Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren tüm konularda sorunların
giderilmesi, düzenin ve esenliğin sağlanmasıdır.
Gıda üreten ve satan iĢyerlerinin ise, düzenli olarak denetimleri
yapılmak suretiyle halkın gıda güvenliği sağlanmıĢ olacaktır.
VatandaĢlardan gelen Ģikâyetler en kısa sürede değerlendirilecek ve
sonuçlandırılacaktır.
Bu birimde görev yapan personelin gerek eğitimlerle ve gerekse hizmet
üretme kapasiteleri artırılmak suretiyle, daha hızlı ve etkin bir Ģekilde
sorunlara müdahale edilecektir.
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Sosyal Hizmetler
AMAÇ 3:
SOSYAL REFAHIN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE SOSYAL
DAYANIġMANIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Sosyal destek ve yardımlar, sosyal refahın geliĢtirilmesi ve sosyal
dayanıĢmanın güçlendirilmesi açısından öncelikli alanların baĢında
gelmektedir. Ġhtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak çok
çeĢitli Ģekillerde sosyal destek ve yardım faaliyetleri yürütülmektedir ve plan
döneminde de aynı kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir.
Engelliler ve yaĢlılar baĢta olmak üzere bu kesimlerin toplumla
bütünleĢmesine yönelik stratejiler geliĢtirilecek ve etkin bir Ģekilde
uygulamaya konacaktır.
Sosyal yardımların etkin bir Ģekilde ihtiyaç sahiplerine zamanında
ulaĢmasını sağlamaya yönelik olarak, yerel yönetim mevzuatlarının sınırları
çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Sosyal Yardım ve Sosyal
Hizmet modeli geliĢtirilecek ve bu Ģekilde yoksullukla etkin bir Ģekilde
mücadele edilecektir.
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Hedef 3.1: Ġlçede YaĢayan Dezavantajlı Grupların
Toplumsal

YaĢamla

BütünleĢmesine

Katkıda

Bulunmak

Ġlçede yaĢayan dezavantajlı gruplara sosyal etkinlikler plan döneminde
uygulanacaktır.
Dezavantajlı grupların yaĢam koĢulları, ihtiyaçları ve sayılarına iliĢkin
veri altyapısı oluĢturulacaktır.
Engellilerin ve yaĢlıların toplumla bütünleĢmesine yönelik stratejiler
uygulamaya konacak ve toplumsal dayanıĢma güçlendirilecektir.
YaĢam alanları ve alt yapı, engelli vatandaĢlarımızın günlük
yaĢamlarını aksatmayacak Ģekilde planlanacak ve mevcut altyapı bu
doğrultuda geliĢtirilecektir.

Hedef 3.2: Sosyal DayanıĢmayı GeliĢtirmek ve
Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
KiĢi ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi
ve ihtiyaçlarının karĢılanması, sosyal sorunların önlenmesi, iyileĢtirilmesi ve
yükseltilmesi Ģeklinde ifade edilebilecek bu amaca ulaĢmak için, ulaĢılabilir
bir baĢkan, Ģeffaf bir belediye, hesap sorulabilir bir yönetim anlayıĢını ortaya
koymaya çalıĢacağız.
Plan döneminde ülkemizde en etkin sosyal yardım modellerinden birisi
oluĢturularak, yerel yönetim mevzuatlarının sınırları çerçevesinde, haneyi
esas alan, yoksulluk eĢiğine uzaklığı da kapsayan ayni ve nakdi yardımlarla
desteklenmiĢ, sivil toplumu programlara dahil eden Pamukkale Belediyesi
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet modeli oluĢturulacak ve yoksullukla etkin
bir Ģekilde mücadele edilecektir.
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Hedef

3.3:

Meslek

Edindirme

Faaliyetleri

Ġle

ĠĢsizlerin Kent Ekonomisine Katılımını Artırmak ve
Pamukkale’nin Rekabet Gücünü Yükseltmek
Eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak, eğitimin yaĢam boyu
devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak, toplumda eğitimli ve
bilinçli bireylerin yetiĢtirilmesine katkı sağlamak ve bu hedefler
doğrultusunda emeği üretime dönüĢtürerek bireysel ve toplumsal geliĢime
katkı sağlamak hedef edinilecektir.
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Kültür ve
Sosyal YaĢam
AMAÇ 4:
KÜLTÜR VE SOSYAL FAALĠYETLER YOLUYLA SOSYAL
YAġAMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ
Pamukkale Belediyesi olarak, yerel hizmetin ön plana çıkan
unsurlarından birisi olan kültür ve sosyal faaliyetleri etkin bir Ģekilde
yürüterek sosyal yaĢamın geliĢtirilmesini temel bir amaç olarak kabul
etmekteyiz.
Bu
çerçevede,
potansiyel
turizm
varlıklarımızın
değerlendirilmesi, Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlanması, özel anma
günleri düzenlenmesi, sempozyum, panel, konferans ve etkinlikler
düzenlemesi Ģeklinde faaliyetler planlanmaktadır.
Belediyemiz belirleyeceği çalıĢma yöntemi ile sosyal yaĢamı
güçlendirmeye özen gösterecektir. Bu çerçevede, çeĢitli kültür ve sosyal
faaliyetler düzenlenerek sosyal hayata katkıda bulunulacaktır.
Bunu gerçekleĢtirmeye yönelik olarak, plan döneminde iki ana hedef
belirlenmiĢtir.
- Kültürel zenginliğe, kültürel değerlere ve turizm potansiyeline iliĢkin
farkındalığı artırmak
- Ġlçe halkının kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımını sağlamak
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Hedef 4.1: Kültürel Zenginliğe, Kültürel Değerlere
ve
Turizm
Artırmak

Potansiyeline

ĠliĢkin

Farkındalığı

Pamukkale Belediyesi, sosyal yaĢamın geliĢtirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla kültürel ve sosyal faaliyetler düzenleyecektir. Bu
faaliyetler, Pamukkale Ġlçesinde ön plana çıkan kültürel zenginliğe katkı
verecek, kültürel değerleri tanıtarak ve turizm potansiyelini arttırarak
ilçemizin her yıl daha yüksek bir oranda pay almasına sebep olacaktır.
Bilindiği gibi, ülkemizde belediyecilik ile kültür ve sosyal yaĢamın
desteklenmesi birlikte anılmaktadır. Pamukkale Belediyesi bu bilinçle
kültürel faaliyetlere önem verecektir.

Hedef

4.2:

Ġlçe

Halkının

Kültürel,

Sosyal

ve

Ekonomik Faaliyetlere Katılımını Sağlamak

Pamukkale Belediyesi olarak, kültürel ve sosyal alanlarda tiyatro,
spor, halk oyunları, yaz okulları gibi kültürel aktiviteler düzenleyerek
Pamukkale halkının kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Zengin kültürümüzün güzelliklerinden halkımızın yararlanmasını
sağlamak amacıyla, belediyemizce düzenlenecek olan etkinliklere, halkımızın
katılımını sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.
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Çevre ve Sağlık
AMAÇ 5:
DOĞAYA SAYGILI, SAĞLIKLI VE YAġANABĠLĠR BĠR
ÇEVRENĠN OLUġTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESĠ
Pamukkale doğal güzelliği ile dünyanın harikaları arasında tanınan bir
bölgedir. Özel atıkların ve katı atıkların toplanmasında hizmetin gerektirdiği
Ģekilde sunulması için vatandaĢın katkısı sağlanacak ve iĢin en uygun
Ģekilde hizmet alımı yoluyla temini sağlanacaktır. Pamukkale halkının temiz
ve sağlıklı bir çevrede yaĢamasını sağlamak için üretilen atıkların
mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanarak, yaĢanabilir sağlıklı
bir çevre oluĢturulacaktır.
Çevre konusunda halkın duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak
ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için bilinçlendirme
çalıĢmalarına plan döneminde öncelik verilecektir.
Özellikle halk sağlığını tehdit eden riskleri azaltmaya yönelik düzenli
denetimler yapılacak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığı
artırılacaktır. Kent sağlığını olumsuz etkileyen haĢere ve baĢıboĢ sokak
hayvanlarının yarattığı riskler en aza indirilecektir.
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Hedef

5.1:

Çevrenin

Ve

Halk

Sağlığının

Korunmasını Sağlayacak, Geri DönüĢüme Ġmkân
Veren Biçimde Katı Atık Yönetimini Sağlamak
Hizmet alım ihalesi yoluyla yaptırılan katı atık toplama ve kentsel
temizlik hizmeti iĢlemlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi, belediyemiz
sınırları içerisinde oluĢan katı atıkların toplanması ve katı atık döküm
alanına (düzenli depolama alanı) nakledilmesi sağlanacaktır.
Pamukkale halkının kullandığı ortak alanların düzenli olarak
temizlenmesi ve temiz tutulması konusunda gereken hassasiyet gösterilerek,
Ġlçe halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaĢamasını
sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesi
sağlanarak halkın yaĢam kalitesi yükseltilecek ve yaĢanabilir sağlıklı bir
çevre oluĢturulacaktır.
Çevre konusunda halkın duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak
ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için bilinçlendirme çalıĢmaları
yapılacaktır. Bu kapsamda, çevre bilincinin geliĢtirilmesine yönelik okullarda
bilgilendirme çalıĢmaları ve eğitimler yapılacaktır. Ayrıca, bu konuda
seminer ve konferanslar düzenlenecek, broĢür, afiĢ, ilköğretim öğrencilerine
yönelik çevre eğitim kitapları gibi materyaller ile de bilinçlendirme
çalıĢmaları sürdürülecektir.
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Hedef

5.2:

Daha

Sağlıklı

Bir

Ġlçede

YaĢama

AnlayıĢı Çerçevesinde Halk Sağlığının Korunmasını
ve ĠyileĢtirilmesini Desteklemek
Halkımızın yaĢam kalitesini yükseltmek için taleplere karĢılık verecek
vektör mücadelesi, sokak hayvanları rehabilite hizmeti, cenaze hizmetleri
sunulması ile birlikte vatandaĢlarımızın güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et
tüketebilmesini sağlamaya yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
Kent sağlığı için vektör mücadelesine ve baĢıboĢ sokak hayvanlarına
yönelik rehabilite hizmetlerine daha fazla ağırlık verilecek, kaçak hayvan
kesimlerinin önlenmesi için çalıĢmalar yapılacaktır.
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Kurumsal Kapasite
AMAÇ 6:
PAMUKKALE BELEDĠYESĠNDE BELĠRLENEN MĠSYONU
YERĠNE GETĠREBĠLMEK VE VĠZYONA ULAġABĠLMEK
ĠÇĠN ĠNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERĠ, BĠLGĠ
SĠSTEMLERĠNĠ, DESTEK HĠZMETLERĠNĠ VE MALĠ
YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠ GELĠġTĠRMEK

Yerel yönetimlerde Kurumsal Kapasitenin Artırılması planlardaki temel
amaçlardan birisidir. Bunun temel nedeni, son on yılda yerel yönetimlerin
Türkiye’nin sosyo-ekonomik sistemi içerisindeki yerinin belirgin bir Ģekilde
artması ile dünyada ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde yaĢanan
değiĢimlerdir. Bu geliĢmeler, belediyelerde kurumsal kapasite geliĢimini çok
daha önemli bir hale getirmiĢtir.
Belirlenen misyonun en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için uygun
bilgi sistemleri aracılığıyla, belediye birimlerini mevzuata ve dünya
gereklerine uygun bir Ģekilde organize ederek, insan kaynaklarını, mali
yönetim sistemlerini, iĢ süreçlerini geliĢtirmek ve böylelikle çalıĢanların
kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı
Ģekilde vatandaĢ memnuniyetini sağlamak temel amaçlarımızdan birisidir.
Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine yönelik plan dönemindeki
hedefler sekiz ana eksen üzerine oturtulmuĢtur:
•
Bilgi sistemlerini geliĢtirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya
kavuĢmak
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•
Vizyona ulaĢmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının
karĢılanması, finansman yönetiminin yapılanması, planlama – programlama
ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliĢtirilmesi için mali yönetimin
güçlendirilmesini sağlamak
•
ÇalıĢanların iĢ süreçlerine katılımını ve iĢlerin iyileĢtirilmesini
sağlamak ve daha iyi hizmet üretmek için karar verme ve iĢ süreçlerini
geliĢtirmek, hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli ĠyileĢtirmeleri
yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek
•
ÇalıĢanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu
yükseltmek
suretiyle,
Ġnsan
Kaynakları
Yönetimini,
misyonu
gerçekleĢtirmeye ve vizyona ulaĢmaya yönelik geliĢtirmek
•

Belediye mevzuatını iyileĢtirecek öneriler içeren raporlar sunmak

•

Hukuk süreçlerini etkinleĢtirmek ve farkındalığını artırmak

•
Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara
eriĢimi sağlamak
•

Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkânları geliĢtirmek
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Hedef 6.1: Bilgi Sistemlerini GeliĢtirmek ve Bilgiyi
Etkin Kullanan Bir Yapıya KavuĢmak

Bir çok
oluĢturmaya,
Belediyelerde
değiĢim olup,

belediye bilgiyi etkin kullanmaya, belirli sistem ve platformlar
web sayfalarını daha etkin kullanmaya gayret göstermektedir.
bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesi planlı ve organizasyonel bir
genellikle yeni çalıĢma Ģekillerini de beraberinde getirmektedir.

Bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesindeki temel amaç, belediye bünyesinde
karar vermede gerekli olan bilgi akıĢını etkin bir Ģekilde sağlamaktır.
Plan döneminde bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesine özel bir önem
verilecek, yeni teknolojiler izlenecek, belediyeye kazandırılacak ve bilgi
sistemleri ile karar destek sistemleri bütünleĢtirilecektir.

Hedef 6.2: Vizyona UlaĢmak Ġçin Gerekli Olan
Kaynak
Ġhtiyacının
KarĢılanması,
Finansal
Yönetimin Yapılanması Ve Planlama – Programlama
ve
Bütçeleme
Ġle
Raporlama
Kapasitesinin
GeliĢtirilmesi Ġçin Mali Yönetimin Güçlendirilmesini
Sağlamak
Yerel yönetimler 5393 sayılı Belediye Kanunundan sonra birçok hizmet
alanında faaliyet göstermeye, yeni ve çok önemli yetkilerle hareket etmeye ve
geleneksel hizmet alanlarının yanı sıra birçok merkezi idare görevini de
üstlenmeye baĢlamıĢtır.
Yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve öneminin artmasına paralel
olarak kaynak ihtiyacı artmakta, bu kaynakların akılcı ve verimli
kullanımına yönelik arayıĢlar belirginleĢmekte, hesap verebilir bir bütçe
sisteminin uygulaması gereksinimi doğmaktadır. Tüm bu yaklaĢımların
genel bir stratejik yönetim çerçevesi ile iliĢkilendirilmesi de yaĢamsal önem
taĢımaktadır.
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Bu hedefle, belediyemizin kaynak üretme, kullanma ve kullanılan
kaynakların muhasebesi, raporlaması, bütçeleĢtirilmesi gibi temel süreçlerin
kurumsallaĢması amaçlanmaktadır.
Plan döneminde mali yönetimin kurumsallaĢması, gelir artırıcı
çalıĢmaların yoğunlaĢtırılması, iç kontrol sisteminin kurulması ve mali
yönetimde kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi öncelikli hedeflerimizden biri
olacaktır.

Hedef 6.3: ÇalıĢanların ĠĢ Süreçlerine Katılımını ve
ĠĢlerin ĠyileĢtirilmesini Sağlamak ve Daha Ġyi Hizmet
Üretmek

Ġçin

Karar

Verme

ve

ĠĢ

Süreçlerini

GeliĢtirmek, Hizmet Kalite ve Performansını Ölçmek,
Gerekli

ĠyileĢtirmeleri

Yaparak

Hizmetten

Yararlananları Memnun Etmek
Belediye hizmetlerinde en iyiye ulaĢmak için, halkın memnuniyetini ön
planda tutan, sürekli geliĢmeye açık, değiĢimci, verimli, tedbirli, stratejik ve
bütünü kapsayan bir yönetim sistemi oluĢturmak çok önemlidir. Bu
bağlamda, toplam kaliteyi sürdürülebilir bir yapıda geliĢtirmek daha kaliteli
yerel hizmet sunumu açısından ayrıca önem taĢımaktadır. Bu kapsamda iç
kontrol çalıĢmaları ile toplam kalite çalıĢmaları belediye açısından gelecek
dönemde öncelikli çalıĢma konuları olma özelliğini sürdürecektir.
Karar alma süreçlerinin tanımlanması ve bu süreçlere iliĢkin risklerin
belirlenmesi iç kontrol sisteminin temelini oluĢturmaktadır. Etkin, önleyici,
tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altına
alınabilecek, kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi
sağlanabilecektir.
Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar alma süreçlerinin etkinliği için
yöneticilerin ve çalıĢanlarının olumlu bakıĢlarının sağlanması, yöneticilerin
iĢ yapma tarzı, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir Ģekilde
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belirlendiği

organizasyon

yapısına

kavuĢturulması

ayrı

bir

önem

taĢımaktadır.
Amaç ve hedeflere ulaĢılmasını engelleyebilecek içerden ve dıĢarıdan
kaynaklanan

risklerin

tanımlanması,

alınması

gereken

önlemlerin

belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenip
uygulanması ile bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin etkin kullanımı için, iç
kontrol

sistemi

kurulmalı,

standartlar

belirlenmeli,

izlenmeli

ve

değerlendirilmelidir.
Esnek ve yatay organizasyona sahip; proje bazında ve ihtiyaçlar
doğrultusunda matris örgütlenme ve esnek çalıĢma grupları yoluyla çalıĢan
ve öğrenen belediye olma yolunda bu plan döneminde ayrı bir çaba sarf
edilecektir.

Hedef 6.4: ÇalıĢanların Kapasitesini, Verimliliğini
ve

Motivasyonunu

Yükseltmek

Suretiyle,

Ġnsan

Kaynakları Yönetimini Misyonu GerçekleĢtirmeye ve
Vizyona UlaĢmaya Yönelik GeliĢtirmek
Ġnsan kaynakları kavramı, kurumsal hedeflere ulaĢmada belediyelerin
kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beĢeri kaynağı
ifade eder. Bu kavram, belediyenin en üst yöneticisinden en alt düzeydeki
iĢgörenlere kadar tüm çalıĢanları kapsadığı gibi, belediyenin dıĢında
bulunan ve potansiyel olarak yararlanılabilecek iĢgücünü de içermektedir.
Ġnsan kaynaklarının değiĢen boyutları, iĢgören motivasyonunu da derinden
etkilemektedir. Kamu idarelerinin geliĢen iĢgören gereksinimlerini tatmin
etme yolları farklılaĢmakta, gerek somut güdüleyicilerin, gerekse soyut
güdüleyicilerin önemi giderek artmaktadır. Soyut

belediye kültürünü

içselleĢtirmiĢ ve somut belediye vizyonunu benimsemiĢ olan iĢgörenler,
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belediye stratejilerinin baĢarıyla uygulanması sürecinde çok önemli bir role
sahiptirler.
Bu bağlamda, çalıĢanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu
yükseltmek suretiyle, Ġnsan Kaynakları Yönetimini misyonu gerçekleĢtirmeye
ve vizyona ulaĢmaya yönelik geliĢtirmek Ģeklinde, kurumsal kapasitenin
geliĢtirilmesi amacının altında bir hedef belirlenmiĢtir.
Plan dönemi içinde insan kaynağımızı misyonu gerçekleĢtirmeye ve
vizyona ulaĢmaya yönelik olarak motive etmek ve hizmet içi eğitimlerle
kapasite artırımını gerçekleĢtirmek önceliklerimizden olacaktır.

Hedef

6.5:

Belediye

Mevzuatını

ĠyileĢtirecek

Öneriler Ġçeren Raporlar Sunmak
Belediyemizde oluĢturulacak kapasite ile ülkemizde mahalli idare
mevzuatını izlemek, buna iliĢkin düzeltici öneriler oluĢturmak, bunları
kamuoyuna ve ilgili mercilere iletmek ve yaptığımız belediye yayınları ile
kurumsal kapasitemizi duyurmak Ģeklinde bir hedef belirlenmiĢtir.

Hedef 6.6: Hukuk Süreçlerini EtkinleĢtirmek ve
Farkındalığını Artırmak

Türkiye, gerek kendi sosyal ve siyasi hayatı ve gerekse içinde
bulunduğu siyasi coğrafya nedeniyle, kamu hukuku bağlamında yer alan
tüm disiplinler bakımından ilgi uyandıran geliĢmelerle bağları olan bir
ülkedir.
Belediyelerde de, kamu hukukundan kaynaklı iĢlemler ile sözleĢme
hukukundan kaynaklı hukuki sorunlar, kamulaĢtırma mevzuatı, tapu ve
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emlak mevzuatı, imar mevzuatı gibi gerek mevzuat karmaĢası gerekse görev
çeĢitliliği nedeniyle kuvvetli bir hukuk altyapısı gerekmektedir.
Hukuki konularda kurumsal kapasite geliĢtiren belediyelerin tüm iĢ ve
iĢlemlerde ciddi rekabet üstünlüğünü ele geçirmiĢ oldukları söylenebilir.

Hedef 6.7: Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin
Yönetmek ve Kararlara EriĢimi Sağlamak
Karar verme süreci, belirli bir problem için geliĢtirilmiĢ çeĢitli çözüm
yollarından birisini seçerek uygulamaktan oluĢur. Bir karar verilebilmesi için
açıkça tanımlanabilen, birden fazla çözüm yolunun geliĢtirilmiĢ,
değerlendirilmiĢ olması gereklidir.
Belediyelerde; geleneksel karar verme süreçlerinden vazgeçilerek,
sorunlara ve çözüm önerilerine iliĢkin çok sayıda veri üretebilen yönetim
bilgi
sistemlerince
destekli
karar
verilme
süreçlerine
geçilmesi
gerekmektedir.
Bu hedefle, karar verme süreçleri güçlendirilecek ve verilen kararlara
daha etkin eriĢim sağlanmasına çalıĢılacaktır.

Hedef 6.8: Yönetim ve Destek Hizmetleri Ġle Sosyal
Ġmkanları GeliĢtirmek
Belediyenin misyonunu yerine getirebilmesi büyük ölçüde personelinin
verimli çalıĢmasına bağlıdır. ÇalıĢanların verimliliği ise sunulan destek
hizmetleri ve sosyal imkânlarla yakından iliĢkilidir.
Bu nedenle, destek hizmetleri
bakımından güçlendirilecektir.

fiziki

ortam

ve

teknik

altyapı

Bunun
dıĢında,
sosyal
imkanlar
çalıĢanların
beklentileri
doğrultusunda geliĢtirilecek, çeĢitlendirilecek ve sosyal imkanlardan
yararlanmada Ģeffaflık sağlanacaktır.
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EKLER
EK-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Adnan Menderes
Akçapınar
Akdere
Akhan
Akköy
Aktepe
Anafartalar
Asmalıevler
Atalar
Atatürk
Bağbaşı
Belenardıç
Cankurtaran
Cumhuriyet
Çamlaraltı
Çerkez
Çeşmebaşı
Deliktaş
Develi
Dokuzkavaklar
Eldenizli
Eymir
Fatih
Fatih (Akköy)
Fesleğen
Goncalı
Gökpınar
Gölemezli
Gözler
Güzelköy
Güzelpınar
Hacıkaplanlar
Haytabey
Hürriyet

293
310
776
5764
342
12985
8654
4399
7272
414
8376
629
1758
8186
16309
240
240
10556
949
11891
542
237
14789
366
10231
1089
2240
602
1987
3089
593
10275
298
3783

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Irlıganlı
İncilipınar
İstiklal
Kale
Karahayıt
Karakova
Karakurt
Karataş
Karşıyaka
Kavakbaşı
Kayıhan
Kervansaray
Kocadere
Korucuk
Kurtluca
Kuşpınar
Küçükdere
Mahmut Sönmez
Mehmetçik
Oğuz
Pamukkale
Pelitlibağ
Pınarkent
Sami Türel
Siteler
Tekke
Topraklık
Uzunpınar
Yeniköy
Yukarışamlı
Yunusemre
Zeytinköy
Zümrüt
15 Mayıs

2763
14640
8785
909
1135
950
937
322
13230
306
4792
6561
1081
1502
916
9464
659
370
16531
182
2222
10685
5592
403
6710
1436
14893
1878
1182
620
5816
11538
4999
7023

TOPLAM : 311.496
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EK: 2.1. Belediyenin Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. BÖLÜM
1.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
5393 sayılı

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı;

Belediye

coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,

Kanunu’nun

temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,

14.maddesi’nin

kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve

“a” fıkrası

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma;

ekonomi

ve

ticaretin

geliĢtirilmesi

hizmetlerini yapar veya yaptırır. (MÜLGA CÜMLE RGT:
06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17) (KOD
3) (EKLENMĠġ CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489
KANUN

NO:

6360/17)

BüyükĢehir

belediyeleri

ile

nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar

için

konukevleri

açmak

zorundadır.

(EKLENMĠġ CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489
KANUN

NO:

durumları

6360/17)

ve

hizmet

Diğer

belediyeler

önceliklerini

de

mali

değerlendirerek

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
5393 sayılı
Belediye

(ĠPTAL EDĠLEN BÖLÜM ANY. MAH. 24.01.2007 T.
2005/95 E.

2007/5 K. RGT: 29.12.2007 RG NO:

Kanunu’nun

26741) (KOD 2) (KOD 1) Devlete ait her derecedeki okul

14.maddesi’nin

binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya

“b” fıkrası

yaptırabilir,

her

türlü

araç,

gereç

ve

malzeme

ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir

ve

iĢletebilir;

(EKLENMĠġ

ĠBARE

RGT:

06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17)
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mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin
korunmasını

sağlayabilir;

bu

amaçla

bakım

ve

onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. (DEĞĠġĠK
CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO:
6360/17) (KOD 3) Gerektiğinde, sporu teĢvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün
baĢarı

gösteren

veya

derece

alan

öğrencilere,

sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye
meclisi

kararıyla

ödül

verebilir.

Gıda

bankacılığı

yapabilir.

(DEĞĠġĠK FIKRA RGT: 02.08.2013 RG NO: 28726
KANUN NO: 6495/100) (KOD 5)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu
teĢvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın; büyükĢehir belediyeleri için
binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez.
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Görev ve
sorumluluklarla
ilgili önemli
hususlar (5393
sayılı Kanun
14.madde)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda (DEĞĠġĠK ĠBARE RGT: 03.05.2013 RG
NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 4) engelli, yaĢlı,
düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da
belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu
Kanunun kapsamı dıĢındadır.

5199 sayılı

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaĢamlarını ve

Hayvanları

hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin

Koruma Kanunu

etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine
karĢı

en

iyi

Ģekilde

korunmalarını,

her

türlü

mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Madde-4: “Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu
yaĢanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve
köpeklerin

sahiplerince

kısırlaĢtırılması

esastır.

Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak
isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına
aldırarak

bakmakla

ve/veya

dağıtımını

yapmakla

yükümlüdür.”
Madde-6: “Hiçbir

kazanç ve menfaat sağlamamak

kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve
güçten düĢmüĢ hayvanlara bakan veya bakmak isteyen
76

ve bu Kanunda öngörülen Ģartları taĢıyan gerçek ve
tüzel

kiĢilere;

belediyeler,

orman

idareleri,

Maliye

Bakanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından,
mülkiyeti idarelerde kalmak koĢuluyla arazi ve buna ait
binalar ve demirbaĢlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen
arazilerin

üzerinde

amaca

uygun

tesisler

ilgili

Bakanlığın/Ġdarenin izni ile yapılır.”
Madde-15: Ġl Hayvanları Koruma Kurulunun üyesi
Belediye BaĢkanıdır. Diğer taraftan, belediye veteriner
iĢleri müdürü de bu kurulun üyesidir.
Madde-22: “ĠĢletme sahipleri ve belediyeler hayvanat
bahçelerini, doğal yaĢama ortamına en uygun Ģekilde
tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.”

1593

sayılı Kanunun amacı 1.maddede belirtilmiĢtir: “Memleketin

Umumi

sıhhi Ģartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren

Hıfzıssıhha

bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele

Kanunu

etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetiĢmesini
temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar
eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.”
Madde-4: “Doğrudan doğruya Ģehir ve kasabalar, köyler
hıfzıssıhhasına
mütaallik

veya

iĢlerin

tıbbi
ifası

ve

içtimai

belediyelere

muavenete
ve

idaresi

hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir.
Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı
mahallerde nümune tesisatı vücude getirir.”
Madde-20: Belediyenin umumi hıfzıssıhha ve içtimai
muavenete taallük eden mesailden ifasiyle mükellef
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oldukları vazifeler aĢağıda zikredilmiĢtir;

1 - Ġçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi.
2 - Lağım ve mecralar tesisatı.
3 - Mezbaha inĢaatı.
4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli iĢleri.
5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası.
6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.
8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen
kabul: 27/5/2004-5179/37 md.)
9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren
amiller izale.
10 - Sari hastalıklarla mücadale iĢlerine muavenet.
11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane
küĢadı.
12 - Ġlk tıbbi imdat ve muavenet teĢkilatı.
13 - Hastahane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve
tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve
idaresi.
14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde-23:

Her

vilayet

hıfzıssıhha

meclisi

merkezinde

toplanır.

Belediye

bir

umumi

baĢkanı

ve
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belediye tabibi bu meclisin üyesidir.

3194 sayılı Ġmar Belediyelere,
Kanunu

yerleĢme

yerleri

ile

bu

yerlerdeki

yapılaĢmaların; plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına
uygun teĢekkülünü sağlamak amacıyla, bu Kanunla
birçok görev verilmiĢtir. Örneğin;
“Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının
yapılmasında aĢağıda belirtilen hususlara uyulur.
a) Halihazır haritası bulunmayan yerleĢim yerlerinin
halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır
veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler
ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer
bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.
b)

Son

nüfus

yerleĢmelerin
mecburidir.

sayımında,
imar

Son

nüfusu

10.000'i

planlarının

nüfus

sayımında

aĢan

yaptırılmaları
nüfus

10.000'i

aĢmayan yerleĢmelerde, imar planı yapılmasının gerekli
olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut
imar planları yürürlüktedir.
c) Mevcut planların yerleĢmiĢ nüfusa yetersiz olması
durumunda veya

yeni yerleĢme alanlarının acilen

kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya
valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar
planı

olmayan

yerlerde

Bakanlıkça

hazırlanacak

yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.
Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe
konulmasında aĢağıda belirtilen esaslara uyulur.
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b) Ġmar Planları; Nazım Ġmar Planı ve Uygulama Ġmar
Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve
çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak,
belediye

sınırları

içinde

kalan

yerlerin

nazım

ve

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya
yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe
girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye
baĢkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile
ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz
edilebilir. Belediye baĢkanlığınca belediye meclisine
gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeĢ
gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.”

2872 sayılı Çevre
Kanunu

Belediyelere,
çevrenin,

bütün

canlıların

sürdürülebilir

ortak

çevre

ve

varlığı

olan

sürdürülebilir

kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak
amacıyla, bu Kanunla birçok görev verilmiĢtir. Örneğin;
Madde-11: “BüyükĢehir belediyeleri ve belediyeler evsel
katı

atık

iĢletmek

bertaraf
veya

tesislerini

iĢlettirmekle

kurmak,

kurdurmak,

yükümlüdürler.

Bu

hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu
yönetimlerin yapacağı yatırım, iĢletme, bakım, onarım
ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu
hizmetten

yararlananlardan,

belediye

meclisince

belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taĢıma ve
bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen
ücretler,

katı

atıkla

ilgili

hizmetler

dıĢında

kullanılamaz.”
775 sayılı

Belediyelere, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi,
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Gecekondu
Kanunu

yeniden

gecekondu

yapımının

önlenmesi

ve

bu

amaçlarla alınması gereken tedbirler, bu Kanunla
verilmiĢtir. Örneğin;

“Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve
bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan
arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli
edilip,

Toplu

Konut

Ġdaresi

BaĢkanlığınca

uygun

görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut
yapımına ayrılır.”
3621 sayılı Kıyı
Kanunu

Kanunun amacı, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu
kıyıları

ile

bu

yerlerin

etkisinde

olan

ve

devamı

niteliğinde bulunan sahil Ģeritlerinin doğal ve kültürel
özelliklerini

gözeterek

yararlanmasına

açık,

koruma
kamu

ve

yararına

toplum
kullanma

esaslarını tespit etmektir. Örneğin;
“Madde 13 – Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki
uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediye, dıĢında ise valilikçe yürütülür.”

2863 sayılı

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taĢınır ve

Kültür ve Tabiat

taĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları

Varlıklarını

belirlemek, yapılacak iĢlem ve faaliyetleri düzenlemek,

Koruma Kanunu

bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak
teĢkilatın

kuruluĢ

ve

görevlerini

tespit

etmektir.

Örneğin;
Madde-15: “Korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat
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varlıklarının korunma alanları, imar planında yola,
otoparka,

yeĢil

sahaya

rastlıyorsa

bunların

belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluĢlarının
bakım ve onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları
bu gibi kültür varlıklarının korunma olanlarının ise, bu
kurum ve kuruluĢlarca, kamulaĢtırılması esastır.”

4077 sayılı

Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak

Tüketicinin

tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Korunması

koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,

Hakkında Kanun

çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri
almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu giriĢimlerini
özendirmek

ve

bu

konudaki

politikaların

oluĢturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teĢvik etmeye
iliĢkin hususları düzenlemektir. Örneğin;
Madde-22: “BaĢkanlığı Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürü veya
görevlendireceği

bir

memur

tarafından

yürütülen

tüketici sorunları hakem heyeti; belediye baĢkanının
konunun

uzmanı

belediye

personeli

arasından

görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından
görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf
ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve
tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere
baĢkan dahil beĢ üyeden oluĢur. Ticaret ve sanayi odası
ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf
ve

sanatkar

odalarının

görevlendireceği

üye,

uyuĢmazlığın satıcı tarafını oluĢturan kiĢinin tacir veya
esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca
görevlendirilir.”
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4982 sayılı Bilgi

Bu Kanunun amacı; demokratik ve Ģeffaf yönetimin

Edinme Kanunu

gereği olan eĢitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak kiĢilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına
iliĢkin esas ve usulleri düzenlemektir.

3572 sayılı ĠĢyeri

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer iĢyerleri ile

Açma Ve ÇalıĢma

her

Ruhsatlarına
Dair Kanun

türlü

iĢletmeleri,

iĢyeri

açma

ve

çalıĢma

ruhsatlarının verilmesi iĢlerinin basitleĢtirilmesi ve
kolaylaĢtırılmasıdır.

Hükmünde
Kararnamenin
DeğiĢtirilerek
Kabulüne Dair
Kanun
3998 sayılı

Madde

3

–

Belediyeler

ile

köy

muhtarlıkları,

Mezarlıkların

mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp

Korunması

çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı

Hakkında Kanun

yaparak korumak zorundadırlar.
Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen
hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl
bütçelerine koyarlar. Ayrıca Ġl Özel Ġdareleri Bütçelerine
de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla
ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak
yürütebilmek

için

yeterli

personeli

görevlendirirler.

Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar
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gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup
konulmadığını araĢtırırlar.
5378 Sayılı

Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin

Özürlüler ve Bazı

sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal

Kanun ve Kanun

güvenliğine

Hükmünde
Kararnamelerde
DeğiĢiklik
Yapılması
Hakkında Kanun

iliĢkin

sorunlarının

bakımdan

geliĢmelerini

kaldırmayı

sağlayacak

ve

çözümü

ile

önlerindeki

tedbirleri

her

engelleri

alarak

topluma

katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu
için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Madde-13: “Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri
belediyeler

tarafından

da

verilir.

Belediyeler

bu

hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde,
halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile iĢbirliği
yapar.

Özürlünün

rehabilitasyon

talebinin

karĢılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın
merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında
belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.”

Geçici

Madde

3-

“BüyükĢehir

belediyeleri

ve

belediyeler, Ģehir içinde kendilerince sunulan ya da
denetimlerinde

olan

toplu

taĢıma

hizmetlerinin

özürlülerin eriĢilebilirliğine uygun olması için gereken
tedbirleri alır.”
5395 sayılı

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça

Çocuk Koruma

sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve

Kanunu

esenliklerinin güvence altına alınmasına iliĢkin usûl ve
esasları düzenlemektir.
Bu

Kanun’a

göre,

Milli

Eğitim

Bakanlığı,

Sosyal
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Hizmetler

ve

Çocuk

Esirgeme

Kurumu

ve

yerel

yönetimler, aĢağıdaki görevleri yerine getirir:
“a) DanıĢmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu
olan kimselere çocuk yetiĢtirme konusunda; çocuklara
da eğitim ve geliĢimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde
yol göstermeye,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu
kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara
uygun barınma yeri sağlamaya,”
2863 sayılı

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taĢınır ve

Kültür ve Tabiat

taĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları

Varlıklarını

belirlemek, yapılacak iĢlem ve faaliyetleri düzenlemek,

Koruma Kanunu

bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak
teĢkilatın kuruluĢ ve görevlerini tespit etmektir.
Madde 15: Kamu kurum ve kuruluĢları, belediyeler, il
özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taĢınmaz
kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği
fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaĢtırabilirler.

2918 sayılı

Bu

Kanunun

amacı,

karayollarında,

can

ve

mal

Karayolları Trafik güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik
Kanunu

güvenliğini

ilgilendiren

tüm

konularda

alınacak

önlemleri belirlemektir.
Madde 10: “Her belediye baĢkanlığı bünyesinde, hizmet
kapasitesi gözönünde tutularak ĠçiĢleri Bakanlığınca
tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre,
belediye trafik Ģube müdürlüğü, Ģefliği veya memurluğu
kurulur.”
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1.2. Belediyenin Yetki ve Ġmtiyazları
5393 sayılı
Belediye
Kanunu’nun
15.maddesi

a) Belde

sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki

ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
giriĢimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin 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 dıĢındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,
atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma
ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun
uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
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kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak
sularını iĢletmek veya iĢlettirmek.
f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su
ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu
taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve
iĢlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması,
geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h)

Mahallî

müĢterek

nitelikteki

hizmetlerin

yerine

getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele
kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu
uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt
altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
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maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz
gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda
standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına
ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama
sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan
ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için
gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her
türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayılarını,
bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit

etmek

vermek;

ve

iĢletmek,

kanunların

iĢlettirmek

belediyelere

veya

kiraya

verdiği

trafik

düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci
sınıf

olanların

ruhsatlandırılması

ve

denetlenmesi,

büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il
özel idaresi tarafından yapılır.
Yetki

ve

Ġmtiyazların
kullanılmasına
dikkat

edilecek

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri
DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla
süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya
tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya
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hususlar
sayılı

(5393

Kanun’un

15.maddesi)

verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Ġl sınırları içinde büyükĢehir 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 çalıĢmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karĢılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal
hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle
amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis
edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle
ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına
karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde
ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
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2. BÖLÜM
2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
5393

sayılı a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını,

Belediye

belediye

Kanunun

ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek.

18.maddesi

b)

faaliyetlerinin

Bütçe

ve

kesin

ve

personelinin

hesabı

kabul

performans

etmek,

bütçede

kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak,
büyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını
kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir
Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir
Belediyeleri

tarafından

yapılır

veya

yaptırılır

ve

doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine,
tahsis

Ģeklinin

taĢınmazın
hâlinde

kamu

tahsisin

değiĢtirilmesine
hizmetinde

veya

ihtiyaç

kaldırılmasına;

üç

tahsisli

bir

duyulmaması
yıldan

fazla

kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu
yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için
uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) ġartlı bağıĢları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı
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beĢbin

YTL'den

fazla

dava

konusu

olan

belediye

uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate
karar vermek.

i) Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununa

tâbi

ortaklıklardan
gayrimenkul

ortaklıklar

kurulmasına

ayrılmaya,
yatırım

sermaye

ortaklığı

veya

bu

artıĢına

ve

kurulmasına

karar

vermek.
j)

Belediye

adına

imtiyaz

verilmesine

ve

belediye

yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli ile
yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin
özelleĢtirilmesine karar vermek.
k) Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile
ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l)

Norm

kadro

kuruluĢlarının

çerçevesinde
kadrolarının

belediyenin
ihdas,

ve
iptal

bağlı
ve

değiĢtirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul
etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad
vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleĢtirilmesi,
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar
vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini
kabul etmek.
o)

Diğer

mahallî

idarelerle

birlik

kurulmasına,

kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
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p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt
dıĢındaki

belediyeler

ve

mahallî

idare

birlikleriyle

karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri
kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve
projeler gerçekleĢtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve
benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis
etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemĢehrilik payesi ve beratı vermek.
s)

Belediye

baĢkanıyla

encümen

arasındaki

anlaĢmazlıkları karara bağlamak.
t)

Mücavir

alanlara

belediye

hizmetlerinin

götürülmesine karar vermek.
u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye
imar programlarını görüĢerek kabul etmek.

2.2. Belediye Encümenin Görevleri
5393

sayılı Encümen,

Belediye Kanunu

belediye

belediyelerinde

ve

baĢkanının
nüfusu

baĢkanlığında;

100.000'in

il

üzerindeki

belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî
hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim
amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak
üzere

yedi

kiĢiden;

diğer

belediyelerde,

belediye

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için
gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve
belediye baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl için
seçeceği bir üye olmak üzere beĢ kiĢiden oluĢur. Bu
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düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik
bir organ oluĢumu amaçlanmıĢtır.

2.3. Belediye BaĢkanının Görevleri
5393

sayılı a) Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye

Belediye

teĢkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve

Kanunu’nun

menfaatlerini korumak.

38.maddesi

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak,
bu

stratejilere

uygun

olarak

bütçeyi,

belediye

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı
veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya
vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene baĢkanlık etmek.
e) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme
yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin
yetkisi dıĢındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k)

Belediye

ve

bağlı

kuruluĢları

ile

iĢletmelerini
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denetlemek.
l) ġartsız bağıĢları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu
için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği
kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve
özürlüler merkezini oluĢturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği
kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya
belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.
3. BÖLÜM
3.1. Belediyelerin Giderleri
5018 sayılı Kamu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda
Mali Yönetimi ve yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
Kontrol Kanunu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve
malî

saydamlığı

sağlamak

üzere,

kamu

malî

yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, kamu bütçelerinin
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî iĢlemlerin
muhasebeleĢtirilmesini,

raporlanmasını

ve

malî

kontrolü düzenlemektir.
4734 sayılı Kamu Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya
Ġhale Kanunu ve kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu
4735 sayılı Kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluĢlarının
Ġhaleleri

yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri
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SözleĢmeleri

belirlemek ve kamu Ġhale Kanununa göre yapılan

Kanunu

ihalelere

iliĢkin

sözleĢmelerin

düzenlenmesi

ve

uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Belediye Gelirleri
sayılı a.1. Belediye Vergileri

2464
Belediye
ve

1319

Emlak
Kanunu

Gelirleri
sayılı
Vergisi

Belediye

Gelirleri

Kanunu

dahilinde

belediyelerin

tahsile yetkili olduğu vergiler Ģunlardır:
1. Ġlan ve Reklam Vergisi
2. Eğlence Vergisi
3. ÇeĢitli Vergiler (HaberleĢme Vergisi, Elektrik ve
Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası
Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)
a.2. Belediye Harçları
Belediye

Gelirleri

Kanunu

dahilinde

belediyelerin

tahsile yetkili olduğu harçlar Ģunlardır:
1. ĠĢgal Harcı
2. Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı
3. Kaynak Suları Harcı
4. Tellallık Harcı
5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
7. Bina ĠnĢaat Harcı
8. ÇeĢitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, Ġmar ile ilgili
harçlar, ĠĢyeri açma izni harcı, Muayene, ruhsat
ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı)
a.3. Harcamalara Katılma Payı
Belediye

Gelirleri

Kanunu

dahilinde

belediyelerin
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tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları
Ģunlardan oluĢmaktadır:
1. Yol harcamalarına katılma payı
2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı
a.4. Ücrete Tabi ĠĢler
2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç
veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin
isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için
belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre
ücret almaya yetkilidir.
a.5. Diğer Paylar
2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre,
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar
hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve
tüzelkiĢilerce

iĢletilen

her

türlü

müzelerin

giriĢ

ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren
maden iĢletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun
14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık
satıĢ tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.
2380

Sayılı

Belediyelere Ve Ġl
Özel

Genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir yüzdesi
belediyelere ayrılmaktadır.

Ġdarelerine

Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden

Pay

Verilmesi
Hakkında Kanun
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213

sayılı

usul

Kanunu

6183

Vergi
ve

sayılı

AmmeAlacaklarını
Tahsil

Usulü

Hakkında Kanun

213 sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk
esaslarını, 6183 sayılı Kanun ise belediyenin amme
alacağı

olan

gelirlerinin

takip

ve

tahsilinin

düzenlemektedir.
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