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           SUNUŞ 

          Gördes Belediyemizin ve Gördes kentimizin daha güçlü daha güzel ve daha gelişmiş hale 

gelmesi, Belediye Hizmetlerinin daha etkin verimli ve sürdürebilir olarak yapılabilmesi için 

2015-2019 Stratejik Planını tamamlamış bulunmaktayız. 

 

Yapılan planla, gelecek vizyonumuzu misyonunuzla pekiştirerek, doğru zaman ve 

kaynakla en iyi performansı elde etmeyi amaç edindik. Bu süreçte güçlü bir Belediyenin güçlü bir 

kent doğuracağını ve bununda ancak planlı yatırımlar ve faaliyetler ile gerçekleşeceğini bilerek 

hareket ettik. Tabiî ki bu planlama süreci dinamik bir süreç, istenilen amaç ve hedeflere ulaşmada 

zamana ve şartlara göre gelişim sağlanarak, kısa vade de planlama ve performans ölçütlerinin iyi 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun akabinde orta ve uzun vade de asıl amaç olan stratejik 

plandır. 

 

 Stratejik plan ise kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 

yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren esnek bir plandır. Stratejik Planlama, bir kurumun 

bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kurumun amaçlarını, 

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve geleceğe 

dönük bir bakış açısı sağlar. 

 

Günümüzün kent hayatındaki sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel değişimler toplumun 

ihtiyaçlarını çeşitlendirmiş ve beklenti düzeylerini yükseltmiştir. Buna paralel olarak yaşanan 

sorunlar her geçen gün hızlı artış göstermekte ve yerel yönetimlerin kaynaklarını daha verimli 

kullanmaları gereğini ön plana çıkmaktadır. Kıt olan kaynaklarla sınırsız olan toplum 

ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan yerel yönetimler açısından mevcut kaynakların daha 

verimli kullanılması ve etkin bir şekilde yönetilmesi için planlama sürecinin hayata geçirilmesi 

bir zorunluluk halini almıştır. Kentsel kamu politikalarının, daha geniş bir perspektiften bakılarak 

ve uzun vadeleri ön görerek hazırlanması ise kaçınılmazdır. 

 

Bizde bu gerçekler ışığında. Sadece Belediye üst yönetiminin değil, tüm müdürlüklerin, 

tüm dış paydaşların ve en önemli olarak kenti yönetme de yetki aldığımız halkımızın 

beklentilerini ve önerilerini dikkate alarak görüşlerini analiz ettik. 

Bu analizlerin sonucunda hazırlanan bu stratejik planın her bir amaç ve hedefi, gelecek 

misyon ve vizyonumuzun gerçekleşmesinde gerçekçi, ihtiyaca uygun şekilde oluşturlmuştur. 

 

Gerçek ve nihai amacımız gün kurtarmaktan ziyade Gördes’imizi orta ve uzun vadede 

geleceğe hazırlamak ve yaşayan ve yaşatan bir kentin temellerini atmaktır. 

2015 - 2019 stratejik planımızın hazırlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, 

paydaş olarak görüş ve önerilerini bizden esirgemeyen tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine, 

belediye meclisimizin değerli üyelerine ve Gördes halkımıza gönülden şükranlarımı sunarım. 

                  

Muhammet AKYOL 

                                                                                 Gördes Belediye Başkan 
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1. STRATEJİK PLAN NEDİR? 

 

 Stratejik Planlama, bir kurumun mevcut durumunun ne olduğunu tespit eden, ne yaptığı 

ve neyi neden yaptığına şekil veren, temel kararları ve eylemleri oluşturmak için disipline edilmiş 

çabalar bütünüdür. Bu yönüyle, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum 

arasındaki yolu tarif eder. Kurumun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak 

yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Ancak, 

stratejik plan yapma ya da teknik ifadesiyle stratejik planlama sadece bir kez yapılan bir planlama 

faaliyeti değildir. Aksine, ortaya çıkan tehdit ve fırsatlara göre tekrarlanan bir süreçtir. Bu 

nedenle sadece stratejik planlama yapmak yeterli olmaz, kurumdaki yöneticilerin stratejik 

düşünme ve vizyon geliştirme niteliklerinin de güçlendirilmesi gerekir. 

 

Neden Stratejik Planlama? 

 

 Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm 

yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve halen devam eden bu değişim ve 

dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde 

derin izler bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş 

yapma yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına 

yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin demokratikleşmesi taleplerini de beraberinde 

getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi 

için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin 

hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu 

unsurları arasında olduğu bilinmektedir. 

 Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan 

tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak 

amacını taşımaktadır. 

Bu anlayış; 

√ Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. 

√ Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. 

√ Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. 

√ Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. 

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu kurumları; 

• Şeffaf olmak 

• Katılımcı olmak, 

• Düşük maliyetle çalışmak, 

• Etkili olmak, 

• İnsan odaklı çalışmak, 

• Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve 

• Öngörülebilir olmak zorundadır. 

 Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. 

Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun 

çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Yeni kamu yönetimi anlayışı 

gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde “stratejik yönetim” yaklaşımına 

geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında;  

√ Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, 

√ Misyon ve vizyon belirleme, 
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√ Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, 

√ Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, 

√ İnsan kaynaklarının geliştirme unsurlarında daha fazla vurgu yapılmaktadır. 

 Öte yandan, kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve 

değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma 

yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olmaktadır. Bu değişim eğilimi ile 

paralel olarak stratejik yönetimin de gelişerek kamu kurumlarının da girişimci ve rekabet edebilir 

olması gerektiğine vurgu yapılması, aslında yerel yönetim ruhunun da bir gereğidir.  Çünkü, 

kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi 

merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının 

değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç 

ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince 

kavranmasından geçmektedir. 

Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların 

memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş 

taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir 

yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan 

mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik planlama da, belediyeler başta olmak üzere, tüm 

kamu kurumlarının planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş 

programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve 

değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak temel bir araç olarak kabul edilmektedir. 

 

 

Stratejik Planın İçeriği 

 

Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı 

olur: 

• Neredeyiz ? 

• Nereye gitmek istiyoruz ? 

• Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ? 

•Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ? 

 

 Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. 

“Neredeyiz? ” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir 

biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. 

“Nereye gitmek istiyoruz? ” sorusunun cevabı ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde 

ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz 

bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve 

eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve 

amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler 

ortaya konularak verilir. 

 

Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan 

stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. 

 

Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması 

anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel 
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değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın 

değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden 

değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır. 

 

Stratejik Planın Faydaları 

 

Stratejik planların kuruma faydaları, şu başlıklar altında özetlenebilir: 

√ Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası gibi 

işlev görür. 

√ Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik 

temel oluşturur. 

√ Yönetsel başarı için gerekli bilgilerin edinilmesine katkı yapar 

√ Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği 

de kapsamaktadır. 

√ Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik 

periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik 

taşır. 

√ Paydaş desteği için gereklidir. 

√ Kurum içi ve dışı iletişimi teşvik eder. Başarılı bir stratejik planın özellikleri Yapılan stratejik 

planların başarılı olabilmesi için, şu hususlara dikkat edilmelidir: 

√ Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır 

√ Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı ve plan, sadece yapanlara terk 

edilmemelidir. 

√ Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır. 

√ Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliliği içermelidir. 

√ Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir. 

√ Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır. 

√ Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır. 

 

Belediyelerde Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi 

 

Nüfusu 50.000den fazla olan belediyeler de dahil olmak üzere, kamu kurumları stratejik 

yönetim anlayışına geçmek ve mevzuatta belirtilen sürelerde kendi stratejik planlarını yapmak 

zorundadırlar. Stratejik planlama ile ilgili mevzuatın ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır. 

 

A.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu 

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;  

a) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun 

vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, 

MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması 

amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; 

b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık 

programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 

uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar 
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ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

 

B.5393 Sayılı Belediye Kanunu 

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine 

görüş bildirmek. 

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili 

raporları meclise sunmak. 

 

Stratejik Plan ve Performans Programı 

 

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 

kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl 

başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 

görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 

meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- 41 inci maddede öngörülen stratejik plan, Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;  

a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum 

kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılım¬ları sağlanır ve 

katkıları alınır. 

b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve 

katkılarıyla yürütülür. 

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları 

tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışın¬dan temin edilecek 

danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla 

sınırlıdır. 

ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme 

sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. 

MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. 

(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için 

güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, 

hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 
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(3) Ayrıca; 

a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu 

idaresinin, 

b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin, 

c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin, 

ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin, 

d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması 

hallerinde ilgili kamu idarelerinin, stratejik planları yenilenebilir. 

(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın 

yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı 

takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir. 

(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir. 

MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça 

yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar. 

MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve 

uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. 

MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve 

faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak 

hazırlanır.  

(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, 

politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate 

alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. 

MADDE 15 – (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını 

İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir. 

(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin Internet sitelerinde yayınlanır. 
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“Gördes'i katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.” 
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İkinci Bölüm 

Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır ? 
 

Gördes’imizin her kesimi ile gelişmesi için katılımcı yönetim tarzı benimsenecektir. 

 

2.STRATEJİK PLAN NASIL HAZIRLANDI? 

 

Gördes Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nın oluşturulması, ortalama 2 aylık zamana 

yayılan bir sürecin sonucunda tamamlanmıştır. Stratejik planın yapılması ihtiyacı, seçimden 

hemen sonra hissedilmiş ve Belediyemiz Müdürlükleri bu çerçevede gerekli hazırlıklara 

başlamıştır. 

  Stratejik plan belediyemizin tümünü ilgilendiren önemli ve zaman alıcı bir süreç olduğu 

ve stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde planlama sürecinin hazırlanmasına 

bağlı olduğu için, öncelikle belediyemiz tarafından plan çalışmaları sahiplenilmiş, planlama 

sürecinin organizasyonu yapılmış, sürece ilişkin ihtiyaçlar tespit edilmiş ve zaman planlaması 

yapılarak bunların tümünün birleştirildiği bir hazırlık programı oluşturulmuştur. Stratejik planın 

hazırlık çalışmaları, planlama süreci ve katılımcılığın sağlanması yöntemleri aşağıda 

özetlenmektedir. 

 

Bilindiği üzere, stratejik planlamanın başarısı, önemli ölçüde belediye çalışanlarının, 

paydaşlarının ve vatandaşların planı sahiplenmesi ile mümkündür. 

 

Stratejik Planlama çalışmalarımızda, belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü birimi 

koordinatörlük işlevini yerine getirmiştir. 

 

Koordinatör birimin görevi, stratejik planı hazırlamak değil plan çalışmalarını koordine 

etmek olduğundan, ilgili birimimiz sadece stratejik planlama ile ilgili toplantıların organizasyonu, 

kurum içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerinin 

koordinatörlüğünü sağlamıştır. 

 

Belediyemizin üst yöneticisi olan Başkanımız Muhammet AKYOL, stratejik planının 

hazırlanması ve uygulanmasından belediye meclisine karşı sorumluğunun bilinciyle stratejik 

planlama ekibinin başkanlığını yürütmüş, stratejik planlama ile ilgili toplantılara bizzat iştirak 

etmiş, stratejik plan çalışmalarının her aşamasını doğrudan ya da dolaylı olarak desteklemiş ve 

ihtiyaç duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermiştir. 

 

Stratejik Planlama Ekibi 

 

a)Ağustos ayı içerisinde, belediye başkanımız Muhammet AKYOL başkanlığında, 

belediyedeki kilit müdürlüklerin müdürleri veya müdürlerin belirlediği diğer çalışanlardan oluşan 

bir stratejik planlama ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip, 2015-2019 stratejik planının oluşturulma 

yöntem ve esaslarını belirlemek ve belediyede stratejik plan çalışmalarını koordine etmek 

görevini üstlenmiştir. 

 

Bu ekip, aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.  
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STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ, 

Adı-Soyadı 

1.Muhammet AKYOL Başkan 

2.Bilal LAÇİN Üye 

3.Kadir Eygül Üye 

4.Şefahattin AYDEMİR  Üye 

5.Halil ERDEN Üye 

6..Mustafa GÜVEN Üye 

7.Melih ERDEM Üye 

7.Fatih ŞENER Üye 

8.Cihat DENİZ Üye 

 

Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları ve Katılımcılığın Sağlanması Yöntemleri 

 

b. Müdürlerin, kendi müdürlüklerinin durum analizini yapmaları. Stratejik plan 

bilgilendirme toplantısında dağıtılan formlar ışığında, çeşitli tarihlerde tüm müdürler kendi 

müdürlükleri ile ilgili durum analizi çalışması yapmışlardır. Bu çalışmalarda, katılımcı bir 

yöntem izlenmiş ve mümkün olduğunca müdürlüklerdeki tüm çalışanların görüşleri alınarak 

analiz oluşturulmuştur. Ayrıca her müdürden, belediyenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, önündeki 

fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri belirlemek amacıyla kendi müdürlüğü içinde bir toplantı 

yapması talep edilmiş ve bu süreçte toplanan bilgiler ve oluşturulan görüşler alınmıştır. 

 

c. Belediye üst yönetiminin Gördes vizyonu hakkında düşüncelerinin ve düşündükleri vizyon 

projelerinin belirlenmesi Ağustos ayı içerisinde şekilllenmiştir, Belediye Başkanımızdan; nasıl 

bir Gördes hayal ettikleri, nasıl bir belediye oluşturmak istedikleri, Gördes’in önümüzdeki 5 yıl 

içinde nasıl bir durumda olacağına ilişkin görüşleri, belediyecilikte önem verdikleri hususlar, 

belediyecilik anlayışlarının diğerlerinden ne gibi farkları olduğunu, Gördes’in hangi 

problemlerini daha fazla önemsedikleri, bu problemler için önümüzdeki dönemde ne gibi çözüm 

önerileri öngördükleri, mali sorunları aşmak için neler yapılabileceği, önümüzdeki yıllarda 

Gördes’te nelerin ne şekilde değişebileceği ve vizyon projelerinin neler olduğu hususlarını 

anlatan bir analiz yapmaları talep edilmiştir.bu çerçevede görüşleri alınmıştır. 

 

d. Paydaşlarla İletişim ve Paydaş Anketleri 

 Stratejik Planlama çalışmalarında görüşlerinden faydalanılacak, talep ve beklentileri 

alınarak kent hakkında projeleri öğrenilecek olan dış paydaşlar belirlenmiştir. Bu paydaşlara 

anket uygulamaları ile, ekte bir Dış Paydaş Soru Formu gönderilmiş ve anketler tamamlanmıştır. 

 

  e. Kurum Analizi Yapılması Ağustos ayı içerisinde, müdürlerin kendi müdürlükleri ile 

belediye hakkında verdikleri bilgiler ve yaptıkları analizler, yönetimin görüşleri ve 

vatandaşlardan gelen bilgiler ışığında; belediyenin organizasyon yapısı ve sorunları, mali yapı ve 

sorunları, insan kaynakları ve geliştirilmesi gereken hususlar, güçlü ve zayıf yönleri, önündeki 

fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditler belirlenmiş ve analiz edilerek son şekli verilmiştir. 

 

f. PEST Analizi 

Ağustos ayı içerisinde, Gördes kenti ve Gördes Belediyesini ilgilendiren Politik, 

Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik çevredeki önemli değişimler ve gelişme eğilimleri 

değerlendirilerek analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu, belediyenin mevcut durumu ve 

kaynakları dikkate alınarak, kent ve belediye hakkında öne çıkan fikirler ve hizmetlerde öncelik 

önerileri belirlenmiştir. 
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g. Dış Paydaş Analizi Yapılması 

Eylül ayı içerisinde, kurumsal veya bireysel paydaşlardan gelen görüş, proje ve öneriler, 

stratejik planlama ekibi tarafından analiz edilerek, stratejik plan sürecinde değerlendirilmiştir. 

 

h. Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri Raporunun Hazırlanması Eylül ayında, şu ana 

kadar yapılan Kurum Analizi, PEST Analizi ve Dış Paydaş Analizi sonuçları bir araya getirilerek; 

Belediyenin Sunduğu Hizmetler, Alt Yapı ve Fiziki Kaynaklar, Paydaşlarla İlişkiler, İnsan 

Kaynakları, Organizasyon Yapısı, ve Mali Yapı konularında mevcut durum analiz edilerek, 

iyileştirme önerilerinin özetlendiği bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, tüm müdürlüklere 

gönderilerek görüş ve önerileri talep edilmiştir. 

 

i. Kurum Felsefesi, Stratejik Amaçlar, Hedefler Ve Projeleri Belirleme Çalıştayı 

gerçekleştirilen tüm müdürler, ve stratejik planlama ekibinin katıldığı bu çalıştayın gündeminde 

şu konular olmuştur: 

√ Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri Raporu’nun tartışılması 

√ Misyon-Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi 

√ Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Bu çalıştayda diğer tüm veriler de dikkatle dile 

getirilen hususlar ve elde edilen veriler, stratejik planlama ekibince ana hatlarıyla bir araya 

getirilerek, taslak stratejik planın oluşturulmasında kullanılmıştır. 

 

 

“Belediye hizmetlerinde kalite,etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.” 

 

 
 

Engelsiz Engelliler Parkı 
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Üçüncü Bölüm - Durum Analizi ? 
“Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız.” 

 

DURUM ANALİZİ 

 

A.KONUMU VE ULAŞIMI 

Gördes, Ege Bölgesinin kuzey batısında yer alan, zengin bir tarihi geçmişe sahip, tarım, 

hayvancılık ve son dönemde madencilik sektörüne dayalı Türkiye´nin gelişen bir ilçesidir. 

Gördes´in ADNKS verilerine göre son nüfusu 30.341´dir. Gördes ulaşım yönünden İl merkezine 

uzak ve transit geçiş yollarında olmadığı için ulaşımın zor olduğu bir bölgede yer almaktadır. 
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B.GÖRDES'İN TARİHÇESİ 

Gördes ilçesinin ne zaman kurulduğu ve ilçenin nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. İlk 

çağlardan bu yana önemli bir yerleşim bölgesi üzerinde bulunan Gördes, Şarl 

Leksiyon'un 1842 tarihinde yazdığı "Küçük Asya" adlı kitapta iyonluların Atina kralı Kadüz'ün 

oğlu tarafından kurulduğu yazılmaktadır. 

İlk çağlarda Gördes'e Anadolu’nun birçok yerleşim yerlerinde isim olarak kullanılan "Gördes" 

denilmekteydi. Bugünkü Gördes Lidya'da bir şehir olup, daha sonraki devirlerde " Julia Gordes" 

adını almıştır. 

Gördes ismi yabancı kaynaklarda Guerdez olarak geçer. Evliya Çelebi Gördes'ten "Gördes şehri 

Köritöz" olarak söz eder. Halk arasında ise, bölgeye ilk yerleşen "Kördost" adlı göçebelerin 

adının zamanla Gördes'e dönüştüğü ve bölgenin isminin buradan geldiği anlatılmaktadır. 

Gördes, sırasıyla Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluklarının 

egemenliklerinde kalmış; 1071 Malazgirt Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Türklerin eline 

geçmiştir. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Karesi Beyliği'nin sınırları içinde 

kalmıştır. 1641 yılında Gördes'ten geçen Evliya Çelebi'nin belirttiği gibi; Büyük 

İskender tarihinden sonra Yankoa Kralının Veledi Nakeplerinden Köritöz adlı kral'ın elinden 

Saruhanoğlu Yakuphan tarafından fethedilmiştir. Bedesti Ulaş Bey'e daha sonra Yakup Şah'ın 

Kızının nikahı sonrasında çeyiz yoluyla Yıldırım Bayezid'ın eline, dolayısıyla Osmanlı 

İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. 

Gördes Kurtuluş Savaşı sıralarında sürekli savaş sahası olmuş ve ilk defa 15 Temmuz 1920'de 

Yunan kuvvetleri tarafından istila edildikten sonra, 14 ay kadar Yunan işgalinde kalmış ve 5 

Eylül 1922'de kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı tarihinde adından en çok söz edilen kişilerde Gördes 

kızı Makbule hanım (Şehit Makbule Hanım) ile Ege'de Kuva-yı Milliye Teşkilatını kuran 

Hacı Ethem Büke Gördes'in yetiştirdiği bir çok önemli isimden yalnızca ikisidir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1842
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atina
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lidya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Evliya_%C3%87elebi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Persler
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Makedonyal%C4%B1lar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1071
http://tr.wikipedia.org/wiki/Malazgirt_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklu_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karesi_Beyli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1641
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0skender
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0skender
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1920
http://tr.wikipedia.org/wiki/5_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/5_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1922
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethem_B%C3%BCke&action=edit&redlink=1
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Kurulum Safhaları 

23 Ocak 1940 tarihinde eski (aşağı) Gördes'te şiddetli bir toprak kayması olmuş, uzmanlarca 

yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında bugünkü yerleşim, yeni ilçenin kurulması çalışmalarına 

başlanmış ve şehir 1948 yılında yeni yerleşim yerine taşınmaya başlanmıştır.. 

Gördes’in yeni yerleşim yerine nakli ile ilgili olarak 9 Ocak 1950 tarihli 5511 sayılı, 6 

Haziran 1952 tarihli ve 5948 sayılı yasalar çıkarılmıştır. (Her iki yasa 27 Ekim 1988 tarih ve 

3488 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.) Yapım çalışmaları kademe kademe sürdürülmüş, 

en son 101 evler yapılarak 1966 yılında sonuçlandırılmıştır. 

Coğrafi Durumu 

Gördes İlçesi, Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu Bölümü'nde 38° 55' kuzey enlemi, 28° 18' doğu 

boylamı üzerindedir. İlçe Ege Bölgesinde, Manisa iline bağlı olup, Manisa'nın Kuzey-Doğusuna 

düşmektedir. İlçenin doğusunda Demirci ve Köprübaşı, güneyinde Salihli, Batısında Akhisar ve 

Kuzeyinde ise Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçeleriyle komşudur. 

Gördes, deniz seviyesinden 680 Metre yüksekliktedir. İlçe toprakları küçük akarsu vadileriyle 

yarılmış bir yayla görünümündedir. İlçenin yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı bir iklimi 

vardır. Yıllık yağış ortalaması 500 – 700 m³ arasında değişmektedir. Ortalama sıcaklık 11 - 13 c° 

dir. Ormanlık alanları ilçemizin toplam alanında %45 gibi önemli bir yer tutmaktadır. En önemli 

akarsuyu Gördes (Kum çayı) deresidir. 

 

C-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk 

ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. 

maddesine göre, belediyeler, 

  

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 

ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 

50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

 

• Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü 

tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 

türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 

gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir. 

• Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 

dikkate alınarak belirlenir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Ocak
http://tr.wikipedia.org/wiki/1940
http://tr.wikipedia.org/wiki/1948
http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Ocak
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/wiki/6_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/6_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1952
http://tr.wikipedia.org/wiki/27_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1988
http://tr.wikipedia.org/wiki/1966
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demirci
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BCba%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salihli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akhisar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kesir_(il)
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• Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin 

kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

 5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak. 

 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 

gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 

her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  

 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 

trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 

limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 

kişilerce açılmasına izin vermek. 

 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 
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m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 

vermek. 

 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 

için gereken tedbirleri almak. 

 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 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. 

 

• Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 

taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyleyerine 

getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre 

hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 

• İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 

düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

 

• Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu da, 7. Maddesinde Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve 

yetkilerini düzenlemektedir. Buna göre, Büyükşehir belediyeleri kendisine verilen (birinci 

fıkranın (c) bendinde belirtilen) görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve 

belediyelerine devredebilir veya onlarla işbirliği içerisinde yapabilirler. 5216 sayılı Kanun’a göre, 

ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

 

a)Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar 

dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 

istasyonuna taşımak. 

 

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
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d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark,spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları 

yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının 

yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 

 

 

D- FAALİYET ALANLARI 

 

Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle 

verilen pek çok görevleri bulunmaktadır. Ancak, Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan ilçe belediyeleri, bu görevlerden bir kısmını Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde 

yerine getirirler veya bazı hizmetleri tamamen Büyükşehir belediyelerine devrederler. 

Belediyelerin genel olarak yerine getirdikleri görevleri, kabaca aşağıdaki gibi sınıflandırmak 

mümkündür. 

 

 

Belediye Faaliyet Alanlarının Sınıflandırılması Tablosu 

İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER SOSYAL VE KÜLTÜREL 

HİZMETLER 

Personel Hizmetleri Bilgi İşlem Hizmetleri Kültürel Hizmetler 

Hukuk Hizmetleri İmar Planı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri 

Yazı İşleri Hizmetleri Harita Hizmetleri Sosyal Hizmetler 

Destek Hizmetleri Kamulaştırma Hizmetler Basın ve Halkla İlişkiler 

Hizmetleri 

Mali Hizmetler Ruhsatlandırma ve Denetim 

Hizmetleri 

 

 Yapı Kontrol Hizmetleri  

 Etüt Proje Hizmetleri  

 İmar Arşivi Hizmetleri  

 Fen İşleri Hizmetleri  

 Park Bahçe Hizmetleri  

 Temizlik Hizmetleri  

 

 

 

 

E-İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR İLE VATANDAŞ ANKETLERİNİN SONUÇLARI 

 

 Gördes Belediyesi stratejik plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde katılımcılığı sağlamak 

amacıyla iç paydaşlar konumundaki Gördes Belediyesi Müdürlükleri ve Dış Paydaşlar ile Gördes 

ilçe merkezi ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara uygulanan anketten elde edilen veriler bir 

araya getirilerek şu başlıklar altında değerlendirilmektedir:  

 Belediye İmajı, Hizmetlerin Hızı ve Kalitesi, Personel Yapısı, Organizasyon Yapısı, Bilgi 

Teknolojileri Kullanımı, Yönetsel Sorunlar, İç Yapıda İyileştirilmesi Gereken Alanlar, 

Paydaşlarla İlişkiler ve Gördes'in önemli sorunları ve Belediyenin bu Sorunları Çözmedeki 

Başarısı. 
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1. BELEDİYE İMAJI 

Müdürlükler ile paydaşlar arasında Gördes Belediyesi’nin başarısı konusunda farklılık oranı 

azdır. 

 Aşağıda verilen anket sonuçları, Gördes Belediyesi’nin hem kendi çalışanları ve orta 

düzey yöneticiler hem de paydaşlar ve vatandaşların gözündeki imajının iyi durumda olduğunu 

göstermektedir. Bununla beraber, tüm anketlerde önemli bir orana ulaşan “kısmen” imajının 

olumlu yününde değiştirilmesi için, belediyenin yeni stratejik planlama döneminde yeni stratejiler 

üretmesi ve uygulaması gerekli görülmektedir. 

 

Çünkü belediyelerin faaliyetlerinin başarısı, hem çalışanlarının hem de paydaşlar ile 

vatandaşların belediyeyi benimsemeleri ve kendilerinin yararına çalıştığını görmeleri ile mümkün 

olabilir. 

 

 
 

2. HİZMETLERİN BAŞARISI 

 Gördes Belediyesi’nin iş ve işlemleri ile sunmuş olduğu başarısı konusunda da, 

müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşların kanaatleri arasında önemli farklar bulunmamaktadır. 

Müdürlüklerin tamamı ve paydaşlar ortalamanın biraz üzerinde bir başarı görmektedir.  

 

 Bu rakamlar, Gördes Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerin genellikle ortalama 

başarıda görüldüğünü göstermektedir. Her ne kadar, bu durum normal olarak görülebilirse de, 

hizmet hız ve kalitesinin mükemmelleştirilmesi için belediyenin çaba göstermesi gerektiği de 

anlaşılmaktadır. 
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3. KURUMUN PERSONEL YAPISI 

 

 Her ne kadar çevredeki bazı belediyelere göre iyi sayılabilirse de kurumdaki personelin 

eğitim durumunun yeterli olmadığı ve personel arasında üniversite eğitimi alanların ağırlığının 

artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 
Grafik : Kurumdaki personelin eğitim durumu  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zaten, belediyedeki müdürlüklerin çoğunluğu kendi çalışanlarının eğitim durumlarından 

memnun olmadıklarını belirtmektedir. 

 

 Eğitim durumundan kaynaklanan eksiklikler hizmet içi eğitim ve seminerler vasıtası ile 

giderilebilir ve kurumsal olarak mevzuat ve uygulamalarda yaşanacak sıkıntılar ortadan 

kaldırılabilir.  
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4. ORGANİZASYON YAPISI 

 

Gördes Belediyesi kurumsal yapısını Bakanlar Kurulunun 2006 yılında çıkardığı Norm 

Kadro Yönergesinde belirlenen ilkelere göre düzenlemiş bulunmaktadır. Ayrıca 6360 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanununa göre Norm Kadro Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş olup 

buna göre Belediyede 13 adet müdürlük 2 Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. 

Müdürlükler Belediyenin Organizasyon şeması ve kurumsal yapılanmasında genellikle olumlu 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

5. HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 

  

 Bilgisayar kullanımının yaygınlaştığı ve pek çok hizmetin sanal ortamda verildiği 

günümüzde, belediyelerin hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanmaları 

giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bilgi teknolojileri, hemen hemen tüm yerel hizmetlerde 

hizmet planlaması, sunumu ve denetimini kolaylaştırıcı bir etken durumuna gelmektedir. Ancak, 

belediyenin bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanması için, birimlerin kendi hizmet 

alanlarında bilgi teknolojileri merkezli yeniliklere açık olmaları, bilgisayar ve internet 

imkânlarının yeterli hale getirilmesi ve mevcut olanların yenilenmesi ve özellikle de bu 

teknolojileri kullanma kabiliyeti olan personel sayısının artırılması önem taşımaktadır. 

 

 Gördes Belediyesi müdürlükleri arasında işbirliği içerisinde yaptığımız çalıştaylarda, 

müdürlüklerin daha fazla bilgi teknolojisi kullanma ve bunları hizmetlerine yansıtma konusunda 

istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Örneğin müdürlüklerin çoğunluğunun, kendilerine ait bir 

kurumsal e-posta adreslerinin olmasının gerekli olduğu kanaatindedirler. Bu durum, kendi 

sundukları hizmetleri on-line ortama taşıma konusunda ne kadar istekli olduklarını 

göstermektedir. Ayrıca, Gördes Belediyesi müdürlüklerindeki mevcut personelin, bilgi 

teknolojileri kullanımı konusunda iyi seviyede olduğu ve bu alanda hizmet içi eğitimler yoluyla 

çaba sarf edildiği söylenebilir. Örneğin, müdürlüklerde etkin şekilde bilgisayar kullanan personel 

oranı iyi durumdadır. Bu durum her ne kadar iyi görünse de yinede daha fazla çaba sarf etmek 

gerekmektedir. 

 

6. BELEDİYENİN YÖNETSEL SORUNLARI 

Her kurum gibi, Gördes Belediyesi’nde de belediyeyi oluşturan çeşitli müdürlükler ve diğerleri 

arasında hizmet sunum sürecinde işbirliği gerektiren ve zaman zaman da görev ve yetki çatışması 

oluşturan durumlar olmaktadır.  

 

 Bu durum, bazen dikey koordinasyon (müdürlük ile üst yönetim arasında) bazen de yatay 

koordinasyon (müdürlükler arasında) sorunlarını gündeme getirmektedir. Burada, özellikle 

müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon gerektiren iş ve süreçler üzerinde durulacaktır.  

 

 Genel olarak “destek birimleri” olarak adlandırabileceğimiz müdürlükler, işlerini 

genellikle diğer birimlerin tümüyle işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Genel olarak “hizmet 

birimleri” olarak adlandırabileceğimiz, belediye hizmetlerini doğrudan vatandaşlara veya diğer 

hizmet kullanıcılarına sunan birimler de, her zaman olmasa da, zaman zaman belediyenin diğer 

birimleri ile ortaklaşa veya koordinasyon halinde hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. 
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  Müdürlüklerin çoğunluğu, iş ve hizmet süreçlerinde diğer birimlerle koordinasyon 

gerektiren hallerde uyumlu çalışıldığı ve önemli koordinasyon sorunları meydana gelmediği 

düşünülmektedir. 

 

 Bununla beraber, müdürler arasında var olduğu gözlenen uyum ve koordinasyonun, genel 

olarak çalışanlarda yeterince olmadığı ve iş ve hizmet süreçlerinde koordinasyon eksikliği 

nedeniyle zaman zaman hizmetlerin kalitesinde düşme meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu 

sorunların daha çok çalışanlar arasında iletişimin yetersizliğinden, iş ve hizmet süreçlerinin 

birbiriyle çakışmasından, bir müdürlüğün yaptığı bir hizmet için diğer müdürlüklere ait araç, eşya 

ve personeli kullanması durumunda bu eşya ve personelin kullanılmasından kaynaklanan 

şikayetlerden, bazı birimlerde işler daha hızlı yapılırken diğer bazılarında göreceli olarak daha 

yavaş olunmasının meydana getirdiği gecikmelerden 

ve zaman zaman da çalışan personelin kendi aralarındaki bireysel sorunlardan kaynaklandığı 

görülmektedir. 

  

 Öte yandan, belediyenin bazı hizmetlerini belediye dışı kurumlarla ortaklaşa veya 

koordinasyon halinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Diğer kurumlarla işbirliğinin bir yönü, o 

kurumların hizmetlerine belediyenin araç katkısı sağlaması, belediye imkânlarının kullandırılması 

ve hatta parasal katkı sağlanması şeklinde olmaktadır. 

  

 Belediyenin, kentteki huzur ve güvenin tesisi ile kentlilerin yaşam şartlarının 

iyileştirilmesi amacıyla diğer kurumların çalışma ve etkinliklerine katkı sağlaması, çağdaş 

belediyecilik anlayışının bir gereğidir. Bir diğer yön ise, belediyenin bazı birimlerinin, 

görevlerini icra ederken başka kurumlardan katkı ve yardım beklemesi olarak özetlenebilir.  

 

 Diğer kurumlarla hizmet işbirliğinin yukarıda bahsedilen her iki yönü de dikkate 

alındığında, belediye ile kentteki diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hatta zaman 

zaman özel sektör kuruluşları arasında bir karşılıklı bağımlılık durumunun var olduğu 

görülmektedir.  

 

 Ayrıca, belediye birimlerinin halen yapmakta olduğu bazı hizmetlerin diğer kamu 

kurumlarına bırakılması veya bu alanlarda ilgili kurumlarla işbirliği halinde bu hizmetlerin 

yürütülmesi imkanlarının da olduğu görülmektedir.  

 

 Kayıtlı çalışma, bürokratik yönetim sisteminin temelinde yer almasının yanı sıra, 

kurumsal hafızanın oluşturulması, arşivlenebilecek belgelerin üretilmesi, verimsizliğin 

azaltılması ve performans ölçümüne imkan vermesi gibi pek çok faydaları da olan bir çalışma 

usulüdür. Yapılan müdürlükler çalıştayında, özellikle performans ölçümü ve yönetimi sistemi 

kurulduktan sonra kayıtlı çalışma oranının artacağı öngörülmektedir. 

 

 Fakat müdürlüklerin belediye dışında başka kurumlarla iletişiminde zaman zaman kayıt 

tutulamadığı, vatandaşlara planlı olmayarak verilen bazı hizmetlerde kayıtların aksadığı, 

müdürlüklerin başka birimlere yardım olarak yerine getirdiği görevlerde de zaman zaman kayıt 

tutulamadığı dile getirilmektedir. Kayıtlı çalışmanın önemli bir boyutu da, arşivleme ve kurumsal 

hafızanın arşivlere işlenmesidir. Müdürlüklerin çoğu kurumsal arşivlerinin olduğunu ve yeterli 

olmadığını dile getirmişler en önemli etkenin fiziki altyapının eksikliğinden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. 
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 Ancak arşivleme yeni anlayışlarla gözden geçirilmesi ve teknolojiden de yararlanarak 

EBYS ve dijital arşiv gibi yeni bir arşiv sistemine geçimlesin de fayda bulunduğu kanaatlerini 

de dile getirmişlerdir.  

 Koordinasyon, kurumlar büyüdükçe önemi giderek artan bir yönetim fonksiyonudur. 

Farklı birimlerde yapılan işlerin aynı amaca hizmet etmesinin sağlanması, tüm birimler arasında 

koordinasyon ve ahenk sağlanması ile mümkün olabilir. Müdürlükler, Gördes Belediyesi’nde 

koordinasyonun ciddiye alındığı ve müdürler ile üst yönetim arasında koordinasyon toplantıları 

yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

7. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 

 

 Bir kurumun başarısına katkı sağlayan en önemli hususlardan birisi de, hizmet üretimi ve 

sunumunda ortak hareket etmek durumunda olduğu, sunduğu hizmetlerden fayda veya kendisine 

hizmet sunumunda destek sağlayan paydaşlarla ilişkilerinin tatminkâr ölçülerde yürütülmesidir. 

Bu nedenle, Gördes Belediyesi’nin dış paydaşları konumundaki kurum ve kuruluşlarla, onların 

Gördes Belediyesi hakkındaki görüşleri, belediye ile ilişkileri, belediye hizmetleri memnuniyeti 

ve belediyede iyileştirilmesini talep ettikleri hususların tespiti konuları içeren bir anket yapılmış 

ve anket sonuçları analiz edilmiştir. Buna göre,  

 

√ Dış paydaşlar, Gördes Belediyesinin,   Vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetlere 

katılımlarını teşvik edici çalışmaların yeterli düzeyde olup olmadığı sorulmuş, ve yeterli 

olduğunu söyleyenlerin oranı %23, yetersiz olduğunu belirtenler %29, kısmen yeterli olduğunu 

belirtenler ise %48 olarak ifade etmişlerdir. Bu da, paydaşların kültürel ve sosyal faaliyetlere 

katılımlarını teşvik edici çalışmaların yeterli görmediği anlaşılmıştır. Bu da sosyal ve kültürel 

faaliyetler konusunda belediyenin teşvik edici çalışmalarını arttırması gerektiğini göstermektedir. 

 

√ Paydaşlar, belediyenin çevre düzenlemesi projeleri ve bu alandaki beklentileri karşılamada 

yeterli olup olmadığı sorusuna, paydaşların %44 yeterli, %23 yetersiz, %33 ise kısmen yeterli 

cevabını vermiştir. Ayrıca çevre düzenlemesi ve projelerle modern bir şehir yaşama sağlamada 

büyük rol oynamakta mıdır? sorusuna %41 katılıyorum, %20 katılmıyorum, %39 kısmen 

katılıyorum cevabını vermişlerdir. Yukarıdaki verilere göre belediyenin çevre düzenlemesi ile 

modern bir kent oluşturmada kısmen başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranların arttırılması 

için daha fazla projenin gerçekleştirilmesi ve bu projelerin hayata geçmesi için yeterli kaynağı 

oluşturması, Merkezi hükümet ve kamu kurum kuruluşları ile yapacağı ortak projelerle bu 

konuda çözümler üreterek ilerleme kaydetmesi gerekmektedir 

 

√ Paydaşlar, Belediyenin etkili ve önemli bir kurum olup olmadığı sorusuna %68 oranında 

katılıyorum, %14 oranında katılmıyorum, %18 oranında kısmen katılıyorum cevabını vermiştir. 

diğer bir maddede yöneltilen Gördes'te işsizliğin önlenmesi için önlemler almaktadır sorusuna 

%33 katılıyorum, %32 katılmıyorum, %35 kısmen katılıyorum cevabını vermişler, yukarıdaki 

maddeleri değerlendirdiğimizde Gördes Belediyesinin kent için çok önemli bir kurumunun 

olduğu işsizlik sorununu çözmede yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Gerçek anlamda işsizlik 

sorununun belediye sorumluluğunda olmamasına rağmen dolaylı olarak paydaşların bu konuda 

başarısız bulması bile belediyenin kent hayatının ayrılmaz en önemli parçası olduğunu 

göstermektedir. Belediyenin bu konu üzerinde daha çok çalışarak diğer kamu kurum kuruluşları 
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(İşkur,Halk eğitim Merkezi Müdürlükleri) ve özel sektör kuruluşları ile yapacağı ortak çalışmalar 

bu durumun düzelmesinde etkili olacaktır. 

 

√ Paydaşlar, belediye hakkındaki bilgileri web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir 

sorusuna, %65 katılıyorum, %10 katılmıyorum, %25 kısmen katılıyorum cevabını vererek 

belediyenin bu konuda başarısını onaylamış ve daha da ileri seviyede bir web sitesi yapılması 

konusunda belediyeye teşvik vermiştir. 

 

√ Paydaşlar, Gördes Belediyesi adından sıkça söz ettiren bir kurumdur sorusuna, %55 

katılıyorum, %18 katılmıyorum, %27 kısmen katılıyorum cevabını vermiştir. Yine benzer bir 

soru olan kurumsal yenileme çalışmalarının yeterli oranda kamoyunda duyulmaktadır sorusunda, 

%50 katılıyorum, %16 katılmıyorum, %34 kısmen katılıyorum cevabını vermiştir. Yukarıda 

verilen cevaplar ışığında değerlendirme yapıldığında, Gördes Belediyesi kamoyuna kendini ifade 

etmekte kısmen başarılı görülmüştür. Yukarıda geçen web sitesi üzerinden Belediyeye 

hakkındaki bilgilere ulaşma konusundaki başarısının bu konularda da arttırması gerektiği ve yeni 

teknolojilere uyum sağlayarak e-belediye uygulamaları gibi teknolojik altyapının sağlanması, 

aynı zamanda vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi için (beyaz masa vb, e-devlet) 

teknolojik  uygulamaları hayata geçirerek başarısını arttırabilir. 

 

√ Paydaşlar, belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşarı ile ortak çalışmalar 

gerçekleştirmektedir sorusuna, %43 katılıyorum, %16 katılmıyorum, %41 kısmen katılıyorum 

cevabını vererek aslında ortak çalışmaların yapıldığını fakat yetersiz olduğunun 

düşünmektedirler. Bu konuda belediye olarak diğer kamu kurumları ile koordinasyonun 

arttırılarak ortak çalışma alanlarının sağlanması gerekliliği anlaşılmıştır. 

 

Grafik: Paydaşların Gördes Belediyesi etkili ve önemli bir kurumdur sorusunun grafiği: 
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8. GÖRDES KENTİNİN ÖNEMLİ SORUNLARI VE BELEDİYENİN BU SORUNLARI 
ÇÖZMEDEKİ BAŞARISI 
 

 Genel manadaki yapılan anket sonuçlarına göre kent merkezi ve mahallerde, yaş ve eğitim 

durumlarına göre değişkenlik göstermiştir. Bu değişkenlikler belediye için veri kaynağı olarak 

belediye içerisinde değerlendirilecektir. 

 Aşağıda genel anlamda kişisel bilgiler dikkate alınmadan genel olarak veriler 

değerlendirilmiştir. 

 

√ Paydaşlara, Belediyemizin en çok memnun olduğunuz hizmetini belirtiniz sorusuna, % 10  

Zabıta Hizmetleri, % 15  Sosyal Hizmetler, %9    Park Bahçe Hizmetleri, % 26   Temizlik 

Hizmetleri, %19    İmar ve Şehircilik Hizmetleri, %4    Sağlık hizmetleri, %9      Spor Alanları, % 

8 Web Sitesi  oranlarında cevap verilmiştir. Bu oranlara göre belediyenin verilen hizmetlerin 

başarı oranı en fazla temizlik hizmetleri görülmektedir. Ardından imar ve şehircilik müdürlüğü 

gelmektedir. Genel anlamda Sağlık, Park bahçe hizmetleri ile sosyal faaliyet alanlarının  

memnuniyet oranlarının düşük olduğu görülmektedir.   

 

√ Paydaşlara, Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerde başarısı sorulmuş, % 59   başarılı, %15     

başarısız, %26    kısmen başarılı cevaplarının vermiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde 

başarılı bir oranın yakalandığı söylenebilir. 

 

√ Paydaşlara, Belediyenin idari yönetiminden memnun musunuz sorusuna verilen cevaplarda, 

%89    evet, %11   hayır, cevapları verilmiştir. 

 

 

Grafik: Vatandaşların Gözüyle Gördes 

Belediyesi'nin Başarısı 

 

 Grafik: Belediyenin idari yönetiminden 

 memnun musunuz ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Paydaşlara, İhtiyaçlarınız ve şikayetleriniz belediyemiz tarafından zamanında ve tam olarak 

çözüme ulaşıyormu sorusu yöneltildiğinde, %46    evet, %24    hayır, %30    kısmen cevabı 

alınmıştır.  
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√ Paydaşlara, yaşadığınız bölgede Gördes Belediyesi tarafından yapılmasının istediğiniz ilk 

hizmet sorulduğunda, 6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan mahallelerden gelen veriler 

incelendiğinde yıllardır birikmiş olan temel hizmetlerin (Park, düğün salonu, mahalle içi yolları, 

temizlik hizmetleri vb.) yapılması noktasındaki açığın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Zaten  Stratejik 

Plan hazırlanmasının da amacı hizmet alanı genişlemiş olan belediyemizin yatırımlarının ve 

faaliyetlerinin doğru zamanda, doğru kaynakla ve en verimli şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

 

F.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 

  

 Dış çevre (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre) analizi, kurumumuzu etkileyen 

önemli hususları, gelişim eğilimlerini ve değişiklikleri analiz ederek, stratejik planlama 

döneminde bunların kurumumuza muhtemel etkilerini dikkate almaya yarayan bir analiz 

yöntemidir. Bu analizde dile getirilen hususlar, belediye için çevrede mevcut fırsat ve tehdit 

faktörlerini de belirlemek için fırsat sunmaktadır. Gördes kenti ve Gördes Belediyesi’ni 

ilgilendiren politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktör ve gelişmeler ve eğilimler, şöyle 

özetlenebilir: 

 

√ Merkezi hükümetin öncelikleri, faaliyetleri ve eğilimleri, Gördes Belediyesi’nin stratejik 

seçimleri üzerinde etkili olmakta, belediyenin imkan ve fırsatlarını veya tehlikelerini, bazen de 

her ikisini de arttırıcı etki yapmaktadır. Örneğin merkezi yönetimin son yıllarda bir takım yetki 

ve sorumluluklarını yerel yönetimlere devretmek istemesi, belediyelerin görev ve 

sorumluluklarında bir artış anlamına gelmektedir. Ancak, belediyelerin mali kaynağı artırılmadan 

yeni görevlerle donatılmalarının sıkıntı doğurduğu da bir gerçektir. 

 

√ Gördesin yakın gelecekteki madencilik sektöründe (nikel, zeolit) potansiyelinin gelişmesi ile 

büyük değişimlere gebedir. Kent olarak Gördes gelişim ve değişime açık olmak zorundadır. 

Gelecek projeksiyonunda bu durum göz ardı edilmeden fırsat oluşturmada yoğun çaba sarf 

edilmelidir. 

 

√ Ayrıca, günümüzde bir kentin iktisadi ve sosyal canlanmanın sadece ve tarımsal üretim ile 

değil, giderek artan oranda hizmet sektörüyle de sağlanabileceği unutulmamalıdır. Özellikle 

maden sektörünün gelişmesi doğal olarak iş alanını genişletecek ve bu durumda hizmet 

sektörünün de bu gelişmelerden olumlu yönde etkileşimi olacaktır. Ticaret ve turizm gibi, lojistik, 

ulaşım veya eğitim sektörleri, günümüzde Gördes’te potansiyelinin oldukça altında kalmış 

görünmektedir. Bu sektörlerin gelişmesi hem Gördes  şehrini hem de Gördes Belediyesi’ni 

güçlendirecektir. 

 

√ Belediyeler, kendi hizmetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm kurumları dikkatle 

takip ederek, stratejik nitelikteki kararlarında etkili olmayı denemelidirler. Çünkü günümüzde 

siyasi, iktisadi ve sosyal hayat iç içe geçerek karmaşıklaşması ve kurumların karşılıklı bağımlı 

hale gelmesi yüzünden, belediyelerin sürekli olarak kendi kentlerinin menfaatlerini koruma 

yönünde çaba göstermeleri gerekmektedir. Gördes Belediyesi de, Ege Bölgesi’ndeki önemli bir 

İlin belediyesi olarak, sadece yatırımları çekmek için değil, bölgenin ticari, turistik ve kültürel 

yönünden gelişmiş kentlerinden olmak için çevredeki diğer kentlerle olan ilişkilerine özel önem 

vermeli ve kendi potansiyeli ve imkanlarını kullanarak kentler arası rekabette üstün konuma 

gelmek için çaba göstermelidir. 
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√ Gördes ekonomisi durağan bir yapıya sahiptir, bu durağanlığın coğrafi konumu ile ulaşım 

zorluğundan kaynaklandığı söylenebilir. 

 

√ Gördes’in nüfusu, hızla göç vermiş ve 1987 yılından beri belirli bir nüfus artış yaşanmamıştır.  

 

√Dışarıya göç nedenlerini aşağıdaki maddelerle özetleyebiliriz: 

√İşsizlik sorunu, tarımsal faaliyetlerin ekonomik olarak yetersiz kaynak oluşturması, bunun 

sebebi olarakta tarımsal kalkınma projelerinin yetersiz olması ve hayata geçirilememesi 

düşünülebilir. 

 

√Fakat son yıllarda gelişen maden sektörü ve tarımda üretim çeşitliliği ile verimli çalışmalar 

sonucu göç oranının azalması beklenebilir. 

 

G. POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK FAKTÖRLERE AİT GELECEK 

PROJEKSİYONU 

 

Günümüzde veya gelecek 5 yılda politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda belediyeyi 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek temel eğilimler ve itici güçler, aşağıda başlıklar 

halinde özetlenmektedir. 

 

POLİTİK VE İDARİ EĞİLİMLER 

 

1. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliğinde  

belirli bir mesafe kaydedilebilir 

 

2. Türkiye’de istikrarlı bir hükümetin varlığı devam edebilir 

 

3. Yerelleşme eğilimleri hız kazanabilir 

 

4.Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesi ile Büyükşehir olan ilçelerde yetki karmaşası ve tam 

tersi olarak Büyükşehir Belediyeleri ile yapılacak ortak projelerle tehditler fırsata 

dönüştürülebilir.  

 

EKONOMİK EĞİLİMLER 

 

1. Toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesi bilişim toplumu olması yönüyle bilinçli tüketici ve 

kullanıcıların oluşması süreci hızlanabilir. 

 

2. TR33 bölgesinde bulunan Kütahya merkezli Zafer Kalkınma Ajansı’nın varlığı, üretilecek 

projeler için finansman imkanı getirebilir. 

 

3. Maden Sanayinin ve yapılan göletler sayesinde su ürünleri, Tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi, 

kentte iktisadi hayatın çeşitlenmesine hız kazandıracak, sosyal faaliyet alanlarının,  otel gibi 

konaklama tesislerinin  yapımında zorunluluk ortaya çıkacaktır. 

 

4. Tarımsal üretimin çeşitlenmesi ile beraber ekonomik girdilerin artması sonucu, nüfus ve 

ekonomik sirkülasyonun çoğalması muhtemeldir. 
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SOSYAL EĞİLİMLER 

 

1. Maden Sanayinin ve Tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi ve gelişimi ile kent göç alabilir. 

 

2. İş imkanları Gördes merkez nüfusunu artırabilir. 

 

 

 

3.Merkez nüfusunun artması yanında, yeni bölümlerin açılması sonucu, üniversite öğrencileri 

gibi geçici olarak kente gelen nüfusun sayısı da artabilir. Bunlar da konut talebini artırabilir. 

 

4. Yeni konutlar yapabilmek için gerekli arsa üretimi,sorun olmaya devam edecektir. 

 

TEKNOLOJİK EĞİLİMLER 

1. İnternetin dünyadaki hızının artmasına paralel olarak ülkemizdeki Internet altyapısı da zorunlu 

olarak daha da güçlendirilecektir. 

2. Bilgisayar alanındaki gelişmeler insanların ev işyerlerinden çıkmadan birtakım hizmetleri 

almalarını sağlayabilir. 

3. Şu an Internet yoluyla bankalarda kullanılan sistem belediye hizmetlerinin bazılarında da 

kullanılabilir. 

4. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle bilgi ve belgelere ulaşım kolaylaşacaktır. Bu durum 

da, katılımcılık ve şeffaflık taleplerinin yoğunlaşmasına yol açabilir. 

5. Bilgi teknolojileri sayesinde personelin ve kentin denetimini de kolaylaştıracaktır. Kentin her 

noktası, yeni teknolojiler sayesinde kontrol edilebilir hale gelebilir. Örneğin coğrafi bilgi 

sistemlerinin bir çeşidi olan kent bilgi sisteminin Gördes’te kurulması yönünde baskılar artabilir. 

 

H. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER + ZAYIF YÖNLER + FIRSATLAR 

+ TEHDİTLER) ANALİZİ 

 

 Stratejik planın hazırlanması sürecinde yaptığımız paydaş analizi, kurum analizi, PEST 

analizi ve belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların belediyeden istek, şikayet ve 

önerilerinin toplu olarak değerlendirilmesi sonucu belediyemizin güçlü ve zayıf yönleri tespit 

edilmiş, fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bunlar, aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler 

√ Aşırı personel istihdamının olmayışı 

√ Gelişime açık ve dinamik bir personel yapısı. 

√ Belediyenin Gördes Kentinin gelişmesine ve büyümesine olan güçlü inancı. 

 

Zayıf Yönler 

√ Görev ve yetki karmaşasının bulunması 

√ Kurumsal arşiv yetersizliği 

√ Ambar sisteminin yetersizliği 

√ Belediyenin borç yükü 

√ Kurumsal örgütlenmede eksiklikler 

√ Tahakkuk kaybı 

√ Ar-Ge faaliyetlerine yetersizlik 
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√ Belediye binasının belediye faaliyetleri için yetersiz olması 

 

Fırsatlar 

√ Zafer Kalkınma Ajansı 

√ Doğalgazın kente gelmesi çalışmaları 

√ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunma nedeniyle kentsel ve ekonomik yatırımların 

önemli bir kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olması 

 

Tehditler 

√ Mahalleye dönüşen köylerin mücavir alan içine alınması 

√ İlçede Sosyal Konut ve özel sektör konut yatırımları 

√ Belediye Gelirlerini artırıcı yönde mevzuat çalışmalarının bulunması 

√ Gördes-Akhisar karayolunun yapılması  

√ Nüfus yoğunluğunun az olması 

√ Maden sektörünün çevreye olumsuz etkisinin olma riski. 

√ İlçe merkezinin mekansal olarak dar olması genişlemeye müsait olmaması 

√ Sağlık-Eğitim-Kültür ve Sosyal tesis yetersizliği 

√ Kentlilik bilincinin yetersizliği 

√Köylerin mücavir alan haline getirilmesiyle hizmet alanının genişlemesi 

√ Kent içi otopark ve park sorunu. 

√ Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği 

√ İmara açılabilecek alanların az olması ve parselasyonun küçük yapılması bunun 

sonucunda arsa ve konut stokunun yetersiz kalması 

√ Maden kuruluşlarının merkezlerinin genelde Gördes dışında olması sebebi ile ilçeye vergi 

katkılarının az olması.
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BAŞKAN 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ENCÜMEN MECLİS 

BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

 

Dördüncü Bölüm 

Kurum İçi Analizi 

 

A. Organizasyon Yapısı aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, 

Gördes Belediyesi Belediye Başkanına bağlı toplam 13 müdürlükten oluşmaktadır. Gördes 

Belediye Meclisi’nin üye sayısı ise 15’dir. 

 

 

GÖRDES BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 
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B.Beşeri Kaynaklar 

 

Gördes Belediyesi 29 Memur, 19 Sürekli İşçi, 7 Geçici İşçi olmak üzere toplam 55 

personel ile hizmet vermektedir.Personelin %89’u erkek %11 kadındır. 

 

Mevcut Kadro Durumu 

 

Kadro Durumu Toplam Dolu Boş 

Memur 145 29 116 

Daimi İşçi 73 19 54 

Geçici İşçi  7  

 

 

 

Cinsiyete göre personel dağılım grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR DAĞILIMI TABLOSU 

MÜDÜRLÜĞÜN ADI GİH THS SHS YHS TOPLAM 

BAŞKAN 1 0 0 0 1 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 0 2 0 0 2 

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
0 0 0 1 1 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2 0 0 0 2 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 6 0 0 0 6 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0 3 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 8 0 2 0 10 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 0 0 0 4 

Toplam 21 5 2 1 29 

Hizmet sınıfları itibariyle memur personelin dağılımına göre Genel İdari Hizmetler sınıfında 21, Teknik 

Hizmetler sınıfında 5, Sağlık Hizmetleri sınıfında 2, Yardımcı Hizmetler sınıfında 1 kişi yer almaktadır. 
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C. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

 MEVZUATLARI İÇEREN BELGE KAYNAKLARI:  

 

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu  

• 3194 Sayılı İmar Kanunu  

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  

• Belediye Hizmetlerini ve Personelini Kapsayan Diğer Kanunlar.  

• 

 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:  

• İnternet tabanlı bilgi kaynakları  

• CD/DVD Kaynakları  

• WEB Tabanlı kaynaklar  

• Elektronik posta  

Belediyemizin Bilgisayar sistemi WEB tabanlı olarak yerel ağ üzerinden çalışmaktadır.  

Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin takibi 

mevcut bilgisayar donanımı sayesinde doğru ve hızlı bir şekilde yapılmakta ve vatandaşlarımızın  

beklemeden hızlı bir şekilde hizmet almaları sağlanmaktadır.  

Belediyemizde ayrıca 2 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks makinesi, 1 adet projeksiyon cihazı 

ve 6 adet evrak tarayıcısı gibi büro cihazları da mevcuttur.  
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D.Mali Durum 

 

 Gördes Belediyesinin 2014 Ocak-Haziran Mizanı ve 2009-2013 yıllarını kapsayan bütçe 

gerçekleşmeleri tablolar halinde sunulmuştur. 

 Bütçe Gelir Gerçekleşme oranları yıllar itibari ile 2009’da %56,62, 2010’da %99,87, 

2011’de %120,14, 2012’de %78,83, 2013’de 66,64 oranında gerçekleşmiştir. 

 Bütçe Gider Gerçekleşme oranları 2009’da 63,75, 2010’da 80,90, 2011’de 90,28, 2012’de 

%75,10, 2013’de %60,02 oranında gerçekleşmiştir. 

 Bütçe gerçekleşme oranları bazı yıllarda artış gösterirken bazı yıllarda düşüş göstermiştir. 

Stratejik Planın amacıda plana uygun bütçeleştirmenin yapılarak gerçekleşme oranlarının en 

yüksek düzeye çıkarılmasıdır. 

 

2014 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mizan Tablosu 

 

2014 MİZANI 

Kurumun Adı   : GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yılı 2014 
Haziran 

 

Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 

101 
ALINAN  ÇEKLER 
HESABI 

150.000,00 0,00 150.000,00   

102 BANKA HESABI 5.053.081,73 4.863.963,10 189.118,63   

103 VERİLEN ÇEKLER VE  4.863.963,10 4.863.963,10     

109 
BANKA KREDİ 
KARTLARINDAN  

83.132,95 68.607,52 14.525,43   

120 
GELİRLERDEN 
ALACAKLAR  

1.208.126,89 759.593,31 448.533,58   

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ  989.615,81 200.070,29 789.545,52   

122 
GELİRLERDEN TECİLLİ 
VE  

265.698,55 111.073,18 154.625,37   

126 VERİLEN DEPOZİTO VE  271.940,00 11.980,00 259.960,00   

140 
KİŞİLERDEN 
ALACAKLAR  

28.643,80 3.487,00 25.156,80   

160 
İŞ AVANS VE 
KREDİLERİ  

12.400,00 11.900,00 500,00   

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE  40.281,83 40.281,83     

190 
DEVREDEN KATMA 
DEĞER  

8.320.595,45 7.166.680,07 1.153.915,38   

191 
İNDİRİLECEK KATMA 
DEĞER  

31.942,55 31.942,55     

222 
GELİRLERDEN TECİLLİ 
VE  

39.915,75 16.812,50 23.103,25   

240 MALİ KURULUŞLARA  129.677,17 0,00 129.677,17   

241 
MAL VE HİZMET 
ÜRETEN  

250.000,00 0,00 250.000,00   

250 
ARAZİ VE ARSALAR 
HESABI 

30.347,36 0,00 30.347,36   

251 YERALTI VE YERÜSTÜ  43.531,74 0,00 43.531,74   

252 BİNALAR HESABI 1.368.175,80 0,00 1.368.175,80   

253 
TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR  

511.869,20 0,00 511.869,20   
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255 DEMİRBAŞLAR HESABI 194.472,14 0,00 194.472,14   

257 
BİRİKMİŞ 
AMORTİSMANLAR  

0,00 5.332.809,41   5.332.809,41 

258   474.851,50 0,00 474.851,50   

300 
BANKA KREDİLERİ 
HESABI 

14.343,80 54.460,13   40.116,33 

320 
BÜTÇE EMANETLERİ 
HESABI 

889.440,63 1.074.035,70   184.595,07 

330 ALINAN DEPOZİTO VE  20.286,29 318.977,43   298.691,14 

333 EMANETLER HESABI 93.784,05 111.259,72   17.475,67 

360 
ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR  

97.510,85 101.942,14   4.431,29 

361 ÖDENECEK SOSYAL  37.096,25 304.375,97   267.279,72 

362 
FONLAR VEYA DİĞER 
KAMU  

3.179,98 130.492,66   127.312,68 

363 
KAMU İDARELERİ 
PAYLARI  

0,00 30.898,93   30.898,93 

368 
VADESİ GEÇMİŞ 
ERTELENMİŞ  

113.116,99 161.912,93   48.795,94 

391 
HESAPLANAN KATMA 
DEĞER  

85.945,67 86.164,28   218,61 

400 
BANKA KREDİLERİ 
HESABI 

0,00 259.883,67   259.883,67 

438 
KAMUYA OLAN 
ERTELENMİŞ  

84.241,91 839.457,41   755.215,50 

500 
NET DEĞER/SERMAYE 
HESABI 

1.361.181,96 164.014,76 1.197.167,20   

580 
GEÇMİŞ YILLAR 
OLUMSUZ  

372.011,32 0,00 372.011,32   

591 
DÖNEM OLUMSUZ 
FAALİYET  

204.173,68 204.173,68     

600 GELİRLER HESABI 6.175,98 4.220.684,46   4.214.508,48 

630 GİDERLER HESABI 3.565.336,75 0,00 3.565.336,75   

800 
BÜTÇE GELİRLERİ 
HESABI 

0,00 4.128.005,53   4.128.005,53 

805 
GELİR YANSITMA 
HESABI 

4.128.005,53 1.319,25 4.126.686,28   

810 
BÜTÇE 
GELİRLERİNDEN RET  

1.319,25 0,00 1.319,25   

830 
BÜTÇE GİDERLERİ 
HESABI 

3.779.091,74 0,00 3.779.091,74   

835 
GİDER YANSITMA 
HESABI 

0,00 3.779.091,74   3.779.091,74 

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE  11.630.000,00 3.979.091,74 7.650.908,26   

901 
BÜTÇE ÖDENEKLERİ 
HESABI 

200.000,00 11.630.000,00   11.430.000,00 

905 
ÖDENEKLİ GİDERLER 
HESABI 

3.779.091,74 0,00 3.779.091,74   

910 
TEMİNAT MEKTUPLARI 
HESABI 

88.671,47 0,00 88.671,47   

911 TEMİNAT MEKTUPLARI  0,00 88.671,47   88.671,47 

990 
KİRAYA VERİLEN 
DURAN  

131.367,18 0,00 131.367,18   

999 
DİĞER NAZIM 
HESAPLAR  

0,00 131.367,18   131.367,18 

        TOPLAM 55.283.444,64 55.283.444,64 31.139.368,36 31.139.368,36 
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2009, 2013 yılları arası Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları Tablosu 

 

 

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009, 2013 yılları arası Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları Tablosu 

 

 

 

 

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları Grafiği 

GELİR 

YIL TAHMİNİ BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 
GERÇEKLEŞME 
ORANI 

2009 5.793.313,00 3.279.922,76 56,62% 

2010 5.026.500,00 5.019.796,01 99,87% 

2011 5.830.500,00 7.004.700,11 120,14% 

2012 8.621.000,00 6.795.733,88 78,83% 

2013 10.395.000,00 6.927.081,59 66,64% 

GİDER 

YIL TAHMİNİ BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 
GERÇEKLEŞME 
ORANI 

2009 5.793.313,00 3.693.526,49 63,75% 

2010 5.276.500,00 4.268.440,18 80,90% 

2011 6.830.500,00 6.166.609,47 90,28% 

2012 9.121.000,00 6.850.292,20 75,10% 

2013 11.095.000,00 6.658.737,84 60,02% 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geleceğe Bakış 

 

A- MİSYON BİLDİRİMİ 

 

Anayasamızın 12. maddesinin 1.fıkrasında “mahalli idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen 

ve karar organları kanunda gösterilen seçmenler tarafından  seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişileridir” hükmü yer almıştır. 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 3. maddesinin a bendinde belediye “belde sakinlerinin 

mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan,  idari ve mali özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisi…” olarak tarif edilmiştir. 

 

Kanunlarla tarafımıza yüklenen bu hizmetlerde önce insan değerini ön plana alarak 

hizmetleri gerçekleştirmek temel hizmet anlayışımızdır.  

 

Temel Görevimiz Misyon  
 

Gördes'i maddi, manevi, sosyal ve kültürel alanda modern bir kent haline getirmektir. 

 

 

 

 

B- VİZYON BİLDİRİMİ 
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Temel Hedefimiz Vizyon 

 

Yerel yönetimlerde öncü, yenilikçi ve yaşam kalitesi yüksek modern kent olmak. 

 

 

 

 

C-İlkelerimiz 

 

• Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamak 

• Hizmette adalet ve eşitlik 

• Hizmette kalite ve vatandaş odaklı hizmet 

• Katılımcı, çoğulcu yönetim 

• Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak 

• Verimlilik ve tutumluluk 

• Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik 

• Ulaşılabilirlik 

• Güvenilirlik 

• Özgüven 

• Sosyal hizmet 

• Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak 

• Çalışan memnuniyeti ve motivasyon 

 

 

 

 

 

 

 

D- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 

Gördes Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş 

bulunmaktadır. Bunlar;  

 

•Kuruma Yönelik Stratejik Alan,  

•Kente Yönelik Stratejik Alan  

•Kentliye Yönelik Stratejik Alan’ dır.  

 

Kuruma Yönelik Stratejik Alan , Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik 

Stratejik Alan toplam 22 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 117 

adet stratejik hedef belirlenmiştir. 
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GÖRDES BELEDİYESİ 2015 -2019 STRATEJİK PLANI 

Stratejik Alan 1 KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN 

Stratejik 

Amaç 1.1. 

Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi 

ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma 

işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak 

Stratejik 

Hedef 1.1.1 

2015 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının internet sitesi 

aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli 

iyileştirilmeye devam edilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.1.2. 

2019 yılı içerisinde EBYS sisteminin kullanımına devam edilerek 

sürekli ve güncel tutulacak 

Stratejik 

Hedef 1.1.3. 

2015 yılı içerisinde Dijital Arşiv uygulamasına geçişin sağlanarak,  

2019 yılına kadar kullanımına devam edilerek güncel tutulması 

sağlanacak 

Stratejik 

Hedef 1.1.4. 

 

2015 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı 

öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ve mesaj ile gönderilmesi 

sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam 

edilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.1.5. 

2015 yılı içerisinde, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif 

hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye 

devam edilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.1.6. 

2015 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikah 

hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli 

iyileştirilmeye devam edilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.1.7. 

2019 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %85'e 

ulaştırılacaktır 

 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla 

kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 

Stratejik 

Hedef 1.2.1. 

Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin 

kurumsallaşması için gerekli projeler 2019 yılına kadar 

sürdürülecektir 

Stratejik 

Hedef 1.2.2. 

2019 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği 

sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 1.2.3. 

Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla 

Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak 

azaltmak 
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Stratejik 

Hedef 1.2.4. 

Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde 

daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak 

Stratejik 

Hedef 1.2.5. 

Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı 

mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.2.6. 

2019 yılına kadar hukuki konularda çözüm  memnuniyeti %85’e 

ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.2.7. 

Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, 

araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak 

sonuçlandırmak 

Stratejik 

Amaç 1.3. 

 

Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar 

ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün 

ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak 

Stratejik 

Hedef 1.3.1. 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 

her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.3.2. 

Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri 

depolama cihazı sayısı 2019 yılına kadar %100 arttırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.3.3 

2019 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti 

%85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 1.4. 

 

Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde 

gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini 

sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir 

performans esaslı bütçe oluşturmak 

Stratejik 

Hedef 1.4.1. 

2015 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en 

az %90 oranında sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar 

sürdürülecektir 

Stratejik 

Hedef 1.4.2. 

2019 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir 

tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları her yıl en az %10 oranına 

kadar 

Stratejik 

Hedef 1.4.3. 

Takibe alınan belediye alacaklarının 2019 yılına kadar %80 oranına 

kadar tahsilatı sağlanacaktır 

 2015 yılı içerisinde İç kontrol sistemi, standartlarının sürekli 

uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.4.5. 

2015 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85’e 

ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 1.5. 

Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi 

sayesinde belediye gelirlerini artırmak 

Stratejik 

Hedef 1.5.1. 

Her yıl ortalama kiralama ve işgaliye sözleşmelerinin takibi ve 

yenilenmesi konusunda hassasiyetle çalışılama yapılarak verimliliği 

arttırmak 

Stratejik 

Hedef 1.5.2. 

Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış 

gerçekleştirilecektir 
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Stratejik 

Hedef 1.5.3. 

Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilat oranları %10 artırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.5.4. 

2019 yılına kadar gelir, tahakkuk ve tahsilat  hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 1.6. 

Kentin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve 

çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 

Stratejik 

Hedef 1.6.1. 

Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları 

sekreteryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.6.2. 

Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin 

gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar 

düzenlenecektir 

Stratejik 

Hedef 1.6.3. 

 

Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun 

önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan,  Müdürlerin 

katıldığı toplantılar ayda bir gerçekleştirilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.6.4. 

2019  yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler 

cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve 

randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.6.6. 

 

2019 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 

%85’e ulaştırılacaktır 

 

Stratejik 

Amaç 1.7. 

Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik 

açısından norm kadro standartlarını yakalamak, ve personelin özlük 

işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle 

belediyenin insan kaynakları verimini artırmak 

Stratejik 

Hedef 1.7.1. 

Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.7.2. 

2019 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına kalacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.7.3. 

Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat 

/ kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir 

  

Stratejik 

Hedef 1.7.5. 

2015 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri 

belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin 

standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın 

düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.7.6. 

2019 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 

Stratejik 

Amaç 1.8. 

Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve 

hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak 
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Stratejik 

Hedef 1.8.1. 

 

Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır 

 

Stratejik 

Hedef 1.8.2. 

Yapılacak alımlarda ortalama 3 firmadan piyasa araştırması 

yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.8.3. 

Telefon giderlerini yıllık en az % 3 oranında düşürülecektir 

Stratejik 

Hedef 1.8.4 

Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, 

onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı 

şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. 

Stratejik 

Hedef 1.8.5. 

 

Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını 

tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına 

sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.8.6. 

2019 yılına kadar satın alma ve ambar hizmetlerinden çalışan 

memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 1.9. 

 

Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için 

araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve 

teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak 

Stratejik 

Hedef 1.9.1. 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her 

yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.9.2. 

 

Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların 

periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılına kadar 

%100 devam ettirilecektir 

Stratejik 

Hedef 1.9.3. 

Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2019 yılı 

sonuna kadar sistem sürekli güncel tutulacaktır 

Stratejik 

Hedef 1.9.4. 

2019 yılına kadar verimlilik arttırılarak en az % 5 yakıt ve yedek 

parça tasarrufu sağlanacaktır  

Stratejik 

Hedef 1.9.5. 

2019 yılına kadar araç bakım onarım hizmetlerinden çalışan 

memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır 

  

Stratejik 

Amaç 2.10. 

 

Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla 

Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve 

tadilatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek 

sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli 

bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 

Stratejik 

Hedef 2.10.1. 

İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır. 

 

Stratejik 

Hedef 2.10.2. 

Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması 

sağlanacaktır. 
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Stratejik 

Hedef 2.10.3. 

En az 3 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması 

sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.10.4. 

2019 yılı sonuna kadar 300 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun 

olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.10.5. 

2019 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti 

%85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.11. 

Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, Kent 

görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam 

kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, 

Kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce 

paylaşıldığı bir kent 

Stratejik 

Hedef 2.11.1. 

Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları 

tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek 

kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir 

Stratejik 

Hedef 2.11.2. 

Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli 

ile yıkılarak %90 olan ruhsatlı yapılaşma oranı daha da arttırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.11.3. 

Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 

2019 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi 

arttırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.11.4. 

Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve 

yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen 

inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.11.5. 

Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl 

, hayvancılık tesislerinin, sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim 

yapılacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.11.6. 

2016 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının 

projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.11.7. 

2019 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.12. 

Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, 

belediyeye ait gayrimenkullüleri yönetmek ve gerekli 

kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil 

kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, 

sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 

Stratejik 

Hedef 2.12.1. 

 

2019 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar 

ve 18 . madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata 

uygun şekilde tamamlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.12.2. 

Gördes’in tüm numarataj revizyonu işlemleri,  için numarataj yetkisi 

devredilen Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalara önem verilerek  

tamamlanması sağlanacak ve sürekli güncellenecektir 

Stratejik 

Hedef 2.12.3. 

Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu 

işlemleri 2019 yılı sonuna % 80 kadar tamamlanacaktır. 
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Stratejik 

Hedef 2.12.4. 

Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya 

dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir 

Stratejik 

Hedef 2.12.5. 

Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid 

ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. 

Stratejik 

Hedef 2.12.6. 

2015 yılı içerisinde1/1000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan 

değişikler ile beraber nazım imar planının tamamı için yaklaşık 300 

hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır ve dijital ortama 

aktarılması sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.12.7. 

2019 yılı sonuna kadar mahalleye dönüşen köylerimizin imar planı 

uygulamalarında Büyükşehir Belediyesine destek sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.12.8. 

2019 yılına kadar emlak istimlak hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti 

%85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.13. 

Gördes’teki kaçak ve düzensiz yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam 

kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek 

toplu konut (sosyal yardıma muhtaçlara yapılan konut)-toplu ticaret  

(galericiler sitesi) alanları oluşturmak 

Stratejik 

Hedef 2.13.1 

Bir mahallede 2019 yılına kadar 1 adet gecekondu bölgesi kentsel 

dönüşüme tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.13.2. 

Gördes’te yaşam kalitesini artırmak için her yıl ortalama 30 sosyal 

konut üretilecektir 

Stratejik 

Hedef 2.13.3. 

2019 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.14. 

Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin 

Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını 

Sağlamak, kentin turizm ve konaklama alanında modern şehir 

standartlarına ulaştırılması 

Stratejik 

Hedef 2.14.1. 

Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, 

proje, keşif ve ihale dosyaları %100 hazırlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.14.2. 

Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali 

yollar ve bunlarının, bordur ve tretuvar çalışmaları engelli 

vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve 

onarımları %100 sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.14.3. 

Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları 

hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2019 yılına kadar 

yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.14.4. 

 

2016 yılı sonuna kadar kente yakışır vatandaşların daha güzel ve 

kaliteli hizmet alabileceği  modern bir Belediye hizmet binasının 

yapılması. 

Stratejik 

Hedef 2.14.5. 

 

2019 yılı sonuna kadar kentsel yaşam kalitesinin arttırılması ve kentin 

gelişiminde önemli faktör olan turizm ve konaklama sektörlerinde 

Belediyenin katkı sunabilmesi için otel ve toplumsal yaşam 

merkezinin yapılması 
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Stratejik 

Hedef 2.14.6. 

2019 yılına kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 

%85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.15. 

Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede 

yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak 

bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 

Stratejik 

Hedef 2.15.1. 

Her yıl, Gördes Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel 

katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanması 

Stratejik 

Hedef 2.15.2. 

 

Toplanan evsel atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümlü hale getirilmesi 

için halkın bilinçlendirilerek, kentin belli noktalarına geri dönüşümlü 

çöp konteynırlarının koyulması, atık bitkisel sıvı yağların geri 

dönüşüme kazandırılması. 

Stratejik 

Hedef 2.15.3 

Her yıl, Gördes Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve 

sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.15.4. 

Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik 

denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir 

Stratejik 

Hedef 2.15.5. 

2019 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85e 

ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 2.16. 

Gördes’te yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil 

alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek 

Stratejik 

Hedef 2.16.1. 

2019 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların 

tamamı yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel olanların eksikleri 

tamamlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.16.2. 

2019 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak (çamlık 

park) vatandaşın kullanımına sunulacaktır. 

Stratejik 

Hedef 2.16.3. 

Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı 

periyodik olarak sürekli yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 2.16.4. 

2019 yılına kadar Cadde ve rekreasyon alanlarında 1.000  fidan 

dikilecektir 

Stratejik 

Hedef 2.16.5.  

2019 yılına kadar 10.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir. 

Stratejik 

Hedef 2.16.6. 

2015 yılı içerisinde Belediyeye ait seranın aktif hale getirilecektir 

Stratejik 

Hedef 2.16.7. 

2019 yılına kadar belediyemize mahalleye dönüşen köylere, çocuk 

parkı oranını %80’ ulaştırılması 

Stratejik 

Hedef 2.16.7. 

2019 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

STRATEJİK 

ALAN 3 

KENTLİYE YÖNELİK 

Stratejik 

Amaç 3.17. 

Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu 

kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda 

bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 
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saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın 

zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 

Stratejik 

Hedef 3.17.1. 

2019 yılına kadar; 200 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir 

Stratejik 

Hedef 3.17.2. 

2019 yılına kadar; 1.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.17.3. 

Gördes’in tamamında Çevresel temizlik bilinci aşılanacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.17.4. 

Belediye Sınırları içerisinde kentin düzenini kent halkının huzurunu 

ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak suç oranının her yıl en az %1 

azalmasına katkı sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 3.17.5. 

Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında 

modernize edilecektir. 

Stratejik 

Hedef 3.17.6. 

2019 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e 

ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 3.18. 

Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına 

yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 

Stratejik 

Hedef 3.18.1. 

 

Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında bulunmakla beraber, 

sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 100 adet 

hayvan kısırlaştırılıp aşılanmasının sağlanması için Büyükşehir 

Belediyesi ve İlçe Belediyesi olarak ortak çalışma yapılacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.18.2. 

2016 yılı sonuna kadar 1 adet yeni modern kurban satış yeri yapılması 

konusunda, Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürütülmesi 

Stratejik 

Hedef 3.18.3. 

2015 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, 

belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için 

menşei şahadetnamesi verilecektir 

Stratejik 

Hedef 3.18.4. 

2019 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış 

yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir 

 

Stratejik 

Amaç 3.19. 

Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile, belediye vatandaş 

diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından 

bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak 

Stratejik 

Hedef 3.19.1 

Belediyemize gelen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde 

cevaplandırılması sağlanacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.19.2. 

Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlardaki aynı nitelikte hizmet yapan 

birimlerle yılda en az bir kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir  

Stratejik 

Hedef 3.19.3. 

Yılda en az yerel basında 50, Ulusal basında 5, görsel basında 2, 

Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. 

Stratejik 

Hedef 3.19.4. 

2017 yılına en az bir kez, internet sitesi üzerinden her yıl, vatandaş 

memnuniyeti anketi düzenlenecektir 

Stratejik 

Amaç 3.20. 

Gördes’i ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası 

platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak 
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Stratejik 

Hedef 3.20.1. 

2019 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslar 

arası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %50 oranında 

arttırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.20.2. 

2019 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Amaç 3.21. 

Gördes’te toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal 

belediyecilik hizmetleri sunmak 

Stratejik 

Hedef 3.21.1. 

Her yıl için en az maddi imkanı yetersiz olan 40 çocuğa sünnet 

etkinliği ve 40 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. 

Stratejik 

Hedef 3.21.2. 

Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen 

kriterlere uyanların en az %40’na durumlarına uygun maddi veya 

nakdi yardım yapılacak 

Stratejik 

Hedef 3.21.3. 

Kültürel etkinliklerin yapılması için ortak çalışmalar yapılacak ve 

diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların katılımı %90 

sağlanacaktır. 

Stratejik 

Hedef 3.21.4. 

Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini 

artırmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlenerek, kurslara 

katılım konusunda halkı bilinçlendirilerek katılım oranı 2019 yılına 

kadar % 10 artırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.21.5. 

2019 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş 

memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.21.6. 

Yaz Spor Okullarına katılım %20 artacaktır 

Stratejik 

Hedef 3.21.7. 

Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına  vb. turnuvalara katılımın 

sağlanması Türkiye çapında %20 artırılacaktır. 

Stratejik 

Amaç 3.22. 

Belediye sınırları içerisindeki cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde 

yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze hizmetlerinden 

memnuniyetlerini artırmak 

Stratejik 

Hedef 3.22.1. 

Cenaze yıkaması ve defni , dini vecibelerine %100 uygun olarak 

gerçekleştirilmeye devam edilecektir 

Stratejik 

Hedef 3.22.3. 

Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2019 yılına kadar % 20 

artırılacaktır 

Hedef 3.22.4. 

 

Cenaze  hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 

 


