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BAŞKAN SUNUŞU

S İ V A S  B E L E D İ Y E S İ

SiVAS BELEDiYESisivas.bel.tr

Değerli Meclis Üyeleri;

Anadolu’nun kadim şehirlerinden, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin 
tarih ve kültür mirasına sahip Sivas’ımıza 
hizmet etme görevi bizim için büyük bir 
sorumluluk ve bir onur vesilesidir. Amacımız, 
imkânlar ve ihtiyaçlar dâhilinde tarihin bu 
köklü şehri Sivas’ı daha yaşanabilir bir şehir, 
insanlarımızı ise Sivas’ta yaşamaktan mutlu 
olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle hem 
şehrimizi güzelleştirecek hem insanlarımızın 
hayatını kolaylaştıracak projelerle yola çıktık. 
Halkımızla paylaştığımız tüm projeleri ve daha 
fazlasını belirlediğimiz plan çerçevesinde 
gerçekleştirmeye çalışacağız. İnanıyoruz ki 
bu şehre hizmet çalışmakla sağlanır, çalışmak 
ise planlamayla hedefine ulaşır. Çalışma azim 
ve gayretimizle gerçekleştireceğimiz Stratejik 
Plan önümüzdeki beş yılık çalışma hayatımızın 
yol haritasıdır. 

Küreselleşme, sosyal ve teknolojik 
gelişmeler günümüz dünyasında yönetim 
alanında hızlı ve köklü değişimlere sebep 
olmaktadır. Proje ve faaliyetlerimizi, değişen 
bu yönetim anlayışı ve gönül belediyeciliği 
hassasiyetiyle hemşeri memnuniyetini esas 
alarak, hizmette adalet ve doğruluktan ödün 
vermeden, yönetimde katılımcılık, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik esasları çerçevesinde yerine 
getirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Bu düşüncelerle faaliyet ve projelerimizi 
bir plan çerçevesinde gerçekleştirebilmek 
için öncelikle stratejik plan çalışmalarımızın 

organizasyonunu yaptık. Durum analizi 
çalışmaları ile bir yandan belediyemizin 
personel, hizmet binaları, araç ve makine 
parkı, teknolojik imkânları analiz edilmiş, diğer 
yandan da iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri 
alınarak katılımcı yönetim anlayışının gereği 
yerine getirilmiştir.  

Önümüzdeki beş yılda ulaşmayı 
hedeflediğimiz vizyon çerçevesinde, çevre, 
tarih ve kültür mirasını koruyarak, planlı 
gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısının 
oluşturulması ve şehir estetiğinin geliştirilmesi, 
imar planlarına uygun yapılaşmanın tesisi ve 
riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları, 
ulaşım altyapısının güvenli ve ekonomik bir 
şekilde sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı 
içme ve kullanma suyunun temini ve şehrin 
tamamına ulaştırılması, şehrimizin tanıtılması, 
kültürel faaliyetlerin artırılması öncelikli 
amaçlarımızdandır. 

Sivas’ın daha yeşil, daha temiz bir şehir 
olması için çalışırken, kadınlarımızın, 
gençlerimizin, yaşlılarımızın kültür ve sosyal 
hayatlarını zenginleştirmek, yaşam kalitelerini 
artırmak,  engellilerimizin ve yardıma 
muhtaçlarımızın ihtiyaçlarını gidermek sosyal 
belediyecilik anlayışımızın gereğidir.

Bu amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek 
için kurumsal olarak da etkinlik ve 
verimliliğimizi artırmak üzere gerekli 
hassasiyeti göstereceğiz. Belediye işletme 
ve iştiraklerinin hizmet kapasite ve kalitesini 
artırarak vatandaş memnuniyetini artıracağız.
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BAŞKAN SUNUŞU

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

Yerelde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 
bir yaklaşımla şehrimiz; sosyal, fiziksel, 
ekonomik, çevresel ihtiyaçları ve imkânları 
stratejik planla bütünleştirilmiştir. Yaşamaktan 
mutluluk duyulacak bir şehri oluşturmak 
için uzun ve yorucu bir süreçte hazırlanan 
Stratejik Plan çalışmalarına sırasında görüş ve 
önerileriyle katkıda bulunan emek veren tüm 
paydaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkililerine, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerine, mahalle muhtarlarımıza, meclis 
üyelerimize, belediye başkan yardımcılarımıza, 

birim müdürlerimize ve tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor, planımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Yola güçlü bir Sivas, güzel bir gelecek 
gayesiyle çıktık. Bu şehirde yaşayan ve bu 
şehrin sevdalılarıyla birlikte hayallerimizi 
birlikte gerçekleştirecek, yarınlara tarihteki 
görkemini geleceğe taşıyan bir Sivas 
bırakmaya gayret edeceğiz.

Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı
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İÇİNDEKİLER

S İ V A S  B E L E D İ Y E S İ

SiVAS BELEDiYESisivas.bel.tr

Bir Bakışta Stratejik Plan

Temel Performans Göstergeleri

Stratejik Planlama Süreci

A-Stratejik Planlama Hazırlık Süreci

B-Durum Analizi

1-Kurumsal Tarihçe

2-Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

3-Mevzuat Analizi 

4-Üst Politika Belgeleri Analizi

5-Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi

6-Paydaş Analizleri

7-Kuruluş İçi Analiz

8-Pestle Analizi

9-GZFT Analizi

C-Geleceğe Bakış

1-Misyon

2-Vizyon

3-Temel Değerler

D-Strateji Geliştirme

1-Hedef Kartları

2-Maliyetlendirme

E-İzleme ve Değerlendirme

12

17

19

20

29

30

34

35

42

56

60

72

90

91

93

94

94

94

95

96

135

137
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BiR BAKIŞTA STRATEJiK PLAN

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

MiSYON

ViZYON

TEMEL DEĞERLER

Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehri memnuniyetini esas alan, halkın mahalli müşterek 
ihtiyaç ve taleplerini etkili, verimli, şeffaf ve adil bir şekilde karşılayan, daha yaşanabilir bir Sivas 
için çalışmak.

Tarihi ve kültürel değerleri koruyup yaşatarak, günün gerektirdiği altyapı ve üst yapıları ile 
sürdürülebilir çevre, kurumsal yapı, insan odaklı hizmet anlayışı ve hemşerilerimizin yaşamaktan 
mutlu oldukları, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir oluşturmaktır.

• Milli manevi ve mahalli değerlere saygılı 
olmak
• Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
• Değişime ve yeniliğe açık olmak
• Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün 
vermemek
• Ehliyet ve liyakate önem vermek
• Yönetimde katılımcılık
• Şeffaflık, hesap verebilirlik

• Kaynakları israf etmemek, verimli ve etkin 
kullanmak
• Hizmette kalite ve insan merkezlilik
• Çevreye karşı duyarlı olmak, her canlının 
hakkını gözetmek
• Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
• Gelişime açıklık ve sürdürülebilirlik



13

2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D İ Y E S İ

SiVAS BELEDiYESisivas.bel.tr

Tarih ve kültür mirasını koruyup, planlı gelişmeyi sağlayacak kentleşme altyapısı oluşturmak ve 
şehir estetiğini geliştirmek

Şehir nüfusunun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimini temin etmek, atık suyun 
insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirerek etkin yönetimini sağlamak

İmar planına uygun yapılaşmayı sağlamak ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları 
yapmak

İmar planında ihtiyaç duyulan bölgesel revizyonlar yapmak, gelişme potansiyeli 
olan bölgelerin imar planlarını yapmak 

Şehrin su kaynaklarını korumak ve kontrol altında tutmak, su arzını ve depolama 
kapasitesini artırmak

Yapılaşmanın imara uygun şekilde gerçekleşmesi ve kaçak yapılaşma ile 
mücadele için etkin önlemler almak 

Şehir estetiğini yükseltecek, şehir siluetine katkı sağlayacak düzenlemeleri 
yapmak 

Kanalizasyon şebekesinin tamamını şehir ana kollektörüne ve Atıksu Arıtma 
Tesisine bağlamak 

Belediye hizmetleri için gerekli bina ve alanların projelendirme, ihale ve yapım 
süreçlerini takip etmek ve sonuçlandırmak 

İmar plan sınırındaki alanların parselasyon çalışmalarını yapmak, imar plan 
gereği kamulaştırma ve alım-satım işlemleri yapmak 

Su Arıtma Tesisinin ve içme suyu şebekesinin şehrin tüm ihtiyacını karşılaması 
için gerekli çalışmaları yapmak

Riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak 

Şehir estetiğine, şehir silueti ile sosyal ve ticari hayata katkı sağlayacak proje 
ve uygulamalar yapmak 

Şehrin sıkıntılı bölgelerini kapsayacak şekilde yağmur suyu hatlarını 
projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatları yapmak

Şehrimizin tarih ve kültür mirasını korumak, turizme kazandırmak üzere 
projeler yapmak ve uygulamak 

HEDEF 1.1

HEDEF 3.1

HEDEF 2.1

HEDEF 1.3

HEDEF 3.3

HEDEF 2.3

HEDEF 1.2

HEDEF 3.2

HEDEF 2.2

HEDEF 1.4

HEDEF 3.4

HEDEF 1.5

AMAÇ 1

AMAÇ 3

AMAÇ 2
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2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

Ulaşım altyapı ve sistemlerini erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturarak sürekliliğini 
sağlamak

Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, turizm ve sanat faaliyetleriyle 
yaşam kalitelerini artırmak, şehrin tarih ve kültür mirasını koruyup günümüzle birleştirerek 
gelecek kuşaklara aktarmak

Yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde alternatif 
yol kaplamaları ve aydınlatma çalışmaları yapmak 

Kadınlara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri şehir geneline 
yaymak, rehberlik ve danışma hizmetleri vermek 

Toplu taşımda vatandaş memnuniyetini artıracak proje ve uygulamalar yapmak 

Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, rehberlik ve danışmanlık 
hizmetleri ile etkinlikleri artırmak 

Hemşerilerimizin spora yönlendirilmesi için sportif faaliyetler organize etmek, 
yapılanlara destek olmak 

Trafik akışkanlığını sağlayacak projelendirme ve düzenlemeleri yapmak, ihtiyaç 
duyulan trafik sinyalizasyon, izleme ve denetleme sistemleri kurmak 

Yaşlılar için sosyal mekânlar oluşturmak, yaşlılarımızın barınma, bakım ve diğer 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak 

Araç ve yaya alt-üst geçitleri, köprüler, tüneller, açık-kapalı otoparklar 
projelendirmek ve yapmak 

Kültür sanat faaliyetlerini artırmak 

Sosyal Yardım Sisteminin sürekliliğini sağlamak, yardıma ihtiyacı olanların 
tamamına ulaşmak 

HEDEF 4.1

HEDEF 5.1

HEDEF 4.3

HEDEF 5.3

HEDEF 5.5

HEDEF 4.2

HEDEF 5.2

HEDEF 4.4

HEDEF 5.4

HEDEF 5.6

AMAÇ 4

AMAÇ 5
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2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D İ Y E S İ

SiVAS BELEDiYESisivas.bel.tr

Belediye vatandaş ilişkilerini güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak

Daha temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak. 

Hemşehrilerimizin sağlık, esenlik ve huzurunu temin etmeye yönelik denetim ve kontrol 
faaliyetlerini devam ettirmek, yangına müdahale kapasitesini artırmak ve eğitim faaliyetleriyle 
yangın, afet, acil durum bilincini geliştirmek

Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, belediye ile vatandaş 
arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak 

Mevcut yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapmak, yeni yeşil alanlar 
oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak 

Doğal afet ve acil durumlara yönelik önlemler almak, denetimler yapmak ve 
etkin müdahale edebilmek için gerekli çalışmaları yapmak 

Mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle muhtarlıkları ile ortak 
çalışmalar yürütmek 

Güneş enerjisi santrali yapmak, Katı atık depolama alanını genişletmek ve 
sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak 

Toptancı sebze halinin sağlıklı, güvenli ve kontrollü sebze meyve arzını sağlaması 

için gerekli çalışmaları yapmak; hal gelirlerini, tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak 

Hemşerilik bilincini geliştirmek, mahalli kararlara katılımı sağlayacak çalışmalar 
yapmak 

Şehir içi temizlik hizmetlerinin uygun yöntem, araç ve aparatlarla yapılmasını 
sağlamak 

Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalışmaları 
yapmak 

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm oranını 
artırmak 

Mezarlık ve cenaze defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak 
hizmetleri sunmak 

Sokak hayvanlarını barındırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile zararlı 
haşerelerle mücadele çalışmalarını geliştirerek devam ettirmek 

HEDEF 6.1

HEDEF 7.1

HEDEF 8.1

HEDEF 6.3

HEDEF 7.3

HEDEF 8.3

HEDEF 6.2

HEDEF 7.2

HEDEF 8.2

HEDEF 7.4

HEDEF 8.4

HEDEF 7.5

AMAÇ 6

AMAÇ 7

AMAÇ 8



16 SiVAS BELEDiYESi

2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak

Belediyemizin yönetim, planlama, kaynak tahsis ve bütçeleme süreçleri ile kontrol ve denetim 
mekanizmalarının mevzuata uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak

Personelin etkinlik, verimlilik ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak 

Gelirleri artırıp, giderlerde israfın önüne geçerek mali yapıyı güçlendirmek ve 
devamlılığını sağlamak 

Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısını geliştirmek 

Belediye şirketlerinde verimliliği, ürün ve hizmet kalitesini artırarak piyasa ile 
rekabet edebilecek seviyeye getirmek 

Teknolojik altyapıyı geliştirmek ve dijital ortamda gerçekleştirilen hizmet 
kapasitesini artırmak 

Belediye işletme ve iştiraklerinin verimliliğini, hizmet kapasite ve kalitesini 
artırmak 

HEDEF 9.1

HEDEF 10.1

HEDEF 9.3

HEDEF 10.3

HEDEF 9.2

HEDEF 10.2

AMAÇ 9

AMAÇ 10
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2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D İ Y E S İ

SiVAS BELEDiYESisivas.bel.tr

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sra 
No 

Performans 
Göstergesi 

Kodu 
Performans Göstergesi Tanm 

Plan Dönemi 
Başlangç 

Değeri (2019) 

Plan Dönemi 
sonu 

Hedeflenen 
Değer (2024) 

1  PG 1.1.5  Oluşturulan bölgesel otopark kapasitesi 
(adet)   ‐  500 

2  PG 1.3.2  Şehir Estetik Yönetmeliğine uygun hale 
getirilen bina says   40  300 

3  PG 1.4.1  Düzenlenen Meydan Alan (m2)  ‐  23000 

4  PG 1.4.2  Düzenlemesi yaplan cephe alan (m2)  ‐  48000 

5  PG 1.5.1  Kale Projesi Tamamlanma Oran (%)   ‐  100 

6  PG 3.2.2  Su kayp‐kaçak oran (%)  30  25 

7  PG 3.4.2  Toplam yağmur suyu hatt (m)   82.175  113.000 

8  PG 4.1.1  Yeni açlan yol (m2/yl)  160.000  200.000 

9  PG 4.1.2  Düzenleme yaplan yol (m2/yl)  40.000  65.000 

10  PG 4.1.3  Düzenlenen kavşak says (adet/yl)   2  2 

11  PG 4.1.4  Asfalt kaplama yaplan yol (m2/yl)   700.000  900.000 

12  PG 4.2.2  Elektronik denetleme sistemi 
tamamlanma oran (%)   ‐  100 

13  PG 4.4.3  Kapal otopark kapasitesi   1024  1624 

14  PG 5.1.2  Kültür Merkezlerinden yararlanan 
kursiyerlerin says  1.700  2.600 

15  PG.5.6  Toplam Sosyal Yardm Miktar (TL)  3.990.000  6.435.000 

16  PG 7.1.1  Kişi başna düşen yeşil alan miktar 
(m2/Nüfus)  5,83  6,65 

17  PG.7.4.  Toplanan geri dönüşüm atk miktar 
(ton/yl)  27.560  41.286 

24  PG 10.1.3  Bütçe gerçekleşme oran (%)   75  95 
 





STRATEJİK PLANLAMA 

HAZIRLIK SÜRECİ
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2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

Planın Sahiplenilmesi 

Yerel seçimlerin ardından, yeni stratejik plan 
hazırlama gerekliliği Strateji Geliştirme Birimi 
tarafından Belediye Başkanına iletilmiştir. Belediye 
başkanının talimatıyla Stratejik Plan genelgesi 
hazırlanmıştır. Genelgede;

•2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının 
Belediye Başkanının vereceği perspektif 
çerçevesinde yürütüleceği, her aşamada gerekli 
takiplerin Başkanlık düzeyinde yapılacağı,

•Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere 
Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğu,

•Çalışmaların Strateji Geliştirme ve Planlama 
Biriminin koordinasyonunda yürütüleceği,

•Çalışmaları yürütmek üzere ilgili başkan 
yardımcısının başkanlığında Strateji Geliştirme 
Birim sorumlusu ve birim müdürlerinin katılımıyla 
Stratejik Planlama Ekibi oluşturulduğu, 

•Stratejik Planlama Ekibinin bir Hazırlık Programı 
hazırlayacağı ve plan hazırlık çalışmalarının bu 
program çerçevesinde yürütüleceği hususlarına 
yer verilmiştir.

Planlama Sürecinin Organizasyonu 

Stratejik Planlama süreci ve stratejik plan 
genelgesi ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Kurulu 
bilgilendirilmiş, çalışmaları yürütmek üzere bir 
Stratejik Plan Yürütme Komitesi oluşturulmuştur. 
Stratejik Plan genelgesinin yayımlanması ve 
Belediye Başkanının başkanlığında tüm Strateji 
Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi 
üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılmış ve 
çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar Stratejik Plan 
Yürütme Komitesinin haftada 1 veya 2 kez yaptığı 
düzenli toplantılarla sürdürülmüştür.

Hazırlık Programı 

Stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu 
aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile 
bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimler ile bu 
aşamaların ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili 
süreç takvimi Strateji Geliştirme Birimi tarafından 
hazırlanarak Yürütme Komitesine sunulmuştur.  
Süreç aşamaları ve takvimi esas alınarak Hazırlık 
Programı oluşturulmuş ve bütün birimlere 
gönderilmiştir.

A- STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ
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STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 

Hilmi BİLGİN  Belediye Başkan 

Necmettin YILMAZ  Belediye Başkan Yardmcs 

Bekir Stk EMİNOĞLU   Belediye Başkan Yardmcs 

Kayhan IŞIK   Belediye Başkan Yardmcs 

Levent OLGUN    Belediye Başkan Yardmcs 

Ahmet DUMAN  Belediye Başkan Yardmcs 

Siret KARASOY  Başkan Danşman  

 
STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KOMİTESİ 

1  Hilmi BİLGİN  Belediye Başkan  

2  Necmettin YILMAZ  Belediye Başkan Yardmcs 

3  Bekir Stk EMİNOĞLU   Belediye Başkan Yardmcs 

4  Kayhan IŞIK   Belediye Başkan Yardmcs 

5  Levent OLGUN    Belediye Başkan Yardmcs 

6  Ahmet DUMAN  Belediye Başkan Yardmcs 

7  Siret KARASOY  Belediye Başkan Danşman 

8  İlhami IŞIK  Bilgi İşlem Müdürü 

9  Kamil AYDINDAĞ  Basn Yayn ve Halkla İlişkiler Müdürü 
10  Özel AÇIK  Fen İşleri Müdürü 
11  Haydar TÜRK  İmar ve Şehircilik Müdürü 
12  Nevzat ÖZTÜRK  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
13  Mehmet TEKİN  Mali Hizmetler Müdürü 
14  Harun KOÇ  Park ve Bahçeler Müdürü 
15  Faruk KARABAL  Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü 

16  Mehmet KAYNAR  Ulaşm Hizmetleri Müdürü 

17  Oğuz AKKOYUN  Plan ve Proje Müdürü 
18  Mükremin NERGİS/Cihan KARADAĞ  Kentsel Dönüşüm Müdürü 
19  Abdurrahman GÜNEY  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
20  Nermin YAZICILAR  Strateji Gelişt. ve Plan. Birim Sorumlusu 

21  Derya KARADAĞ  Strateji Gelişt. ve Plan. Birim Personeli 

22  Mesut KARACA  Strateji Gelişt. ve Plan. Birim Personeli 

23  Fatih AĞKAYA  Strateji Gelişt. ve Plan. Birim Personeli 



22 SiVAS BELEDiYESi

2020 - 2024 STRATEJiK PLANI

S İ V A S  B E L E D I Y E S I

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

Necmettin YILMAZ  Belediye Başkan Yardmcs 

Nermin YAZICILAR  Strateji Gelişt. ve Planl. Birim Sorumlusu 

Özay YILDIRIM   İç Denetim Birim Başkan  

Davut IRMAK   Özel Kalem Müdürü 

Baki ÖZTÜRK  İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürü 
İlhami IŞIK  Bilgi İşlem Müdürü 

Hüseyin AKTAŞ  Teftiş Kurulu Müdürü 

Zekeriya KILIÇ  Hukuk İşleri Müdürü 

Kamil AYDINDAĞ  Basn Yayn ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Turan ERDEM  Destek Hizmetleri Müdürü 

Hamit TÜYLÜ  Emlak ve İstimlâk Müdürü 

Özel AÇIK  Fen İşleri Müdürü 

Haydar TÜRK  İmar ve Şehircilik Müdürü 

Zafer DEMİROK  İşletme ve İştirakler Müdürü 

Osman YILMAZ  İtfaiye Müdürü 

Nevzat ÖZTÜRK  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

Mehmet TEKİN  Mali Hizmetler Müdürü 

Harun KOÇ  Park ve Bahçeler Müdürü 

Murat ÖKTEN  Sosyal Yardm İşleri Müdürü 
Faruk KARABAL  Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü 

Samet BIRKIYE  Temizlik İşleri Müdürü 

Mehmet KAYNAR  Ulaşm Hizmetleri Müdürü 

Mustafa ASLAN  Veteriner İşleri Müdürü 

Oğuz AKKOYUN  Plan ve Proje Müdürü 

Metin CAYMAZ  Yaz İşleri Müdürü 

Zekeriya KAYALI  Zabta Müdürü 

Ebubekir KUZGUN  Hal Müdürü 

İsmet ELMAS  Mezarlklar Müdürü 

Mükremin NERGİS/Cihan KARADAĞ  Kentsel Dönüşüm Müdürü 

Abdurrahman GÜNEY  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

Necati ALTUN  Muhtarlk İşleri Müdürü 

Davut ÂŞIK  Spor İşleri Müdürü 
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Sivas Belediyesinin resmi olarak kuruluşu, 
cumhuriyetin ilanından çok önceye, 1828 yılına 
tekabül etmektedir. Ülkemizde belediyeler 
kurulmadan önce bugünkü modern anlamdaki 
gönüllü sivil toplum kuruluşlarına karşılık gelen 
loncalar, ahi teşkilatları ve vakıflar geniş bir hizmet 
yelpazesine sahiptiler. Bu gönüllü teşkilatlar 
aracılığıyla; sağlık, temizlik, altyapı, imar, zabıta 
hizmetleri, hayvan haklarını koruma, ölçü ve tartıları 
kontrol etme, han, hamam, cami, medrese, köprü 
ve imarethane yapma, halkın genelinin kabul ettiği 
ahlak kurallarını muhafaza etme vs. alanlarında 
verimli ve etkili çalışmalar yapılmaktaydı. Mesela 
bugünkü zabıtanın bir kısım görevleri Osmanlı 
döneminde “İhtisap Ağalıkları” tarafından 
yürütülürdü. Belde halkının gerekli bütün 
ihtiyaçları bu kurumsallaşmış teşkilatlar tarafından 
ücretsiz ve gönüllü olarak yapılırdı. Yine Osmanlı 
döneminde bugünkü belediye hizmetlerinin bir 
kısmı “Kadılar ve Naip”ler tarafından yürütüldü.

“Belediye”  esasen Arapça kökenli bir kavram 
olup “Belde” kelimesinden türetilmiştir. “İl, ilçe, 
kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, 
aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi 
gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri 
halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, 
şehremaneti.” demektir. Osmanlı döneminde 
Belediye Başkanlığı görevi yapan kişiye, şehir 
halkının güvenip seçtiği kişi anlamında “Şehremini” 
denirdi. Yani belediye bir beldede ikamet eden 
halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan ve o beldenin 
hizmetlerini yerine getiren yerel bir yönetim 
birimidir. 

Şartların değişmesi; ortak ihtiyaçların boyutlarının 
ve nüfusun artması ayrıca yeni ihtiyaçların artık 
daha formel şekilde karşılanması ihtiyacından 
dolayı bu kurumsal yapı yeni bir zemine oturtuldu. 
14 Ocak 1804 ‘de Vali Mehmet Paşa tarafından 
itfaiye teşkilatı, 1828 yılının şubat ayında da 

İstanbul’dan gelen padişah fermanı ile Sivas’ta 
İhtisap Ağalığı kuruldu. Bu tarih Sivas Belediye 
Başkanlığının ilk resmi kuruluşu olarak kabul 
edilmektedir.

Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temellerinin 
Fransız İhtilali ile birlikte atıldığına inanılmaktadır. 
Bizde ise belediyeler Tanzimat’tan sonra teşekkül 
etmeye başlamıştır. 1855 yılında kurulan “İstanbul 
Şehremaneti” bugünkü anlamda kurulan ilk 
belediye teşkilatıdır. 1867 yılında düzenlenen 
“Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaifi Umumiyesi 
hakkında talimatname” ile taşrada belediye 
teşkilatları kurulmaya başlamıştır. Sivas Belediyesi 
bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır. İlk 
belediye teşkilatları, bir başkan ve dört azadan 
oluşuyordu. Belediye başkanları memurlar 
arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin 
onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihtiyar heyeti 
tarafından seçilirdi. 1877 yılında çıkan “Vilayet 
Belediye Kanunu” ile Belediye Meclislerinin halk 
tarafından atanması hükmü getirilmiştir. Bu sistem 
zaman zaman yapılan değişiklikler ile 1930 yılında 
yürürlüğe giren “1580 sayılı Belediye Kanununa” 
kadar devam etmiştir. Sivas Belediyesi’nin kuruluşu 
ile ilgili en sağlıklı bilgiler Vilayet Salnamelerinde 
yer almaktadır. 1870 yılında yayınlanmaya başlayan 
bu yıllıklar 1907 yılına kadar devam etmişlerdir.

Hayat şartlarının zorlukları, savaşlar, fakirlik, yeni 
toplumsal arayışlar vs. yüzünden 1930 yılına kadar 
Sivas’ta hatta ülke genelinde etkili bir belediyecilik 
hizmetinden söz etmek pek mümkün değildir. 

Çoğu zaman belediyecilik hizmetleri il valileri 
tarafından yürütülmüştür. Nitekim Sivas valilerinin 
de birçoğu aynı zamanda belediye başkanlığı 
görevini de yürütmüşlerdir. Örneğin, işletmesi 
daha sonraları Sivas Belediyesi tarafından 
yürütülecek olan Soğuk Çermik Kaplıcası 1904 
yılında Vali Reşit Akif tarafından yaptırılarak imar 

B- DURUM ANALİZİ

1- KURUMSAL TARİHÇE
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edilmiş, bir otel ve büyük bir havuz inşa ettirilmek 
suretiyle Sivaslıların hizmetine açılmıştır. Yine 
birçok bayındırlık faaliyeti de valiler tarafından 
yürütülmüş, yolların yapılması ile ilgili ilk çalışmalar 
Vali Halil Rıfat Paşa zamanında başlamıştır. Sivas’ın 
ilçelerini birbirine bağlayan yollar da büyük bir 
çoğunluğu Halil Rıfat Paşa, bir kısmı da Sırrı Paşa 
tarafından açılmıştır. (Başel, 1935: 154-155). Yine 
1928’den 1935 yılına kadar 7 yıl valilik görevini 
yürüten Süleyman Kepenek, Sivas’ın yolları, 
köprüleri ve okulları üzerindeki hizmetlerinden 
başka İstasyon Caddesi’ni açarak âdeta şehrin 
çehresini değiştirmiştir. Belediye ise bu süreçte 
daha çok şehrin temizlik işleri ve çeşitli zabıta 
görevlerini yürütmüştür. 

1929 yılında şehrimize su getirilmiş ve ilk imar 
çalışmaları bu yılda yapılmıştır. (Belediye Başkanı 
Mustafa Hayri SIĞIRCI) 1932-1933 yıllarında su 
tesisat ve şebekesi ile şehre tatlı su getirilmiş, 11 
Mart 1934 yılında ise Paşabahçe’ye (Paşa Fabrikası) 
elektrik santrali kurularak şehre elektrik verilmiştir. 
(Belediye Başkanı Osman Hikmet IŞIK) 

En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi GÜNAY 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. Kale’nin park haline 
getirilmesi, Ethem Bey Parkının alınması, Belediye 
Oteli, Düğün Salonu bulunan binaların yapılması, 
perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması 
ve mezbahanın kurulması GÜNAY’ın Başkanlık 
döneminde olmuştur.

Vali ve Belediye Başkanı olarak görev yapan Vali 
VARİNLİ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar 
içinde istimlâk çalışmaları, sanayi çarşısının 
başlangıcı, elektrik ve su şebekelerinin yeniden 
yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi 
işler yapılmıştır.

Ahmet DURAKOĞLU zamanında ise; Belediye 
hizmet binasının yapımı, soğuk hava tesisleri, 
su şebekesinin kısmi tevsii, Sanayi Çarşısı’nın 
tamamlanması, Atatürk Anıtı’nın yapımı, Sıcak 
Çermik Tesisleri’nin yapımını sayabiliriz.

Belediye Başkanlarından Orhan EKENEL 
zamanında ise Dikilitaşı Kepenek Caddesine 
bağlayan Gürsel Paşa Caddeleri istimlâk edilerek 
hizmete açılmıştır.

Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuşarak 
asfalt plentinin ilk oluşumu Belediye Başkanı 
Süleyman ÇANKA zamanında gerçekleşirken, bu 
dönemde ayrıca araç parkı güçlendirilmiş, yeni 
yollar açılmış ve Kapalı Çarşı ve Otogar inşaatına 
başlanmıştır. 

Kapalı çarşı ve Otogarın tamamlanması ise 
Bekir TİMURBOĞA döneminde gerçekleşti. 
Ayrıca bu dönemde Belediye Nikâh Salonu, Yeni 
Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasındaki 
köprünün yapımı gerçekleştirilmiş, altyapı 
hamlesi başlatılmıştır. Kunduracılar Çarşısı inşaatı 
tamamlandı ve Bezazlar Çarşısı yapıldı.

1989-1996 Temel KARAMOLLAOĞLU döneminde 
şehir genelinde asfaltlama hamlesi başlatıldı. 
Sosyal belediyecilik hız kazandı.  Huzurevi, 
Özürlüler Kültür Sitesi, Aşevi yapıldı. Çocuk 
Kreşi, Dar’ül Aceze inşaatlarının temelleri atıldı. 
Meydan İş Merkezi yapılarak hizmete sunuldu. 
Eski Cezaevi’nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı 
ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Aydoğan I. 
(Fatih) ve Kılavuz I. Gecekondu Önleme Bölgeleri 
kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere 
tahsis edildi. İmar uygulamaları (18.madde) 
yaygınlaştırıldı.

1996-2004 Osman SEÇİLMİŞ döneminde 
Susamışlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu 
yapıldı. Gökmedrese Restitüsyon ve Restorasyon 
planları hazırlandı. Fatih II., Kılavuz II. ve Alibaba 
I.Gecekondu bölgeleri oluşturularak arsa tahsisleri 
tamamlandı. Mezbahanın şehir merkezinden 
kaldırılarak yerine konut ve iş merkezi kurulması 
sağlandı. Gültepe Mahallesi Köprüsü ve Karaağaç 
Köprüsü ilavesi yapıldı. 4 İşletme kavşağı, Gültepe 
kavşağı, Mevlana Cad. kavşağı genişletme 
çalışmaları tamamlandı. 80. Yıl Bulvarı genişletme 
çalışması yapıldı. Galericiler sitesi ve köy garajının 
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yapımı tamamlandı. Asfalt plentinin yenilenmesi 
ve çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı 
gerçekleştirildi.

2004-2009 yıllarında Sami AYDIN döneminde 
ise, su sorunu çözüldü ve içme suyu arıtma tesisi 
hizmete girdi. Şehrimize ilk defa yağmur suyu 
hattı yapıldı, Mundar Irmak, Çorağan ve Pünzürük 
dereleri ıslah edildi, Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. 
Paşabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, 
Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı. 
Toplu Konut Projelerine öncülük edildi. Sosyal 
belediyecilik anlayışı ile Gıda Bankası, Hanımlar 
Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, 
Gençlik Merkezi gibi merkezlerde önemli 
hizmetler verildi. Minibüsler kaldırılarak toplu 
taşımda birliktelik sağlandı. Tarihi Kent Meydanı 
Projesi, havuzlu kavşaklar, İstasyon ve Atatürk 
Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin 
yayalaştırılması projeleri gerçekleştirildi. 
Belediyenin makine ve araç parkı büyük oranda 
yenilendi, hizmetlerde bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmaya başlandı ve Kent Bilgi Sistemi 
kuruldu.

2009-2014 Yılları arasında Başkan Doğan Ürgüp 
zamanında ise; şehirlerarası otobüs terminali 
yenilenmiş ve hizmete sunulmuştur. Ayrıca şehir 
halkının kültürel faaliyetlerine katkı sağlamak 
amacıyla “Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi” 
yapılmıştır. Üç büyük bulvar düzenlenerek; 
Necmeddin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Aşık 
Veysel adları verilmiştir. Asfalt Plenti yenilenmiş, 
Kurt Deresi Vadi Parkı yapılmıştır. Amatör spor 
kulüplerine destekler sağlanmıştır. Rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu adına uluslararası bisiklet yarışı 
tertip edilmiştir. Sokak hayvanlarının barınması 
için geniş kapasiteli hayvan barınağı inşa edilmiştir. 
Eski sanayi Sitesinde ve Tarihi Kale Bölgesinde 
büyük ölçüde kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır.

2014-2019 yılları arasında tekrar göreve gelen Sami 
Aydın’ın başkanlığında Kuzey Ulaşım Aksı projesi 
kapsamında Mevlana-Yüceyurt Tüneli, Gazi Lisesi 
ve Yukarı Tekke Altgeçitleri, DSİ Üst Geçidi ve 
Karşıyaka köprüsü yapılmıştır. 15 Temmuz Şehitler 
Meydanı ve Otoparkı, Recep Tayyip Erdoğan 
(Kızılırmak)Köprüsü tamamlanmış, Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı, Sıcak Çermik Aquapark projeleri 
tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Paşabahçe 
mesire alanının genişletme çalışmaları yanısıra, 
Karşıyaka Çamlık Mesire Alanı ve Kardeşler Ormanı 
Macera parkı düzenlenerek hizmete sunulmuştur. 
Paşabahçe mesire alanına “Yamaç Evler” inşa 
edilmiştir.  Makina ikmal Müdürlüğü ve Saha 
tesisleri daha uygun alanlara ve hizmet binalarına 
taşınmıştır. Bahtiyar Bostan, Şeyh Şamil, Mimar 
Sinan ve Ahmet Turan Gazi mahallelerinde kültür 
merkezleri hizmete sunulmuştur. Yukarı Tekke “Ay 
Yıldız Camii”nin yapımına başlanmıştır.
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Sivas ilinde görev yapan Belediye Başkanlarımız: 

Belediye Başkan Görev Yaptğ Yllar 
Osman Ağa 1870-1871 

Mehmet Efendi 1871-1872 

Hac Süleyman Efendi 1872-1875 

İbrahim Ağa 1875-1877 

Hac Osman Ağa 1880-1882 

Tahir Efendi 1882-1884 

Nuri Bey 1884-1895 

Mehmet Efendi 1899-1903 

Tevfik Efendi 1903-1907 

Abdurrahman Efendi 1907-1918 

Evliya Efendi 1918-1919 

Abdullah Efendi 1919-1920 

Ali Rza Yurdakul 1920-1925 

Hayri Sğrc 1926-1930 

Hikmet Işk 1930-1934 

Hüseyin Veli Gürleyük 1934-1938 

Adil Tarkan 1938-1942 

Rahmi Günay 1942-1960 

Memduh Payzin (Vali) 1960-1961 

Mehmet Varinli (Vali) 1961-1962 

Ahmet Durakoğlu 1962-1968 

Rahmi Günay 1968-1973 

Orhan Ekenel 1973-1977 

Süleyman Çanka 1977-1984 

Bekir Timurboğa 1984-1989 

Temel Karamollaoğlu 1989-1996 

Osman Seçilmiş 1996-2004 

Sami Aydn 2004-2009 

Doğan Ürgüp 2009-2014 

Sami Aydn 2014 - 2019 

Hilmi Bilgin            2019 - …. 
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Belediyemizin 2015-2019 Stratejik planında 
gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri 6 ana 
tema (İmar ve Şehirleşme, Su Kanalizasyon ve 
Arıtma Sistemleri, Ulaşım, Sosyal ve Kültürel 
Hizmetler, Sağlık-Esenlik Çevre, Kurumsallaşma) 
başlığı altında, 25 stratejik amaçla belirlenmiştir. 
Stratejik amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak 
da amaca göre sayısı 1 ile 12 arasında değişen, 
toplamda 145 adet hedef belirlenmiştir. Ayrıca 
birçok hedefi gerçekleştirmeye yönelik bazı 
faaliyet/projeler de belirlenerek stratejik plana 
konulmuştur. Stratejik plana göre hazırlanan yıllık 
performans programları incelendiği zaman bazı 
hedeflerle ilgili hiç performans hedefi ve faaliyet 
tanımlanmadığı, yani bazı hedeflerle ilgili çalışma 
yapılmadığı ya da yapılmış olsa bile performans 
programına alınmadan bu çalışmaların yapıldığı, 
dolayısıyla bu çalışmaların izleme- değerlendirme 
raporlarında da yer almadığı görülmektedir. 

2015-2019 Stratejik planı hazırlanırken proje 
bazındaki işlerin yanı sıra rutin belediye 
hizmetlerine yönelik birçok hedef belirlenmiştir. 
Ancak hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için 
gerekli performans göstergeleri belirlenememiştir. 

Her hedef için tanımlı performans göstergeleri 
olmadığı için de performans programı hazırlama 
sürecinde birçok birim sadece proje mahiyetli 
işlerini programa almış, rutin faaliyetleri programa 
almamıştır.

2015-2019 plan döneminde, stratejik plana 
alınan hedef ve faaliyetlerin büyük oranda 
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen,  stratejik 
amaç ve hedef sayısının çok fazla olması hem 
faaliyet/projelerle stratejik amaç ve hedeflerin 
ilişkilendirilmesi, hem de performans göstergesi 
tanımlama ve gösterge üzerinden performans 
takibi konularında sıkıntılara sebep olmuştur. 

Yeni planda stratejik amaç, hedef ve faaliyet 
sayılarının Belediyeler İçin Stratejik Planlama 
Rehberinde belirlenen maksimum sayıları 
geçmeyecek ve her hedeften sadece bir birim 
sorumlu olacak şekilde belirlenmesine özen 
gösterilmiştir.  Bu şekilde yapılacak faaliyet ve 
projelerin stratejik plan ve performans programları 
ile ilişkilendirme, izleme ve değerlendirme 
süreçlerindeki sıkıntıların giderilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

2- UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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3- MEVZUAT ANALİZİ

Bir kamu kuruluşu olan Sivas Belediye Başkanlığı’nın 

yürütmekte olduğu tüm faaliyet ve hizmetler 

hukuki bir alt yapıya dayalı olarak, yasal çerçevede 

gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere, 19 Nisan 

2017 tarihli Anayasa değişikliği referandumunun 

ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 

sonucunda ülkemizde hem yasal hem de fiili 

olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 

adlandırılan yeni bir hükümet sistemine geçilmiş 

olup mevcut yasal mevzuatın bu sistemle uyumlu 

hale getirilmesine yönelik mahalli idareleri de 

kapsayan yasal düzenlemeler ve değişiklikler 

yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerin bir gereği olarak, yerel 

yönetimler anayasa değişikliği öncesi İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte iken, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata 
geçirilmesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına bağlanmıştır.

0.07.2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 

sayılı ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Cumhurbaşkanının başkanlığında ‘Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu’ oluşturulmuştur. 

Anılan kararnamenin 31.maddesine göre Yerel 

Yönetim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri 

şunlardır:

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve 

strateji önerileri geliştirmek, 

b) Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal 

gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim 

politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak, 

c) Göç ve iskan konularında politika önerileri 

geliştirmek, 

ç) Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu 

ve geliştirici politika önerileri geliştirmek, 

d) Türkiye’nin kültürel mirasından beslenerek 

kentleşme politika önerileri geliştirmek, 

e) Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji 

önerilerinde bulunmak, 

f) Boğaziçi imar uygulama programları gereği 

kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin çalışmalar 

yapmak, 

g) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için 

politika ve strateji önerileri geliştirmek.

Kararnamenin 97.maddesine göre; Mahalli 

idareleri ve bunların merkezi idare ile olan 

alaka ve münasebetlerini düzenlemek, Arazi 

ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının 

hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve 

esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak 

ve uygulanmasını sağlamak, Belediyelerin mücavir 

alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının 

tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve 

tespit edilen sınırları onaylamak gibi hususlar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri arasında 

sayılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yerel yönetimlerle 

ilgili bazı hizmet birimlerinin görev ve yetkileri 

aşağıda verilmiştir:

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve 
yetkileri:

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla 

verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, 

sonuçlandırmak ve geliştirmek, 

b) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma 

planları ile yıllık programlara uygun şekilde 

yapılmasını gözetmek,

c) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla 

araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, 

değerlendirmek ve yayımlamak, 
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ç) Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini 

planlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

d) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro 

standartlarını tespit etmek, 

f)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün görev ve 
yetkileri:

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına 

yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve 

uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekansal 

strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, 

hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu 

stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,

b) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına 

ilişkin temel ilke, strateji ve standartların 

belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve 

uygulanmasını sağlamak, 

c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları 

da dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının 

ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre 

düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak 

ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini 

sağlamak, 

ç) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki 

mekansal strateji planlarına ve çevre düzeni 

planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak, 

d) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına 

ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve 

izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

e) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde 

belirtilen konularla ilgili olarak her ölçekteki imar 

planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım 

projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

f) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon 

planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji 

ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları 

yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

g) Cumhurbaşkanınca belirlenen proje kapsamı 
içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler 
ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak 
koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin 
yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine 
yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, 
parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa 
düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

ğ) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin 
yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul 
ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları 
onaylamak, 

h) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve 
uyumunu sağlamak üzere, her türlü etüt, harita 
ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, 
parselasyon planı hazırlanması, onaylanması ve 
uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları 
gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen 
yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle 

uyumunu ve mekansal strateji planları hedeflerine 

ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla 

gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından 

Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre 

düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen 

onaylamak, 

i) Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması 

çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş 

ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik 

etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı 

kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini 

sağlamak, 

j) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve 

fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına 

ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları 

yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların 

uygulanmasını sağlamak, 
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k) Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile 

merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, 

mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde 

yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair 

tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi 

Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel 

sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve 

telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı 

ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 

madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve 

sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar 

ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına 

ilişkin esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür 

ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon 

planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen 

onaylamak. Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, 

bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları 

arasında koordinasyonu sağlamak, planlama 

sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin 

etmek, 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkileri:

a) Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel 

planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, 

işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; 

teknik altyapı tesislerinin mekansal strateji planları 

ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak 

planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü 

etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek.

b) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri 

kurulması konusunda mahalli idareler arasında 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte 

bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin 

envanteri tutmak, 

c) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi 

kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, 

katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini 

yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk 

sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline 

ilişkin düzenlemeler yapmak, 

ç) Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından 

dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin 

iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile 

afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin 

mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, 

dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, 

ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve 

esasları belirlemek, 

d) Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının 

belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki 

yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve 

değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; 

dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, 

gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete 

ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde 

bulunma, dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin 

değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen 

esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile 

anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı 

ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, 

tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 73’ncü maddesi kapsamındaki 

uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş 

ve işlemleri yürütmek. 

Yukarıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 

hayata geçirilmesi ile birlikte meydana gelen 

bir takım yasal değişikliklerin yerel yönetimler 

boyutundaki yansımalarına ilişkin bazı bilgiler 

verilmiştir. Bununla birlikte, Sivas Belediyesi’nin 

görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek 

çok kanun bulunmakta, ancak bunlar içerisinde 

özellikle ‘5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ belirleyici 

yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye 

hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde 

etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi 

hususunda belirleyicidirler.
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde 

düzenlenen belediyelerin temel görev, yetki ve 

sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

•Nazım ve uygulama imar planlarını, bu plânlarda 

yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve 

imar ıslah plânlarını yapmak, yapı ve yapı kullanma 

ruhsatı vermek.

•Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 

kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 

veya işlettirmek.

•Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz 

ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 

türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek.

•Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her 

türlü servis ve toplu taşıma 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 ve işletmek, işlettirmek veya 

kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

•Kentsel altyapı (yol, kaldırım vs.) hizmetlerini 

yapmak ve yaptırmak.

•Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak veya 

kurdurmak.

•Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 

tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen 

alanda tesis edilecek elektronik haberleşme 

istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik 

haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak 

ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

•Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 

sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı 

ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 

(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış 

yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda 

çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri 

almak gibi çevre ve çevre sağlığını sağlamak.

•Temizlik ve katı atıkların toplanması, taşınması, 

ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak.

•Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans 

hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.

•Defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yürütmek.

•Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar yapmak ya da 

yaptırmak.

•Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar 

üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları 

trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum 

ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve 

gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.

•Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent 

kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut 

alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları 

ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine 

karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel 

dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projeleri uygulayabilir.

•Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini 

yapar ya da yaptırır.

•Kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokunun ve 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 

işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, 

bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 

inşa edebilir.
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•Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 

bakım ve onarımlarına ilişkin hizmetler yapmak.

•Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım; 

kütüphane, park ve kültür hizmetleriyle yaşlılar, 

özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 

sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; hizmetlerin 

yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 

sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin 

katılımına yönelik programlar uygulamak.

•Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.

•Gençlik ve spor hizmetlerini yapar ya da yaptırır.

•Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 

amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 

yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve 

derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla 

ödül verebilir.

•Sosyal hizmetler ve yardım hizmetlerini yapmak 

ya da yaptırmak.

•Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

•Gıda Bankacılığı yapabilir.

•Nikâh hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak.

•Mesleki eğitim ve beceri kursları hizmetlerini yapar 
ya da yaptırır

•Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini 
yapar ya da yaptırır.

•Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt 
altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 
yoksullara vermek.

•Sıhhî işyerlerini, gayrisıhhî müesseseleri, umuma 
açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek.

•Okul öncesi binalarının inşaatı ile bakım ve 
onarımını yapabilir ya da yaptırabilir. Her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.

•Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde 
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 
belediyelerin yetkisindedir.

•Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, 
resim, harç katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk 
ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki 
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak

•Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda 
standartlar getirmek.

•Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili 
görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla 
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

•Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili 
mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.

•Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren 
uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu 
üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve 
yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent ilişkisi 
kurabilir.

•Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma 
işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu 
kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, 
bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

•Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev 
ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli 
ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve 
personel temin edebilir.

•Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek 
ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar, 
Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek 
odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
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•Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 
bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek 
veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis 
edebilir.

•Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil 
toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum 
ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı 
ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve 
verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek 
sağlar.

•Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe 
imkânları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, 
mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, 
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir 
biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

Belediyemizin vatandaşlarımıza hizmet sunarken 
sorumluluğu altına girdiği kanunlar aşağıda 
belirtilmiştir:

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

•4721 sayılı Medeni Kanun

•5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

•4857 sayılı İş Kanunu

•5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

•5393 sayılı Belediye Kanunu

•2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

•2872 sayılı Çevre Kanunu

•2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

•4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

•4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

•2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

•2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu

•4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun

•Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları

•3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun

•1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

•634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

•775 sayılı Gecekondu Kanunu

•193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

•6245 sayılı Harcırah Kanunu

•394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

•6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkında Kanun

•3194 sayılı İmar Kanunu

•3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun

•3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

•831 sayılı Sular hakkında Kanun

•6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun

•6085 sayılı Sayıştay Kanunu

•1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

•486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı 
Cezaiye Hakkında Kanun

•1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı 
Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 
Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun

•2918 Karayolları Trafik Kanunu

•5326 sayılı Kabahatler Kanunu
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•5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunu

•3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

•4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu

•4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

•5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların 
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla 
mücadele edilmesi hakkında kanun

•5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu

•5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu

•2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

•3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

•3213 sayılı Maden Kanunu

•5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu

•5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu

•6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi. 
Hk. Kanun

•2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

•3402 sayılı Kadastro Kanunu

•237 sayılı Taşıt Kanunu

•5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda 
ve Yem Kanunu

•2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
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4- ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 41’nci maddesine 
göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye 
başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden 
itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili 
olduğu yıl başından önce ise yıllık performans 
programını hazırlayarak onay için belediye 
meclisine sunması; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 9. maddesiyle kamu idarelerinin; 
kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları 
hüküm altına alınmıştır.

18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 
On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’nin 
23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Planın Giriş 
bölümünün 10, 11 ve 12. Maddelerinde;

“10. Kalkınma Planı, diğer politika dokümanları 
ile stratejik planların hazırlanmasında tüm 
kurumlara, önceliklerini belirlemede yön verecek 
bir politika seti sunmaktadır. Planda öngörülen 
politika ve tedbirlerin etkin bir biçimde hayata 
geçirilmesini teminen Cumhurbaşkanlığı Programı, 
orta vadeli programlar (OVP), Cumhurbaşkanlığı 
yıllık programları, bölgesel gelişme ve sektör 
stratejileri, kurumsal stratejik planlar Kalkınma 
Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kalkınma 
Planında, plan ve bütçe bağlantısını güçlendirmek 
üzere uygulanacak tüm politikaların ve alınacak 
tedbirlerin bütçe boyutu özellikle dikkate alınmıştır. 
Kamu kuruluşları politikalarını, yatırım ve cari 
harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini 
planda öngörülen hedef ve kaynaklara göre ortaya 
koyacaklardır. 

11. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
yürütmenin hızlı ve etkili yapısıyla bu çerçevede 
uygulanacak en üst politikaların belirlendiği On 
Birinci Kalkınma Planının idarelerce etkin bir şekilde 
uygulanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 
Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda 
etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması 
aracılığıyla gerçekleştirilecek ve her yıl bir rapor 
şeklinde Cumhurbaşkanına sunulacaktır. 

12. Kamu kuruluşları Planın amaç, hedef, ilke ve 
politikaları çerçevesinde kendi görev alanlarına ilişkin 
alt politikaların ve tedbirlerin geliştirilmesinden 
sorumlu olacaktır. Bütçe ve harcama süreçlerinde 
Planın amaç, hedef ve politikaları temel çerçeveyi 
oluşturacaktır.” İfadelerine yer verilmiştir.

On Birinci Kalkınma Planın “2.4. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” başlıklı 
bölümü yerel yönetimlerin sorumlu oldukları 
şehirleşme, konut, kentsel dönüşüm, kentsel 
altyapı gibi hizmet alanları ile ilgili amaç, politika ve 
tedbirlere, “2.5.2. İyi Yönetişim”  başlıklı bölümde 
ise şeffaflık ve hesap verebilirlik, idari yapılanma 
ve politika yapımı, kamuda stratejik yönetim, insan 
kaynakları, e-devlet uygulamaları ile ilgili amaç, 
politika ve tedbirlere yer verilmiştir.

2.4.   YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE

664. Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik 
faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları 
çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı 
artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, 
çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik 
kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri, her geçen 
gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha 
belirgin bir şekilde etkilemektedir. Yüksek sera 
gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim 
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değişikliğinin doğal afetlerin artmasına neden 
olduğu ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu 
görülmektedir. Talebin ve tüketimin arttığı dünyada 
sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi 
ile yaşanabilir kentlerin inşası gittikçe önem 
kazanmaktadır.

665. Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve 
tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil 
ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin 
yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi 
yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına 
yönelik politikalara ağırlık verilmektedir.

666. Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya 
yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım 
sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine 
karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve 
tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli 
bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılması ve 
etkin afet yönetiminin uygulanması gibi çalışmalar, 
tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir işbirliğini 
gerekli kılmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve 
çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, 
çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem 
kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin 
önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve 
doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir 
kullanımına öncelik verilmektedir.

667. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılması için bölgelerin rekabet gücünün 
artırılması, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin 
güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar 
yürütülmektedir. Kırsal nüfusun yaşam kalitesinin 
iyileştirilerek, zayıf ölçek ekonomisinden 
kaynaklanan dezavantajlarının iyileştirilmesi için 
mekanizmalar oluşturulup ekonomik ve sosyal 
destekler sağlanmaktadır. Sağlanan destekler ve 
yatırımlarla bölgeler arası gelişmişlik farklarında 
iyileşmeler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, 
doğu-batı yönünde ve iç-sahil kesimleri arasında 
sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları önemini 
korumaktadır.

2.4.1.  Bölgesel Gelişme

a. Amaç

668. Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine dayalı 
şekilde imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde 
geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin 
dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlamak, 
bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmak temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

669. Bölgesel kalkınmanın kurumsal yapısı 
ve yönetişimi merkezi ve bölgesel düzeyde 
etkinleştirilecektir.

669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma 
ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden 
geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına 
yönelik düzenleme yapılacaktır.

669.2. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname 
ve ikincil mevzuat gözden geçirilecek, uygulama 
araçları etkinleştirilecektir.

669.3. İlgili bakanlıklar ve KOSGEB gibi kurum 
ve kuruluşlarca bölgesel gelişme alanında 
verilen desteklerin koordinasyonu sağlanacak ve 
mükerrerlikler önlenecektir.

669.4. Bölge, il ve ilçe bazında başta üretim, 
gelir ve istihdam verileri olmak üzere bölgesel 
gelişmişlik farklarını ölçebilecek resmi istatistik 
altyapısı geliştirilecektir.

669.5. Bölgesel gelişme politikalarının tasarım ve 
uygulama aşamalarında karar destek süreçlerini 
güçlendirecek il ve ilçe düzeyinde Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının 
güncellenmesi de dâhil olmak üzere araştırma, 
analiz ve raporlama çalışmaları yapılacaktır.

670. Görece geri kalmış bölgelerde kentsel ve 
sınai altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli 
haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi desteklenecektir.
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670.1. Kalkınma ajansı destekleri, yerel düzeydeki 
kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel 
sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği 
ve verimliliğinin artırılması amacıyla yönetim 
danışmanlığı alanına odaklanacaktır.

670.2. Görece geri kalmış bölgelerde çevresine 
hizmet verme bakımından merkez olma işlevi 
taşıyan illerde Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı uygulanmasına devam edilecektir.

670.3. Kalkınma ajansları sonuç odaklı programlar 
ve bölgeye özel yenilikçi destek mekanizmaları ile 
daha odaklı ve etkili destekler sağlayacaktır.

671. Sosyal Destek Programı yeniden 
yapılandırılacak ve uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

671.1. Sosyal Destek Programı, özellikle toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal 
hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, üretkenlik 
ve yetenek gelişimini destekleyerek istihdam 
edilebilirliği artırmak amacıyla, sosyal girişimciliği 
ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik edecek 
şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

672. Kalkınma Ajanslarının uluslararası kaynak 
kullanımının artırılması sağlanacaktır.

672.1.Kalkınma ajansları tarafından, bölgelerin 
ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda, ekonomik ve 
sosyal uyuma yönelik fonlar ile diğer uluslararası 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması 
eğitim, danışmanlık ve tanıtma faaliyetleri ile 
desteklenecektir.

2.4.2.  Şehirleşme

a. Amaç

673. İnsan odaklı, doğal hayata ve  tarihi mirasa 
saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir 
bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve 
değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak 
temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm 
içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı 
destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan 
bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda 
topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet 
riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi 
değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

674.1. Nazım planlarda yeni alt merkezler 
tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere 
toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması 
için gerekli teknik standartlar belirlenecek, 
Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar 
doğrultusunda revize edilecektir.

674.2. Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; 
doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve 
yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel 
Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere 
yönelik destek programı geliştirilecektir.

675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere 
şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim 
ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, 
yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan- tabiat 
ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması 
sağlanacaktır.

675.1. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin 
artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere 
yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi 
yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması 
desteklenecektir.

676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam 
kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu 
teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak 
ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.

676.1. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları 
oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve 
yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 
ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon 
m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin 
finansmanıyla yürütülecektir.
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677. Mekânsal planlama sistemi,  merkezi 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen  ilke ve 
kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili 
katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme 
süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama 
ve uygulamanın mahalli idareler tarafından 
yapılması esas olacaktır.

677.1. Planlama sürecinde etkili katılım, izleme 
ve denetleme modeli geliştirilecek, mevzuat bu 
çerçevede güncellenecektir.

677.2. Planlama yetkisi olan merkezi kuruluşların, 
plan yapımında esas alınacak ilke ve kuralları, yetki 
alanları kapsamında kalan konular için yazılı hale 
getirmesi sağlanacak, bu amaçla idari düzenleme 
gerçekleştirilecektir.

678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar 
planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama 
araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde 
yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

678.1. İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel 
yerleşmeleri dikkate alan katılımcılık ve finansman 
alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecektir.

679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; 
kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle 
kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve 
uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

679.1. İnsan odaklı, yatay mimariyi yansıtan başarılı 
örnek yerleşimler belirlenecek ve değerlendirme 
raporu hazırlanacaktır.

679.2. “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” 
ve “özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık 
oluşturacak kılavuzlar hazırlanacaktır.

680. Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, 
dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı 
güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon 
ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri 
paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.

680.1. Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak 
olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet 
altyapısı yenilenecektir.

680.2. Çok boyutlu kadastro/harita üretimi 
tamamlanacaktır.

681. Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak 
yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal hale 
gelmiş güncel, güvenilir kadastro verileri sunulacak, 
mülkiyet verileri elektronik ortama aktarılacaktır.

681.1. Mülkiyete ilişkin işlemler kanuni kısıtlar 
çerçevesinde elektronik ortama taşınacaktır.

681.2. Tüm Türkiye’de tek koordinat 
sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu 
tamamlanacaktır.

681.3. Tüm tapu işlem belgeleri elektronik 
ortama aktarılarak  tapu  işlemleri  mekâna  
bağlı  kalınmaksızın elektronik ortamda 
gerçekleştirilecektir.

682. Kentlerin yaşam kalitesi seviyelerinin 
izlenmesine altlık teşkil etmek üzere ölçme ve 
değerlendirme araçları geliştirilecektir.

682.1. İl, ilçe ve mahalle ölçeğinde kentsel veri 
altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için 
kurumsal, teknik ve yasal altyapı güçlendirilecektir.

683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini 
ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik 
edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda 
önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate 
alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, 
akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin 
geliştirilmesi desteklenecektir.

683.1. Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve 
izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına yönelik 
Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas 
alınarak rehberlik sağlanacaktır.

683.2. Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri 
ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir 
olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları 
göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir.

683.3. Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji 
uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri 
analiz edilecek, ihale süreçlerinde esas alınacak 
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yerli üretim oranı başta olmak üzere kriterler 
belirlenecektir.

683.4. Akıllı şehir ekosistemi analiz edilerek 
girişimciler, sistem geliştiriciler, teknoloji sağlayıcılar 
gibi sektörün tüm paydaşları oluşturulacak dijital 
platformda buluşturulacaktır.

684. Gayrimenkul değer artışlarının etkili 
yönetimiyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin 
artırılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaştırılması 
ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere kaynak 
oluşturması sağlanacaktır.

684.1.Tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın 
kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip 
edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri 
sonucu ortaya çıkan değer artışlarının tespit 
edilmesi, yer seçim analizlerine katkı verilmesi 
ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi 
için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre 
bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak 
ve taşınmazların değere yönelik verileri mülkiyet 
bilgileri ile birlikte tutulacaktır.

2.4.3.  Konut

a. Amaç

685. Dar gelirliler başta olmak üzere,  herkesin 
yeterli,  yaşanabilir,  dayanıklı,  güvenli, kapsayıcı, 
ekonomik olarak  karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim 
değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine 
sahip konuta erişiminin sağlanması temel amaçtır.

b. Politikalar ve Tedbirler

686. Kentleşme,  nüfus  artışı,  yenileme  ve  
afetten  kaynaklanan  konut  ihtiyacı  arz-talep 
dengesi gözetilerek karşılanacaktır.

686.1. Konut   ihtiyacının   yerleşmelere   göre   
belirlenebilmesi   için   konut   stoku   ortaya 
konulacaktır.

686.2. Plan döneminde dar gelirlilere ve 
dezavantajlı gruplara yönelik 250 bin sosyal konut 
üretilecektir.

687. Kamunun, konut piyasasında düzenleyici, 
denetleyici, yönlendirici ve destekleyici rolü 
güçlendirilecektir.

687.1. Kamu yönetiminde konuttan sorumlu 
birimler arasında düzenli işbirliğini temin edecek 
koordinasyon mekanizması oluşturulacaktır.

687.2. Konut üretiminde kalite, sağlamlık, 
erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık 
standartları geliştirilecek ve her aşamada 
gözetilecektir.

688. Konut sektöründe arz ve talep yönlü ihtiyaç 
duyulan veri kaynakları geliştirilecektir.

688.1. Konut sektörü verilerine entegre bir şekilde 
tek bir kaynaktan erişim sağlanacaktır.

688.2. Konut talebini ve içeriğini belirlemeye 
yönelik araştırmalar artırılacaktır.

2.4.4.  Kentsel Dönüşüm

a. Amaç

689.Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu 
alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 
araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, 
sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde 
dönüştürülecektir.

b. Politika ve Tedbirler

690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, 
yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini 
geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin 
yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.

690.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarında 
tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin 
yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle 
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paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması 
sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent 
kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, 
yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla 
tasarımları gerçekleştirilecektir.

691. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il 
bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri 
esas alınacaktır.

691.1. İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara 
ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik 
bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri 
ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel 
dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır.

692. Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık 
esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm 
alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi 
benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle 
kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak 
yürütülecektir.

692.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde 
sosyal etki analizi yapılacaktır.

692.2. Kentsel dönüşüm projelerinde katılımcılık 
esasları tanımlanacak ve sürecin işbirliği içeresinde 
ilerlemesi sağlanacaktır.

693. Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin 
mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek; 
yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme 
sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle 
dönüştürülecektir.

693.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim 
alanı bazında önceliklendirme  için  çok ölçütlü 
değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden 
olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği 
nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, 
rezerv alanın mevcudiyeti gibi parametrelerin  esas 
alındığı kriterler  ve puanlama  sistemi çerçevesinde 
geliştirilecek ve yerleşim alanları bu kapsamda 
önceliklendirilecektir.

693.2. Tehlikeli ve riskli alanlardaki yapıların 

risk önceliklendirilmesi yapılarak ülke çapında 
konutların ve şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin 
illerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre kentsel 
dönüşüm hizmetleri yürütülecektir.

693.3. Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm 
alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve 
çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak 
sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için 
finansman modeli geliştirilecektir.

693.4. Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak 
sağlanmasına yönelik hazineye ait sanayi parselleri 
küçük sanayi kooperatiflerine satılacaktır.

693.5. İstanbul genelinde kentsel dönüşüm 
uygulamaları ve imara yeni açılacak  alanların 
planlaması yapılırken nüfus yoğunluğu dikkate 
alınarak afet ve acil durum toplanma alanları 
oluşturulacaktır.

693.6. İstanbul’da fay hattına yakın olan alanlar 
tespit edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında 
önceliklendirilmesi sağlanacaktır.

693.7. İstanbul’da mevcut yapılaşmış alanlarda 
yapı stoku dikkate alınarak, kentsel dirençliliğin 
artırılması amacıyla mevcut altyapı sistemlerinde 
afet risk önceliklendirme çalışması yapılarak ihtiyaç 
duyulanlar yenilenecektir.

694. Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni 
açılacak alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü 
kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin 
afet geçmişi, afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde 
bulundurulacaktır.

694.1. Mekânsal planlama faaliyetlerinde AFAD 
tarafından hazırlanan Afet Riski Azaltma Sisteminin 
kullanılması sağlanacaktır.

694.2. Afet risklerinin planlama aşamasında 
gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri 
geliştirilecek ve afet tehlike ve risklerine uygun 
imar planlaması yapılması sağlanacaktır.

695. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerli ve 
yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek 
şekilde yapılması sağlanacaktır.
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695.1. Kentsel dönüşümün  yerli ve yenilikçi üretimi 
destekleyecek şekilde uygulanmasına yönelik 
usul ve esaslar belirlenerek mevzuat bu yönde 
geliştirilecektir.

2.4.5.  Kentsel Altyapı

a. Amaç

696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme  ve 
kullanma suyuna erişiminin  sağlanması ve atık 
suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en  aza 
indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; 
atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en 
aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi 
için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın 
sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, 
zaman ve maliyet yönünden etkin  ve sürdürülebilir 
kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel 
amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

697. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında 
yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük 
içinde uygulamaya konulacaktır.

697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve 
korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası 
yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza 
master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın 
yönetim planları, içme suyu havzaları koruma 
eylem planları tamamlanacaktır.

697.2. Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak 
üzere yeniden kullanılması için havza bazında 
planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki 
baskı azaltılacaktır.

697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar 
durumu belirlenecektir.

697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması 
ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

698. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, 
yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması 
sağlanacak, sorumlu kurumların işletme 
performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

698.1. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il 
bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için 
mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

698.2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin 
sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje 
finansmanının sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi 
geliştirilecektir.

698.3. SUKAP programı fiziki kayıpların 
azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

698.4. Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde 
çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, 
atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve 
kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin 
şekilde üstesinden gelinecektir.

699. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık 
azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, 
geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi 
döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali 
yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık 
yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel 
sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta 
olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.

699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın 
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

699.2. Sıfır Atık Projesi uygulamaları 
yaygınlaştırılacaktır.

699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik 
standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme 
mevzuatı iyileştirilecektir.

699.4. Atıkların ayrı toplama sistemi 
yaygınlaştırılacaktır.

700. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin 
finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı 
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atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri 
ile aktarma istasyonu projelerinin bir program 
dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.

700.1. Katı Atık Programının uygulanmasının 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

701. Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar 
ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, 
özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının 
birbiriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve 
güncellenmesi sağlanacaktır.

701.1. İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu 
olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması 
kurulacaktır.

701.2. Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi, 
onaylanması ve belediyelerin raylı sistem 
projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, 
raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, 
istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır.

702. Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların 
ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi 
ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü 
politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu 
taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.

702.1. Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu  
ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate 
alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri 
sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz 
kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri 
değerlendirilecektir.

702.2. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması 
beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk 
talebinin  tramvay  sistemleri  için  asgari  7.000  
yolcu/saat,  hafif  raylı  sistemler  için  asgari 10.000 
yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 
yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen 
koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

702.3. Toplu taşıma sistemleri kullanımının 
yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sistemi 
hayata geçirilecektir.

702.4. Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı 
sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların 
ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-
bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata 
geçirilecektir.

703. Çevreci ulaşım modları geliştirilecek 
ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri 
özendirilecektir.

703.1. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi 
için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar 
oluşturulacaktır.

703.2. Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel 
cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde 
motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri 
oluşturulacaktır.

703.3. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 
yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata 
geçirilecektir.

703.4. Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı 
hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları 
yapılacaktır.

703.5. Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.

704. Mevcut altyapının daha verimli 
kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, 
ulaşım talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi 
ve daha etkin bir planlama yapılabilmesini teminen 
ulusal ölçekte bir AUS Strateji Belgesi hazırlanacak, 
AUS mimarisi geliştirilecek ve AUS uygulamaları 
yaygınlaştırılacaktır.

704.1.  Ulusal  AUS  Strateji  Belgesi  ve  2019-2022  
Eylem  Planı  çalışmaları  tamamlanıp uygulamaya 
konulacaktır.

704.2. AUS mimarisinin geliştirilmesine yönelik 
proje tamamlanacaktır.
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704.3. Özellikle  büyükşehirlerde,  kentiçi  
ulaşım  ağında  dinamik  yolcu,  sürücü  ve  yaya 
bilgilendirme sistemleri kurulacaktır.

2.5.2. İyi Yönetişim

2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari 
Yapılanma ve Politika Yapımı

a. Amaç

780. Kamu yönetiminde hesap verme 
sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın 
güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit 
ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve 
şeffaflığın artırılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

781. İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde 
etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle 
bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini 
güçlendirmek için düzenlemeler yapılacaktır.

782. Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika 
yapma süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır.

782.1. Kent konseylerinin daha aktif hale 
getirilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

783. Ekonomik ve sosyal politikaların katılımcı bir 
anlayışla tasarlanması ve yürütülmesi sağlanacaktır.

783.1. Ekonomi yönetiminin koordinasyonu 
güçlendirilecektir.

783.2. Ekonomik ve Sosyal Konseyin etkin ve 
işlevsel bir yapıya dönüştürülmesine yönelik 
düzenleme yapılacaktır.

784. Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı 
anlaşılır, takip edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde 
kamuoyunun erişimine açılacaktır.

784.1. Kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül 
ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması 
amacıyla harcama.gov.tr portalı açılacaktır.

785. Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele 
edilecektir.

785.1. Yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu 
görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu 
araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacaktır.

785.2. Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak 
tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma 
süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden 
yayımlanacaktır.

785.3. Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının 
internet üzerinden yayımı sağlanacaktır.

785.4. Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, 
nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden 
ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar 
temini için  kullanılmasının  engellenmesine yönelik 
düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanacaktır.

785.5. Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil 
olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap 
verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.

785.6. Vatandaşların, haksız bir uygulama 
ile karşılaştıklarında kanunlar ve idarî 
düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile 
başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda 
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

786. Anayasa tarafından güvence altına alınmış 
dilekçe ve bilgi edinme hakkının Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla etkin ve hızlı 
bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

786.1. CİMER’e ilişkin vatandaşların farkındalık 
düzeyi artırılacaktır.

786.2. CİMER’e vatandaşlar tarafından yapılan 
başvurulara cevap verme süresi azaltılacaktır.

786.3. CİMER’i daha erişilebilir kılmak için ALO 150 
hattının etkinliği artırılacaktır.
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787. Demokrasinin standartlarını yükseltmek 
için devlet-vatandaş ilişkisini güçlendirecek yeni 
mekanizmalar oluşturulacaktır.

787.1. Farklı demokratik katılım yolları yaşama 
geçirilerek idare üzerindeki  kamuoyu denetimi 
güçlendirilecektir.

787.2. Vatandaşların kamu yönetimine ilişkin görüş 
ve önerilerinin toplanmasına ve analiz edilmesine 
yönelik çalışmalar yapılarak, söz konusu görüş ve 
önerilerin politika oluşturma süreçlerinde girdi 
olarak kullanılması sağlanacaktır.

787.3. Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi 
uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır.

787.4. Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni 
iletişim kanalları geliştirilecektir.

787.5. Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal 
medyada vatandaşla etkileşimi ölçülecek ve analiz 
edilecektir.

788. Kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim 
standartlarını belirlemeye ve iletişim süreçlerinde 
koordinasyona odaklanılacaktır.

788.1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
amacına uygun olarak kurumların hızlı işleyişini 
temin etmek ve bütüncül bir strateji ile ortak 
hedeflere ulaşmak için Bakanlıklar ve Kamu 
Kurumları için İletişim Planlama Rehberi 
çıkarılacaktır.

788.2. Kamu kurum ve kuruluşları için sosyal 
medya politikası geliştirilecektir.

788.3. Kriz durumlarında koordinasyonu 
güçlendirebilmek için Kriz İletişiminde Kurumlar 
Arası Koordinasyon Belgesi hazırlanacaktır.

788.4. Kamu hizmetinde eşitlik ve adaletin 
tesis edilmesi ve iyi yönetim ilkelerinin hayata 
geçirilmesine katkı sağlamak için vatandaşların 
istek, şikâyet ve önerilerini karar alıcılara iletmesine 
imkân sağlayacak yeni katılımcı mekanizmalar 
geliştirilecektir.

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

a. Amaç

789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama 
etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 
anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye 
kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında 
hayata geçirilmesi temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme 
birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime  ilişkin 
idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik 
eğitim programları tasarlanacaktır.

791. Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz 
ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate 
alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek 
ve güncellenecektir.

791.1. Stratejik planlama ile performans programı 
ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil 
mevzuat altında ele alınacaktır.

791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki 
uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır.

792. Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik 
planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu 
belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme 
düzeyi artırılacaktır.

792.1. Başta kalkınma planı olmak üzere üst 
politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların 
etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme 
ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri 
ve iç denetim uygulamalarının etkinliği 
güçlendirilecektir.
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793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin 
ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya 
yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla 
kapasite artışı gerçekleştirilecektir.

794. Performans denetimleri aracılığıyla 
kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine 
ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir 
bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik 
güçlendirilecektir.

794.1. Performans Denetimi Rehberi güncellenerek 
stratejik yönetimin bileşenlerine yönelik ikincil 
mevzuat, kılavuz ve rehberlerle uyumlu hale 
getirilecektir.

795. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini 
güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir 
veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.

795.1. Politika oluşturma süreçlerinde karar alma, 
planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı 
olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde 
yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik yapısına ilişkin 
konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin 
kurulması ve düzenli olarak güncellenmesi 
sağlanacaktır.

2.5.2.3. Yerel Yönetimler

a. Amaç

796. Yerel  yönetimlerin etkin, hızlı ve 
kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı 
kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali 
sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap 
verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş 
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel 
amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer 
alan öncelikleri ile kaynak  tahsisleri arasındaki 
uyum artırılacaktır.

797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan 
belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak 
üzere rehber geliştirilecektir.

797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden 
başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu 
olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-
stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir 
kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.

798. Yerel yönetim hizmetlerinin 
standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun 
denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, 
mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; 
bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat 
düzenlemesi yapılacaktır.

799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının 
uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.

799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin 
niteliğini artırmaya yönelik  eğitimler verilecektir.

800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde 
vatandaşların katılım ve denetim rolü 
güçlendirilecektir.

800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki 
temsil ve karar alma süreçlerine katılım 
mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde 
belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak 
önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi 
gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin 
ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması 
sağlanacaktır.

801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını 
etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması 
sağlanacaktır.

801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve 
coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel 
hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif 
sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat 
çalışması yapılacaktır.
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801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği 
sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye 
dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.

801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe 
belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları 
nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının 
giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli 
olarak yeniden değerlendirilecektir.

802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin 
nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent 
esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.

802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve 
güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı 
projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.

802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak 
düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel 
yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
projeleri desteklenecektir.

2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları

a. Amaç

803. Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen 
koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli 
bir kamu personel sistemi oluşturulması temel 
amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

804. Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin 
sunumunda önemli bir role sahip olan insan 
kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet 
sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

804.1. Kamu personeline ilişkin kamu 
hizmetlerinin sunumunda etkinliği, verimliliği ve 
çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik hukuki 
düzenlemeler yapılacaktır.

805. Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi 
konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

805.1. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel 
birimlerinin insan kaynakları yönetimi anlayışıyla 
yapılandırılması ve bu birimlerin kapasitesinin 
güçlendirilmesi sağlanacaktır.

805.2. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 
kapasitesi artırılacaktır.

805.3. Kamuda etik bilincinin yerleştirilmesini ve 
etik uygulamalarının güçlenmesini sağlayacak 
şekilde ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

806. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
personele yönelik  eğitimler çeşitlendirilecek ve 
geliştirilecektir.

806.1. Kamu personelinin dijital becerileri 
geliştirilerek dijital dönüşüm ve teknolojik 
gelişmelere uyumları sağlanacaktır.

806.2. Kamu personelinin niteliğini artırmaya 
yönelik hizmet içi eğitim programlarının 
oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi 
sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim 
becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim 
programları geliştirilecektir.

806.3. Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu 
çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran 
uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle 
kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.

2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde
e-Devlet Uygulamaları
a. Amaç

807. Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış 
açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak 
modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak 
elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından 
hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel 
amaçtır.
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b. Politika ve Tedbirler

808. e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet 
sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi 
bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları 
iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, 
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 
öncelik verilecektir.

808.1. Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısına 
taşınmasına devam edilecek, kullanım ve maliyet 
etkinliği artırılacak, hizmetlerin güvenliği 
geliştirilecektir.

808.2. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler 
sadeleştirilecek, bütünleştirilecek ve olgunluğu 
artırılacaktır.

808.3. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel 
yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

808.4. Hizmet sunumunda mobil hizmetler 
başta olmak üzere kanal çeşitliliği artırılacak ve 
dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik 
çalışmalara öncelik verilecektir.

809. Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını 
ve hesap verebilirliğini artırmak için e- devlet 
hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve 
yönelimlerden yararlanılacaktır.

809.1. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını 
düzenleyen rehber hazırlanacaktır.

809.2. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde 
büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, 
nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi 
yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç 
ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır.

810. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetişim ve 
koordinasyon yapısı güçlendirilecektir.

810.1. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetişim ve 
koordinasyon mekanizması Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi çerçevesinde tek çatı altında 
toplanarak etkinliği artırılacaktır.

810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve 
yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon 
artırılacaktır.

811. Uluslararası teknolojik eğilim ve gelişmeler 
takip edilerek kamu kurumlarının dijital dönüşüm 
sürecini yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi 
işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir.

811.1. Kamu kurumlarında yönetsel ihtiyaçlar 
ile teknolojik altyapıyı uyumlaştırmak, teknoloji 
tedarik ve yönetimi süreçlerini yürütmek üzere, 
bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar için sayısı 
5’i geçmeyecek şekilde kariyer bilişim uzmanlığı 
ihdas edilecektir.

811.2. Kamu kurumlarının bilişim projeleri hazırlama 
ve yönetme kapasitelerinin artırılmasına yönelik 
eğitimler verilecek ve rehberler hazırlanacaktır.

811.3. Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı 
yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu kurumlarında 
yaygınlaştırılacaktır.

812. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan 
temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve 
standartların geliştirilmesine devam edilecek, 
kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulacaktır.

812.1. e-Devlet Kurumsal Mimarisi oluşturularak 
kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır.

812.2. Kamu bilgi sistemlerinde veri 
standardizasyonu sağlanacak, kurumlar arası veri 
paylaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır.

812.3. Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü 
hazırlanacaktır.

812.4. Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere 
Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacaktır.

812.5. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi 
tamamlanacaktır.
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812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi 
tamamlanacaktır.

812.7. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi 
tamamlanacaktır.

812.8. Elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme 
çalışmaları tamamlanacak ve kimlik kartının tüm 
kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması 
sağlanacaktır.

812.9. Bürokrasiyi azaltmak ve iş süreçlerinde 
verimlilik sağlamak üzere kamu kurumları arasındaki 
her türlü veri, bilgi ve belge paylaşımları, gerekli 
bilgi sistemlerinin mevcut olması durumunda, 
ayrıca yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda 
gerçekleştirilecektir.

812.10. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu 
oluşturulacaktır.

813. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu 
yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal 
kapasite geliştirilecektir.

813.1. Kamu BİT yatırımlarında açık kaynak kodlu 
yazılımın tercih edilmesine yönelik düzenleme 
yapılacaktır.

813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik 
kurumsal planlar hazırlanacaktır.

814. Kamu kurumlarının siber güvenlik 
tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin 
sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin 
sağlanmasına yönelik mekanizmalar 
güçlendirilecektir.

814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu 
tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır.

814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim 
sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul 
ve esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle 
bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir.

814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir.

814.4.   Kamu kurumlarında çalışan personele 
yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim 
ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

815. Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve katılımcılığı artırmak ve katma değerli yeni 
hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve 
mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak 
kullanıma sunulacaktır.

815.1. Kamu verisinin paylaşımına yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır.

815.2. Kamu verisinin paylaşılacağı Ulusal Açık Veri 
Portalı hayata geçirilecek ve veri anonimleştirmeye 
ilişkin ilkeler belirlenecektir.

816. Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet 
alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli 
katma değerin artırılması hedeflenecektir.

816.1. Kamu kurumlarının temin edecekleri 
BİT ürün ve hizmetlerinin teknik niteliklerine 
ilişkin standartlar konusunda usul ve esaslar 
belirlenecektir.

816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına 
yönelik elektronik platform kurulacaktır.

Sivas Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planı 
hazırlanırken, stratejik planda yer alacak amaç ve 
hedefler söz konusu amaç ve politikalara hizmet 
edecek şekilde belirlenmeye çalışılmıştır.
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5-FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Özel Kalem Müdürlüğü

•Başkanın toplantı, yurt içi ve yurt dışı gezileri vb. 

her türlü çalışmalarını planlamak ve takip etmek

•Belediye başkanının randevu ve telefon 

görüşmelerini planlamak ve uygulamak

•Tören, ağırlama ve protokol işlemlerini yapmak

•Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını takip 

etmek

•Nikâh memurluğu faaliyetleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

•İşe alma, işten çıkarma, emeklilik, nakil ve yer 

değişikliği işlemleri, İşçilik hizmet alımlarının 

yapılması

•Personelin özlük hakları,  maaş tahakkukları

•Hizmet içi eğitimin planlaması ve uygulanması

•Belediye hizmet binalarının temizlik, güvenlik vb. 

hizmetlerinin yürütülmesi

•Tören ve programların hazırlıklarının yapılması, 

yürütülmesi

Bilgi İşlem Müdürlüğü

•Belediye birimlerinin yazılım ve donanım 

ihtiyaçlarını karşılamak, teknik destekte bulunmak

•Yazılımların güncellenmesi, bilgisayar ve diğer 

donanımların bakım ve onarımlarının yapılması

•Kurum içi ağ bağlantısı ve internet hizmetleri

•e-belediyecilik ve mobil uygulamaları

•Kent Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi vb.  bilgi 

sistemleri ve numarataj çalışmaları

Hukuk İşleri Müdürlüğü

•Belediye davalarının takibi

•Mevzuatın takibi ve birimlere bildirilmesi

•Belediye birimlerine hukuki mütalaa verilmesi, 

hukuki destek ve rehberlik

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

•Memur ve diğer çalışanlar ile birimlerin faaliyetleri, 

her türlü etkinlik, iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, 

denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini 

yürütmek

•Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge 

taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

•Yerel / Ulusal gazete abonelikleri

•Bilgi edinme, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi 

(CİMER), Açık Kapı üzerinden gelen talep, dilek ve 

şikâyetlerin takibi

•Kentli Servisi ve Çağrı Merkezi hizmetleri

•Resmi ilan başvurularının takibi

•Bilgilendirici SMS gönderimi

•Açılış, temel atma, kutlama, fuar organizasyonları

•Açık hava tanıtım materyallerinin hazırlanması

•Kent konseyi faaliyetlerinin takibi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

•Satın alma faaliyetleri

•İhale faaliyetleri
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Makine İkmal Müdürlüğü

•Belediye araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve 

trafik sigorta, muayene işlemleri

•Belediye birimlerine ait küçük imalat işleri 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

•İmar uygulamaları ve kontrolü

•Hâlihazır haritaların yapımı ve kontrolü

•Arsa üretimi, satış ve takas işlemleri

•Kamulaştırma işlemleri

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

•Kentsel dönüşüm projeleri yapmak ve uygulamak

•Riskli bina tespiti yaptıran hak sahiplerinin 

işlemlerini yürütmek

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

•Geri dönüşüm faaliyetleri (atık yağ, atık pil, atık 

elektrikli ve elektronik eşyalar, atık lastikler, atık 

giysiler)

•Kaçak hafriyatı engellemek

•Geri dönüşüm konulu eğitim çalışmaları yapmak

•Hava, toprak, görüntü kirliliğini azaltma tedbirleri 

almak

Fen İşleri Müdürlüğü

•Yol açma 

•Yol ve kavşak düzenlemeleri

•Asfalt üretimi ve kaplaması 

•Kaldırım yapımı 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

•İmar planlarının yapılması 

•İlimiz genelindeki inşaatlara yapı ruhsatı 

düzenlenmesi

•Tamamlanmış binalara yapı kullanma izni 

düzenlemesi

•İmar durumu verilmesi

•İmar ve yapılaşma ile ilgili her türlü denetim, 

kontrol ve düzenlemelerin yapılması, ilgili belge ve 

izinlerinin verilmesi

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

•Kaplıca Hizmetleri (Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik 

Kaplıcalarındaki tesislerin işletilmesi)

•Akaryakıt Satış İstasyonu

•Sosyal tesis işletmeleri

•Hanımeli Çarşısı faaliyetleri

İtfaiye Müdürlüğü

•Yangına müdahale ve söndürme

•Su baskınlarına müdahale

•Tatbikat ve eğitim faaliyetleri

•İşyeri kontrol hizmetleri

•Arama kurtarma çalışmaları 

•Sivil savunma hizmetleri (Acil Afet Eylem Planlarını 

yapmak)

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

•Sosyal ve kültürel etkinlikler (4 Eylül etkinlikleri, 

sempozyum panel şiir ve müzik dinletileri)

•Süreli yayınlar ve kitap yayınları
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•Bayanlara yönelik faaliyetler

•Engellilere yönelik faaliyetler

•Öğrencilere ve halka yönelik kurslar, tanıtım ve 

kültürel turlar

•Tarihi konaklarda çeşitli etkinlikler

Spor İşleri Müdürlüğü

•Yaz spor okulları

•Okullararası spor turnuvaları

•Amatör spor kulüplerine malzeme yardımları 

•Çeşlitli sportif etkinlikler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

•Stratejik plan, performans programı ve faaliyet 

raporlarının hazırlanması

•Yatırımların takibi ve çeşitli mercilere raporlanması

•Bütçenin hazırlanması ve uygulanması

•Muhasebe ve kesin hesap işlemleri

•Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtı

•İç kontrol faaliyetleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

•Mesire alanları ve bölge parklarının düzenlenmesi

•Park, bahçe, çocuk oyun alanı yapılması

•İhtiyaç duyulan bitkisel materyalin sağlanması

•Ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetleri

•Mevcut park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeşil 

alanların sulaması, bakım ve onarımı 

Plan ve Proje Müdürlüğü

•Belediye hizmet bina ve alanlarının yapım ve bakım 

onarım işlerinin projelendirilmesi, yapımı veya ihale 

işlerinin takibi

•Tarihi eserlerin restorasyonu

•Açık ve kapalı otopark yapımı

•Köprü, alt ve üst geçitlerin yapımı

•Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yapım işleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

•Yardıma muhtaçların tespiti ve yardım yapılması

•İftar Çadırı Organizasyonu

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

•Su temini, arıtılması, abonelere ulaştırılması

•Su kaynaklarının korunması 

•Su şebekeleri yapımı, arızalarının giderilmesi

•Kanalizasyon hattı yapımı, onarımı ve arızaların 

giderilmesi

•Atık su Arıtma Tesisi

•Yağmur suyu hattı yapımı ve onarımı 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

•Kent İçi Temizlik Hizmetleri (Katı atıkların 

toplanması ve bertaraf edilmesi)

•Düzenli Depolama Alanı İşletme faaliyetleri

•Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
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Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

•Trafik ışık ve işaretleri koymak, yol çizgi çalışmaları 

yapmak,  sinyalizasyon sistemlerini kurmak 

•Şehir içi toplu taşımı düzenlemek ve denetlemek

•Otopark hizmetleri 

•Şehirlerarası terminal ile ilçe köy terminali hizmetleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

•Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi

•Haşerelere karşı mücadele ve ilaçlama 

•Hayvan pazarı ve kurbanla ilgili kontrol hizmetler

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

•Evrak akışının düzenlenmesi

•Meclis ve Encümen toplantılarının düzenlenmesi, 

kararların yazımı

•Fotokopi ve baskı işleri

•Kurum arşiv hizmetleri

Zabıta Müdürlüğü

•İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çeşitli izinlerin 

verilmesi

•Düzenli alış veriş ortamının sağlanması için denetim 

yapılması (işgal, çevre denetimi, ruhsat denetimi, 

hafriyat denetimi, gürültü denetimi, ilan-reklam 

denetimi, dilenci, seyyar satıcı vb.)

•Bayram pazarları ve kurban pazarının yerleştirilmesi

•Satın alma, satışa çıkarma, kiralama, ihaleye esas 

muhammen bedel ve rayiçlerin belirlenmesi 

•Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi

Hal Müdürlüğü

•Toptancı hali ve perakende sebze ve meyve satışı 

yapan yerlerde fatura ve bildirim denetimi

•Toptancı Sebze halinde oluşan tahakkuk, tahsilat 

ve rüsum takibi 

Mezarlık Müdürlüğü

•Mezarlıkların koruma ve bakım hizmetleri 

•Cenaze defin hizmetleri
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6- PAYDAŞ ANALİZİ

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

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

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

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

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

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

6.1. İç Paydaş (Meclis Üyeleri/Çalışan ) Anketi 
Sonuçları

Sivas Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanlarına 
(memur, sözleşmeli, kadrolu işçi ve hizmet alımı 
yoluyla çalışan personel)  yönelik olarak yapılan 
ankete 2237 kişiden 1028 kişi katılmış olup, katılım 
oranı yaklaşık % 46’dır. 

Sivas Belediyesinin meclis üyelerine yönelik 
yapılan ankete, 37 meclis üyesinden 28’i katılmıştır.

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

Anketi cevaplayan meclis üyelerinin %73’ ü karar 
alma sürecinin karar organlarını kapsadığını ve 
katılımcı bir şekilde gerçekleştiğini düşünmektedir.

Anketi cevaplayan meclis üyelerinin %72’si 
meclis toplantılarında gündemle ilgili yeterli 
bilgilendirilme yapıldığını düşünmektedir.

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

Çalışma ortamının çalışanların görevlerini etkili 
ve verimli şekilde yürütmesine uygun olduğunu 
düşünen meclis üyelerinin oranı yaklaşık %63’dür.

Meclis üyelerinin yaklaşık %63’ü dış çevrede 
meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerin belediyenin hizmet politikalarında 
göz önünde bulundurulduğunu düşünmektedir.

“Belediye çalışanları görevlerini etkili ve verimli 
bir şekilde yürütebilecek teknik bilgi ve uzmanlığa 
sahiptir” sorusuna meclis üyelerinin yaklaşık %45’i 
olumlu cevap verirken; yaklaşık %37’si olumsuz 
cevap vermiştir.
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Belediyenin teknolojik altyapısının görevlerin etkin 
ve verimli şekilde yürütülmesi için yeterli olduğunu 
düşünen meclis üyelerinin oranı yaklaşık %52’dir.

Çalışan anketine katılanların;

% 87’ si erkek, % 13’ü kadın,

% 27’si memur ve sözleşmeli ; % 85’i işçi personel,

% 44’ü 31-40 yaş, %37’si 41-50 yaş aralığında,

% 41 ‘i lise, % 35’i lisans ve lisansüstü eğitim 
düzeyinde,

%33’ü 6-10 yıl, %36’sı 11-20 yıldan beri belediyede 
çalışmaktadır.

Çalışanlara yapılan anketi cevaplayan 
personellerin yaklaşık %57’si birimlerin görev, 
yetki ve sorumluluklarının net ve anlaşılır şekilde 
tanımlandığını düşünmektedir.

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

Anketi cevaplayan personellerin % 50’si personelin, 
birimler arasında dengeli ve adil biçimde 
dağıtılmadığını düşünmektedir.

Yönetici ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum 
olduğunu düşünenler (%44) ile düşünmeyenlerin 
(%43) oranı birbirine oldukça yakındır.

Çalışanların karar alma sürecinde görüş ve 
önerilerinin dikkate alınmadığını düşünenlerin 
oranı %51 civarıdır.

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

Çalışanların yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinin 
yöneticiler tarafından dikkate alınmadığını 
düşünenlerin oranı yaklaşık %49’dur.

Belediye çalışanlarının görevlerini etkili ve verimli 
şekilde yürütebilecek teknik bilgi ve uzmanlığa 
sahip olduğunu düşünenlerin oranı yaklaşık 
%47’dir.

Belediyenin teknolojik altyapısının görevlerin 
etkili ve verimli yürütülmesi için yeterli olduğunu 
düşünenlerin oranı yaklaşık %53’tür.

Çalışılan mekânın fiziksel şartlarının görevlerin 
etkili ve verimli yürütülmesi için yeterli olduğunu 
düşünenlerin oranı yaklaşık %52’dir.

Çalışanların büyük çoğunluğu (%77) Sivas 
Belediyesinde çalışmaktan memnun olduğunu 
ifade etmiştir.

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

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

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

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

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

Sivas Belediyesinin başarılı olduğu hizmetler; 

•Temizlik ve çevre

•Mesire alanları, park bahçe düzenlemeleri

•Altyapı

•Ulaşım, yol, asfalt, kaldırım çalışmaları

•Sosyal Yardımlar

•Mezarlık ve cenaze hizmetleri
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Sivas Belediyesinin yetersiz olduğu hizmetler;

•Ulaşım, trafik, otopark, asfalt ve kaldırım

•İmar, şehir estetiği, kentsel dönüşüm

•Altyapı, su kanal, içme suyu 

•Sosyal kültürel faaliyetler

Önümüzdeki 5 yılda ağırlık verilmesi gereken 
hizmetler;

•Ulaşım, trafik, otopark hizmetleri

•İmar, kentsel dönüşüm, şehir estetiği, personel 
için toplu konut

•İstihdam sağlayacak yatırımlar

•Sosyal, kültürel ve turizm faaliyetleri

•Vaat edilen büyük projelerin hayata geçirilmesi 
(Kızılırmak, Kale, Eski Sanayi vb.)

Önümüzdeki 5 yılda kaçınılması gereken hususlar;

•Gereksiz yatırım, harcama ve İsraf

•Liyakat ve ehliyet sahibi olmayanlara iş vermek

•Hizmette eşitsizlik ve adaletsizlik

•Particilik, kayırmacılık, menfaatçilik

•İnsanlara karşı hoşgörüsüz, kaba ve ilgisiz 
davranmak, iletişimsizlik

•Kaldırım yapmak

Sivas Belediyesinin güçlü yönleri;

•Donanımlı ve yeterli personel

•Araçlar ve diğer kaynaklar yönünden yeterli

•Başkanın siyasi tecrübesi, Merkezi hükümetle 
aynı görüşte olması

•Köklü belediyecilik anlayışı

Sivas Belediyesinin zayıf yönleri;

•Plansız programsız çalışma, kontrollerin yetersiz 
kalması

•Birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği, 
ekip ruhunun kaybolması

•Liyakatsiz ve ehil olmayan kişilerin uzun süre 
yöneticilik yapması, adam kayırmacılık

•İnsan kaynağının niteliksiz oluşu ve verim 
alınamaması

•Personel sosyal haklarında adaletsizlik ve 
yetersizlik, otopark eksikliği

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

Sivas Belediyesini bekleyen fırsatlar;

•Merkezi Hükümetle aynı siyasi görüşe sahip 
başkan ve yönetim

•Tarihi, kültürel miras ve kaplıcaların sağladığı 
turizm potansiyeli

•Hızlı tren

•Diğer kurumlarla koordinasyon

•Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin gelişmesi ve 2. 
Üniversitenin kuruluyor olması

Sivas Belediyesini bekleyen tehditler;

•Ülke genelindeki ekonomik sıkıntı

•Göç

•İşsizlik

•Düzensiz imar ve yapılaşma

•Potansiyellerin değerlendirilememesi
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Sivas’ın nasıl bir il olması gerektiği ile ilgili   
olarak da; 

•Kaplıca Şehri

•Bölgenin sanayi ve üretim merkezi

•Kültür Şehri

•Eğitim Şehri

•Tarım şehri

•Turizm şehri

6.2. Dış Paydaş Anketi Sonuçları

İlimizdeki resmi kurum ve kuruluşlara, sivil 
toplum kuruluşlarına, derneklere ve mahalle 
muhtarlıklarına resmi olarak toplam 218 adet 
paydaş yazısı gönderilmiştir.

Bunlardan 71 tanesi yazımıza cevap göndererek 
anketimize katılmıştır. Dış paydaş anketine katılan 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
mahalle muhtarlıklarının listesi aşağıda verilmiştir:

Kamu Kurum ve Kuruluşları:

1. Sivas Valiliği

2. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

3. İl Emniyet Müdürlüğü

4. İl Jandarma Komutanlığı

5. İl Müftülüğü

6. Vakıflar Bölge Müdürlüğü

7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

8. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

9. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

10. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürlüğü

11. İlbank Anonim Şirketi Sivas Bölge Müdürlüğü

12. Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü

13. İl Kadastro Müdürlüğü

14. İl Tapu Müdürlüğü

15. MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü 

16. ÇEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürlüğü

17. Sivas Defterdarlığı

18. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü

19. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü

20. Sivas Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi 
Müdürlüğü

21. MSB Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı

22. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

23. İl Sağlık Müdürlüğü

24. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

25. DSİ 19.Bölge Müdürlüğü

26. Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

27. Orman Fidanlık Müdürlüğü

28. Orman İşletme Müdürlüğü

29. Tarım Kredi Koop.Bölge Birlik Müdürlüğü

30. TMO Şube Müdürlüğü

31. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl 
Koordinatörlüğü

32. İl Ticaret Müdürlüğü

33. Gümrük Müdürlüğü

34. TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü

35. TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge 
Koordinatörlüğü

36. Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü

37. Türk Telekom İl Müdürlüğü

38. PTT Başmüdürlüğü

39. T.C. Ziraat Bankası Sivas Bölge Yöneticiliği
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40. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Sivas 
İl Şube Müdürlüğü

41. T.C. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler:

1. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı

2. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı

3. İyi Parti İl Başkanlığı

4. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı

5. Sivas Tesviyeciler Madeni ve Oto Sanatkârları 

Esnaf Odası

6. BASK İl Temsilciliği

7. HAK-İŞ İl Temsilciliği

8. İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğü

9. SRT Yönetim Kurulu Başkanlığı

10. Türk Ocakları Derneği

11. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas 
Şubesi

12. Polis Emeklileri Sosyal Yard. Derneği Şubesi 

13. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sivas Şubesi

Mahalle Muhtarlıkları:

1. Pulur Mahalle Muhtarlığı

2. Eskikale Mahalle Muhtarlığı

3. Paşabey Mahalle Muhtarlığı

4. Ahmet Turan Gazi Mahalle Muhtarlığı

5. Danişment Gazi Mahalle Muhtarlığı

6. Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı

7. Yunus Emre Mahalle Muhtarlığı

8. Ferhat Bostan Mahalle Muhtarlığı

9. İnönü Mahalle Muhtarlığı

10. Kaleardı Mahalle Muhtarlığı

11. Diriliş Mahalle Muhtarlığı

12. Esentepe Mahalle Muhtarlığı

13. Alibaba Mahalle Muhtarlığı

14. Çayboyu Mahalle Muhtarlığı

15. Demircilerardı Mahalle Muhtarlığı

16. Çiçekli Mahalle Muhtarlığı

17. Yenimahalle Mahalle Muhtarlığı

Dış paydaş anketlerinin değerlendirme sonuçları 
aşağıda grafik şeklinde verilmiş olup veriler yüzde 
(%) cinsindendir:
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Dış paydaşların (Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil 
Toplu Kuruluşları ve Mahalle Muhtarları) açık 
uçlu sorulara verdiği cevaplardan ön plana çıkan 
konular aşağıda verilmiştir.

Sivas Belediyesinin başarılı olduğu hizmetler; 

•Temizlik 

•Park bahçe-Yeşil alan 

•Ulaşım-trafik

•Altyapı (Su kanal) 

•Kültür sosyal işler ve cenaze hizmetleri

Sivas Belediyesinin yetersiz olduğu hizmetler; 

•Ulaşım-trafik-asfalt-otopark

•İmar 

•Altyapı

•Zabıta hizmetleri

•Kentsel dönüşüm

Önümüzdeki 5 yılda ağırlık verilmesi gereken 
hizmetler;

•Şehir içi ulaşım trafik ve otopark problemlerinin 
çözümüne yönelik projeler

•İmar ve düzenli yapılaşmaya yönelik çalışmalar

•Kentsel dönüşüm

•Park bahçe ve mesire alanları

•İstihdam yaratacak projeler 

Önümüzdeki 5 yılda kaçınılması gereken hususlar;

•Hizmette eşitsizlik, adam kayırmacılık ve 
partizanlık

•Kaynakların israf edilmesinden

•Kaldırım yenilemek

•İsraf, kaynakların verimsiz kullanılması, plansız 
çalışma

•Yapılaşmada dikey mimari ve bitişik nizam, 
betonlaşma

Sivas’ın Belediyecilik açısından en önemli 
avantajları;

•Nüfusun az olması, fazla büyük bir şehir olmaması

•Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, havası ve 
suyunun temiz olması

•Tarihi ve kültürel zenginliği

Sivas’ın Belediyecilik açısından en dezavantajlı 
yanları;

•İklim şartları, kışların uzun ve sert geçmesi, 
çalışma sezonunun kısa olması

•Sürekli göç veren bir il olması

•Sanayinin ve istihdamın yetersizliği

•Yerleşim ve ticaret alanlarının bir merkezde 
sıkışmış olması

Önümüzdeki 5 yılda Sivas’ı bekleyen zorluklar;

•İşsizliğin artması ve istihdam sağlayacak 
yatırımların yetersiz kalması

•Nitelikli insan göçü

•Araç sayısının artması ile ulaşım, trafik ve otopark 
sorunlarının artması

•Ekonomik kısıtlar

Önümüzdeki 5 yılda Sivas’ı bekleyen fırsatlar; 

•Ulaşım ağları üzerinde olması (hızlı tren, karadeniz 
–Akdeniz otoyolu)

•Tarihi ve kültürel mirasın, termal zenginliklerin 
turizm potansiyeli oluşturması
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•Üniversitenin öğrenci sayısı ve 2. Üniversitenin 
kuruluyor olması

•Tarım ve hayvancılık sektörünün büyüme 
potansiyeli

•Belediye Başkanı ve Hükümetten alacağı destek

Bunların dışında, belirtilen diğer hususlar;

•Kızılırmak, Kale, Kuzey Çevre Yolu, Eski Sanayi, 
buğday pazarı vb. ile ilgili projelerin hayata 
geçirilmesi

•Tarihi ve milli değerlerin ön plana çıkartılması

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

•İnsan odaklı-vatandaş memnuniyetini esas alan

•Temiz ve yaşanabilir bir şehir

•Hizmette eşitlik ve adalet 

•Şeffaflık, hesap verme sorumluluğu

•Katılımcılık

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

•Kültür Şehri

•Turizm Şehri

•Tarım Şehri

•Sanayi ve üretim merkezi

•Eğitim Şehri

•Sağlık Şehri 

6.3. Vatandaş Anketi Sonuçları

Vatandaş anketi, Sivas il merkezindeki 65 mahallede 
15 yaş üstü 3150 kişiye yüz yüze görüşme tekniği 
ile yapılmış, 3075 anket üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır.

Bu araştırmada;

•Sivas Belediye hizmetlerinin vatandaş nezdinde 
memnuniyetini,

•Sivas Belediyesi’nin ürettiği hizmetlerdeki 
vatandaş algısını,

•Belediyenin hayata geçirmeyi düşündüğü projeler 
hakkında vatandaşın görüşünü,

•Belediyenin yeni yönetiminin vatandaş güven 
algısını,

•Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşın şikâyet, 
dilek ve temenni için başvuru yerlerinin bilinilirliği 
ölçülmeye çalışılmıştır.

Vatandaş anketlerinin değerlendirme sonuçları 
şu şekildedir:

Ankete katılan vatandaşların %57’si erkek, %43’ü 
kadın;

% 30’ u 15-24 , %23’ü 25-34, % 24’ü 35-44 yaş 
aralığında;

% 30’ u öğrenci , % 18’i ev hanımı, % 16’sı esnaf-
tüccar, % 11’i işçi, % 9’u memurdur.

Sivas Belediyesinin genel hizmetlerinden 
memnuniyet derecesi ile ilgili soruya verilen 
cevaplardan, park, bahçe yeşil alan ve mesire 
alanları, belediye sosyal tesisleri, yol, kavşak, alt-
üst geçit, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarında 
yüksek oranda memnuniyet söz konusu iken, 
açık-kapalı otopark, içme suyu hizmetleri ile ilgili 
memnuniyetsizlik görülmüştür.

Yeni belediye yönetiminin hayata geçirmeyi 
düşündüğü projelerden kapalı ve açık otopark 
projelerine, Kızılırmak projesine, alt ve üst geçit 
projeleri ile Kale projesine öncelik verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

Yeni belediye yönetiminin hizmetleri daha iyi bir 
duruma getireceğine inananların oranı ise yaklaşık 
% 46 olduğu görülmüştür. 

İç paydaş, dış paydaş ve vatandaş anketlerinin 
sonuçları ayrıntılı olarak raporlanmış ve üst 
yönetime sunulmuştur. 
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BÖLÜM 2: SİVAS BELEDİYESİ’NİN GENEL HİZMETLERİ 

B.2.1) Şehir planlama ve yaplaşma  10,8  30,8  10,7  23,9  23,9  41,6  47,8 

B.2.2) İnşaat ruhsat, kullanm ruhsat ve denetim  6,6  20,6  37,6  17,5  17,7  27,2  35,2 

B.2.3) Yol, kavşak, alt‐üst geçit, kaldrm ve aydnlatma çalşmalar  15,3  41  9,3  18,1  16,2  56,3  34,3 

B.2.4) Trafik düzenlemeleri (yol, çizgi, sinyalizasyon)  13,6  36,4  10,2  19,3  20,5  50  39,8 

B.2.5) Toplu taşma hizmetleri  15,1  29,2  13,9  17,3  24,5  44,3  41,8 

B.2.6) Otopark (açk, kapal ve cadde üzeri)  9,2  19,5  16,6  25,1  29,6  28,7  54,7 

B.2.7) Kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetleri  12,6  30,3  16,9  17,2  23  42,9  40,2 

B.2.8) İçme ve kullanma suyu hizmetleri  11,5  25,3  9,2  22,8  31,1  36,8  53,9 

B.2.9) Temizlik hizmetleri (şehrin genel temizliği, atk toplama ve 
bertaraf edilmesi)  22,8  40,9  9,8  12,7  13,8  63,7  26,5 

B.2.10) Çevre koruma ve geri dönüşüm hizmetleri  20  38,2  16,7  13,1  12  58,2  25,1 

B.2.11) Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri  30,8  40,9  8,9  10  9,4  71,7  19,4 

B.2.12) Mesire alanlar ile ilgili hizmetler  34,3  38,5  9,8  10  7,3  72,8  17,3 

B.2.13) Spor tesisleri, spor alanlar ve sportif faaliyetler  14,4  26,2  26  17  16,4  40,6  33,4 

B.2.14) İtfaiye hizmetleri  17,8  30,1  35,8  9,4  6,8  47,9  16,2 

B.2.15) Mezarlk hizmetleri  29,5  29,3  25,6  9  6,5  58,8  15,5 

B.2.16) Veteriner hizmetleri  13,7  24,4  38,1  12,4  11,4  38,1  23,8 

B.2.17) Zabta ve denetim hizmetleri  13,6  25,3  32  15,2  14  38,9  29,2 

B.2.18) Halkla ilişkiler, tantm ve iletişim hizmetleri (duyuru ve 
bilgilendirme, kentli servisi, web sayfas, çağr merkezi vb.)  13,5  25,6  27,5  19,4  14  39,1  33,4 

B.2.19) Yeni teknolojilerin belediye hizmetlerinde kullanlmas (7/24 
ödeme noktalar, e‐belediye, e‐imar, mezarlk bilgi sistemi vb.)  17,3  34,5  26,6  11,5  10,1  51,8  21,6 

B.2.20) Sosyal yardm hizmetleri (Hayat Ağac ve Gda Bankas)  20,8  33,3  22,7  12,4  10,8  54,1  23,2 

B.2.21) Kültürel ve sosyal etkinlikler (sempozyum, kitap yaym, 
tiyatro, gösteri, konser vb.)  13,1  27  20,8  21,1  18  40,1  39,1 

B.2.22) Hanmlar Kültür Merkezleri ve Gençlik Merkezleri  17,6  33  27,3  12,2  9,9  50,6  22,1 

B.2.23) Belediye Sosyal Tesisleri (Selçuklu Sosyal Tes. Emekliler 
Kültür Evi, 27 Haziran Park, Kütük Ev vb.)  24,2  38,6  16,7  10,2  10,3  62,8  20,5 

B.2.24) Kaplca hizmetleri (Scak ve Soğuk Çermik)  27,5  34,1  14,2  10,8  13,4  61,6  24,2 
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BÖLÜM 3: SİVAS BELEDİYESİ’Nİ AŞAĞIDAKİ İFADELERE GÖRE DEĞERLENDİRİNİZ 

B.3.1) Belediye hizmet üretirken vatandaşlarn ihtiyaç, beklenti 
ve önerilerini dikkate alr  7,7  23,6  14,7  27,3  26,6  31,3  53,9 

B.3.2) Belediyede istediğim birime ve kişilere rahatlkla 
ulaşabilirim  9,4  24  22,2  24  20,4  33,4  44,4 

B.3.3) Belediyenin hizmet üretimini eşit ve adil yaptğna 
inanyorum  7,1  19,2  21,5  23  29,3  26,3  52,3 

B.3.4) Belediyenin vatandaş memnuniyeti için tüm gücüyle 
çalştğn düşünüyorum  8,3  23,4  18,7  24,5  25,2  31,7  49,7 

B.3.5) Belediyede iş ve işlemlerim ksa sürede tamamlanyor  10,5  26,2  20,6  21,5  21,3  36,7  42,8 

B.3.6) Belediye personelinin vatandaşa karş tavrn beğeniyorum  13,8  30,4  17,9  19,6  18,4  44,2  38 

B.3.7) Belediyeyi aradğmda bana cevap verecek bilgiye sahip 
bir yetkiliye ulaşabiliyorum  14,3  28,6  21,4  16,7  19  42,9  35,7 
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BÖLÜM 4: YENİ BELEDİYE YÖNETİMİNİN HAYATA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ PROJELERDEN BAZILARI AŞAĞIDA 
SIRALANMIŞTIR. BU PROJELERİ ÖNEM DERECESİNE GÖRE 1’DEN 5’E KADAR SIRALAYINIZ 

B.4.1) Kzlrmak Projesi 1. Etap Yapm (Sivas Bilim, Sanat ve Kültür 
Park Projesi)  46,3  18,2  14  10,2  11,3 

B.4.2) Hanmlar Kültür ve Sanat Merkezi  35,4  21,6  18,2  14  10,7 

B.4.3) Millet Bahçeleri ve Kraathaneleri  27,7  24,9  16,7  14,9  15,7 

B.4.4) Yaşllar Sohbet Evi  32,4  23,6  15,4  16,3  12,3 

B.4.5) Yeni Belediye Hizmet Binas Projesi  28,5  21  16  16,5  18 

B.4.6) Toplu Konut Projesi  36,2  23,3  14,6  13,5  12,4 

B.4.7) Meydan Cephe Düzenleme Projesi  31,9  22,4  14,9  15,2  15,6 

B.4.8) Yeni Nikah Salonu Projesi  26  20,8  18,9  17  17,3 

B.4.9) Kale Projesi  38,3  21,6  15,6  13,3  11,2 

B.4.10) Semt Gençlik Evleri Projesi  33,6  21,5  17,7  15  12,2 

B.4.11) Alt‐üst Geçit Projeleri  45,4  21,1  13,9  10,6  9 

B.4.12) Kapal ve Açk Otopark Projeleri  51,1  19,2  11,3  9,3  9,2 
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Organizasyon
Şeması

Belediye
Meclisi

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Necmettin YILMAZ
Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü

Bekir Sıtkı EMİNOĞLU
Başkan Yardımcısı

Özel Kalem
Müdürlüğü
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Hilmi BİLGİN
Belediye Başkanı

Belediye
Encümeni

Başkan
Danışmanları

İç Denetim Birim
Başkanlığı

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Kayhan IŞIK
Başkan Yardımcısı

Ahmet DUMAN
Başkan Yardımcısı

LEVENT OLGUN
Başkan Yardımcısı
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ

7.1. İnsan Kaynakları

Sivas Belediyesinin yürütmekte olduğu hizmet 
ve faaliyetler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde 
görevlendirilen memur, işçi ve sözleşmeli personel 
tarafından yerine getirilir.

2019 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle, belediyemiz 
çalışanlarının istihdam durumu ve cinsiyetine göre 
dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Belediye çalışanlarının eğitim durumu ve yaşlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiştir:
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Personelin Yaş Durumu
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Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı
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Yıllara Göre Personel Durumu
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Birimlere Göre Personel Dağılımı
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7.2. Fiziki Kaynaklar

Sivas Belediyesi, Belediye ana hizmet binasının dışında birçok hizmet binası ve tesiste hizmet ve faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Hizmet binaları ve tesislerin isimleri ve mevkileri aşağıda verilmiştir.
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Makine ve Araçlar
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7.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve 
yaygın bir şekilde kullanılmakta olup,  günümüz 
teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve 
takip sistemi bulunmaktadır.

Bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbirine 
bağlanmıştır. Kurum içi elektronik ortamın 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi 
Sistemi ve Numarataj bürosunda, birimlerimizin 
ihtiyacı olan bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Bu 
bilgi sistemleri;

•Adres Kayıt Sistemi

•Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

•Altyapı Bilgi Sistemi

•Mezarlık Bilgi Sistemi

•Kadastro Bilgi Sistemi

•Arşiv Bilgi Sistemi

•İmar Planı Bilgi sistemi ve e-imar Kullanımı

•İlan Reklam Bilgi Sistemi

•Emlak Bilgi Sistemi

•Fen İşleri Bilgi Sistemi

•Ulaşım ve Trafik Bilgi Sistemi

Belediyemiz muhatapları iletişim araçlarını 
kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri 
sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme 
ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda 
dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz 
hizmetleri de takip edilebilmektedir.

Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da 
yine teknolojik donanım sayesinde online olarak 
kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim 
tarafından yerinden yapılabilmektedir. 

Özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisinin 
hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile 
birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı 
güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 
Bu yatırımların dökümü aşağıdaki tablolarda 
gösterilmektedir.
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Bilgisayar Donanım Altyapısı
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İletişim Altyapısı

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar
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Birimlere Göre Bilgisayar Donanımı
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7.4. Mali Analiz 

Son beş yılın gelir bütçesi ve gerçekleşme tutarları; gider bütçesi ve gerçekleşme tutarları aşağıdaki tablo 
ve grafikte gösterilmiştir.
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Son 4 yılın bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımları aşağıdaki tabloda ve grafikte 
gösterilmiştir.
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Son dört yılın bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre tutarları ve toplam içindeki oranları aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.
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Bütçe Uygulama Sonuçları

2018 yılı bütçe ve bütçe gerçekleşme tutarları tabloda gösterilmiştir.

2018 yılı birim giderlerinin toplam bütçe ve bütçe içindeki payları grafikte gösterilmiştir.
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Mali Kaynak Tablosu
(2020-2024 Yılları İçin)

* Haziran sonu harcama verisine 
göre yılsonu gerçekleşme tahmini 
      
 
Son 8 yıllık bütçe artış ortalaması 
=%14,62/ Yıl     
   
Önümüzdeki 5 yılda ise gelir 
bütçesi ortalama büyümelerinin 
%12 olacağı tahmin edilmektedir. 
Toplam kaynaktan 103.411.000,00 
TL plan dönemi boyunca finansman 
anapara ödemesi yapılacaktır.
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8- PESTLE ANALİZİ
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9- GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler )ANALİZİ
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GELECEĞE
BAKIŞ
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C- GELECEĞE BAKIŞ

1- MİSYON

2- VİZYON

3- TEMEL DEĞERLER

Gönül Belediyeciliği anlayışı ile hemşehri memnuniyetini esas alan, halkın 
mahalli müşterek ihtiyaç ve taleplerini etkili, verimli, şeffaf ve adil bir şekilde 
karşılayan, daha yaşanabilir bir Sivas için çalışmak.

Tarihi ve kültürel değerleri koruyup yaşatarak, günün gerektirdiği altyapı ve 
üst yapıları ile sürdürülebilir çevre, kurumsal yapı, insan odaklı hizmet anlayışı 
ve hemşerilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir 
şehir oluşturmaktır.

• Milli manevi ve mahalli değerlere saygılı olmak
• Şehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık
• Değişime ve yeniliğe açık olmak
• Adalet, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermemek
• Ehliyet ve liyakate önem vermek
• Yönetimde katılımcılık
• Şeffaflık, hesap verebilirlik
• Kaynakları israf etmemek, verimli ve etkin kullanmak
• Hizmette kalite ve insan merkezlilik
• Çevreye karşı duyarlı olmak, her canlının hakkını gözetmek
• Her türlü fikir, öneri ve şikâyete açık olmak
• Gelişime açıklık ve sürdürülebilirlik



STRATEJİ
GELİŞTİRME
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D- STRATEJİ GELİŞTİRME

1- HEDEF KARTLARI
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2- MALİYETLENDİRME

2020-2024 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedeflerin tahmini 
maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiş olup, ayrıntılı maliyetlendirme yıllık performans programı hazırlık ve 
bütçeleme süreçlerinde yapılacaktır. 





İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME
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E- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci, stratejik plandaki 
hedefler ile ulaşılan sonuçların karşılaştırıldığı bir 
süreçtir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye 
tabi tutulması gerek planın başarılı olarak 
uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu 
açısından vazgeçilmez bir husustur. 

Stratejik planda belirlenen performans göstergeleri 
aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve 
belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak 
yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme 
faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ise devam 
eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve 
hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar 
alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu 
belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel 
sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve 
ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, 
hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; 
hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama 
birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst 
yöneticiye sunulması ise Strateji Geliştirme 
Biriminin sorumluluğundadır. 

Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planının izleme 
ve değerlendirme çalışmaları Belediye Başkanı 
başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin 
katılımlarıyla altı aylık dönemlerde yapılacak izleme 
toplantıları ve bir yıllık dönemlerde yapılacak 
değerlendirme toplantıları ile gerçekleştirilecektir.  
Strateji Geliştirme Birimi, harcama birimlerden 
istediği izleme ve değerlendirme raporlarını 
konsolide ederek Strateji Geliştirme Kuruluna 
sunacaktır.

İzleme ve değerlendirme toplantılarında, 
Belediyelerde Stratejik Planlama Kılavuzunda 
yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirmeler 
yapılarak hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili 
görüşmeler yapılacaktır.

Stratejik plan değerlendirme raporunun 
nihai hale getirilmesi sürecinde, iç denetim 
birimi, İçişleri Bakanlığı denetimi ile Sayıştay 
tarafından gerçekleştirilen performans denetimi 
bulgularından da yararlanılacaktır.
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