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Böylesi
nedenlerle,
kurumsal
yapımız
içerisinde yönetim alanında hızlı ve köklü
değişimler oluşmaktadır. Gelişen ve değişen
kentimize daha iyi, daha hızlı, daha
profesyonel ve daha kapsayıcı hizmetler
sunabilmek amaçlarıyla kurumsal hizmet
öngörüleri oluşturulmasının yeni hedefler
belirlenmesinin
gerekliliği
ile
beraber
Belediyemiz 2015-2019 Dönemine yönelik
hazırlanan Stratejik Planda revizyon yapılması
ihtiyacı doğmuştur.

Sevgili Hemşehrilerim,
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler
yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, diğer
yandan sosyal ve teknolojik gelişmeler bu
değişimleri kaçınılmaz kılmaktadır. Özellikle
kamu yönetimi alanında önemli yasal
değişiklikler yapılmış ve bu yeni yapılanma
devam edecek gibi görünmektedir. Kurumlar
değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine
ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde
de değişen koşullara göre planlarını
güncellemek zorundadırlar.

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

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli
İdareler Genel Seçiminden sonra yürürlüğe
giren 6360 Sayılı Yasa ile beraber Belediyemiz
görev alanı ilçe yüzölçümünün tamamını
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Köy ve
beldelerin statülerinin değişerek mahalleye
dönüşmeleri ile beraber Belediyemizin hizmet
alanını oluşturan mahalle sayısı 18’den 137’ye,
hizmet verilen nüfus ise yaklaşık 60 binden
101 bine yükselmiştir. Aynı zamanda
Belediyemizin statüsü Büyükşehir İlçe
Belediyesi’ne dönüşmüştür.

2017-2019 Dönemine yönelik revizyonunu
gerçekleştirdiğimiz
planda;
Bergama
Belediyesi
olarak
temel
hedeflerimizi
katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, kolaylaştırıcı,
akılcı, üretken, ekonomik, kalkınmayı ve
turizmi öncelik alan, kültüre, sanata, çevreye
duyarlı, insan haklarına saygılı ve hayatın her
alanında vatandaşlarımızın yanında olan, kent
bilinci yüksek bir yerel yönetim hizmetleri
olarak belirledik. Bu doğrultuda; etkin, kaliteli
ve verimli yönetim anlayışı ana ilkemiz olacak.

Yine, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli
İdareler Genel Seçiminden sonra uhdemizde
bulunan, İtfaiye Hizmetleri, Ulaşım yolcu ve
yük terminalleri, Katı atık depolama ve
bertaraf tesisi, Atık su arıtma tesisi, Su
kanalizasyon hizmetleri, Mezarlıklar, Toptancı
hali, Mezbaha ve Veterinerlik hizmetleri İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi
Stratejik Planı, Bergama’nın geleceğinin
şekillenmesi
anlamına
gelmektedir.
Güncellediğimiz stratejik plan Bergama’da
farkındalık
yaratan
hizmetleri
ortaya
koyacağına ve ülkemizde de pek çok kurum ve
kuruluşa örnek olacağına inanıyorum.

Bu durumda, yerelde hizmet alanı büyümüş,
hizmet bekleyen vatandaş sayımızda ciddi bir
artma oluşmuş, ancak; devredilen görev ve
yetkiler bağlamında da bütçesel küçülme ile
karşılaşılmıştır. Öte yandan Dünya Kültür
Mirası Kent olma yolunda gerçekleştirdiğimiz
uluslararası boyutta çalışmalar bulunmaktadır.

Dünya Kültür Mirası Bergama’da yaşama
ayrıcalığı yaratma adına, Planın güncellenme
çalışmalarında emeği geçenlere katkılarından
dolayı teşekkür ederim.
Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı
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Bergama Belediyesi Olarak;
Misyonumuz
Halkımızın müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını zamanında, adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla
karşılamaktır.

Vizyonumuz
Sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan keyif aldığı,
çağdaş hizmet sunan, çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve uygarlıklar mirasını yaşatan
kent olmaktır.

İlkelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet,
Etkin, verimli, kaliteli hizmet anlayışı,
Değişime ve yeniliğe açıklık,
Hizmet üretiminde etiğe bağlılık,
İnsan haklarına saygı,
Tarafsız ve eşit davranmak,
Etkin ve adil kaynak kullanımı,
Yönetimde açıklık ve hesap verebilirlik,
Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenme,
Karar alma ve uygulamada katılımcılık,
Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü,
Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek,
Doğal yaşamı korumak,
Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak,
Yenilikleri takip etmek ve değişimi yönetmek,
Sürekli kurumsal eğitim,
Hizmetleri etkin tanıtmak,
Ekip çalışmasını sağlamak,
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Temel Politika ve Önceliklerimiz
Belediyemizin temel politika ve öncelikleri
stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

6.

Vizyonumuz “Sosyal belediyecilik anlayışı ve
yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların
yaşamaktan keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan,
çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan
ve uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmaktır.”
şeklinde ifade edilmiştir.

7.

8.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine
yön veren temel politika ve öncelikler
belirlenen
vizyonun
gerçekleştirilmesine
odaklanmıştır. Belediyemiz, kurumsal yapısı
ve insan kaynakları varlığı ile memnuniyet
odaklı hizmet sunmaya önem vermektedir.

9.

Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve
etkin
yürütülebilmesi,
çalışanlarımızın,
yönetim ekibimizin ve karar organlarında
görev
alan
seçilmiş
temsilcilerimizin
ulaşılabilir olması, yerel kalkınma odaklı
eylem
planları
oluşturulması
belediye
hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini
oluşturmaktadır.

10.

11.

Belediyemizin Strateji Planlama Ekibi
tarafından, belediyemize ait Temel Politikalar
ve Öncelikler belirlenmiş ve aşağıda
belirtilmiştir.
1.

2.

3.

4.
5.

12.

Belediyemizin mali yapısı ile uyumlu
olarak enerjide verimlilik ve tasarrufun
sağlanmasına
dönük
çalışmalar
yapılacaktır.
Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi
ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi
kapsamında;
kültürel
hayatın
canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal
ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına
önem verilecektir.
Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan
Kaynaklarının
yetkinleştirilmesi
sağlanacaktır.
Kurumsal politika oluşturma ve uygulama
kapasitemiz geliştirilecektir.
Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması
kapsamında
öncelikli
faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili

13.

14.

15.
16.
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ve ekonomik bir şekilde kullanılması
sağlanacaktır.
Belediyecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi
kapsamında
dünya
belediyelerinin
faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin
sunulmasında öncü ve örnek olma esası
benimsenecektir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler
yapılacak ve ödül kazanımına önem
verilecektir.
Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda
gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam
olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler
alınacaktır.
e-belediye uygulamalarına önem verilecek,
bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst
düzeyde gerçekleştirilecektir.
Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte
çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi
yönetişim ilkelerinin benimsendiği bir
kurum olma yolunda çalışmalara ağırlık
verilecek ve vizyoner liderlik etkin hale
getirilecektir.
Birimler arası koordinasyon ve iletişimde
yazışmaların elektronik ortamda yapılması
sağlanacaktır.
Tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri
işlemlerin internet üzerinden yapılması
sağlanacaktır.
Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek,
okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici
tedbirler alınacaktır.
Amatör spor kulüpleri, sivil toplum
örgütleri
ve
kamu
kurumlarının
düzenledikleri
sportif
faaliyetler
desteklenecektir.
Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.
Bergama halkının modern ve çağdaş
usullerle belediyemizdeki karar alma
süreçlerine
katılımını,
demokrasinin
gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı
sağlayarak, her düzeydeki vatandaşımızın
bilgi ve bilinç düzeyini artıracak her türlü
çalışmalar desteklenecektir.
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BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLARI
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BERGAMA BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

Murat TANOL

M. Esat DÜLGE

Ali KAHYAOĞLU

Mehmet ŞERİT

Nihat KAYA

Ümit ATLAM

Burak AKGÜN

Serpil GÜLER

Gazanfer
TAŞTAN

Demet DEMİR

Sefer TETİK

Mehmet DEMİR

Eyüp ZEYTİNCİ

Güven AKKIN

BERGAMA BELEDİYESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

Mustafa
DURMAZ

Esat KARACAN

Hakan KOŞTU

Ayşe Gümüşkaşık
YAZICI

Hüseyin BATMAZ

Ayşegül
KARIŞMA

Seyran
Güzeloğulları
GÜMÜŞ
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Ömer
SEZGİNLER

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

BERGAMA BELEDİYESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

Fikret ÇAM

Yılmaz DÜLGAR

Hasan KAYA

Mahmut SAĞLIK

Ali GÜZELEL

Muharrem
GİRGİN

Halil PEHİVAN

BERGAMA BELEDİYESİ BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ

Mahir YAZICI
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Stratejik Planlama Ekibi

MEHMET GÖNENÇ
Belediye Başkanı

ALİ KAHYAOĞLU
Başkan Yardımcısı

ÜMİT ATLAM
Başkan Yardımcısı

Ersin GÜLEÇ
Strateji Geliştirme
Müdür V.

Bektaş BAL
Destek Hizmetleri
ve Zabıta Müdür V.

Yıldıray KANAT
Emlak ve İstimlak
Müdür V.

Yılmaz KILIÇ
Fen İşleri Müdür V.

Serdar SİNAN
Hukuk İşleri
Müdür V.

Tuğçe
GÜMÜRÇİNLER
İmar ve Şehircilik
Müdür V.

Merve TURAN
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdür V.

Filiz AKTAŞ
YILMAZ
Kültür ve Sosyal İşler
Müdür V.

Sezai YAVUZ
Mali Hizmetler
Müdür V.

Mustafa TONAY
Muhtarlık İşleri
Müdür V.

Erkin SABANCI
Özel Kalem
Müdürü ve Sosyal
Yardım İşleri
Müdür V.

Özgün YALÇIN
Park ve Bahçeler
Müdür V.

Muhammed
ASHOUR
Temizlik İşleri
Müdür V.

Sibel KOÇ
Yazı İşleri Müdür
V.
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Stratejik Planlama Ekibi
Mehmet GÖNENÇ
Belediye Başkanı
Ali KAHYAOĞLU
Başkan Yardımcısı

Ümit ATLAM
Başkan Yardımcısı
Stratejik Planlama Ekibi
(Koordinatörler)
Kasım PARLAK
Nagehan ÇETİNKAYA

Ersin GÜLEÇ
Strateji Geliştirme Müdür V.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Pers.

Stratejik Planlama Çalışma Grubu

MÜDÜRLÜK

MÜDÜR

İLGİLİ PERSONEL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bektaş BAL

Kemal DİNÇ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Yıldıray KANAT

Erdem ORTA

Fen İşleri Müdürlüğü

Yılmaz KILIÇ

Ali ARSLAN

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Serdar SİNAN

Fikriye KARKA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tuğçe GÜMÜRÇİNLER

Mustafa Kemal KABAYEL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

Merve TURAN

Selim ACUN

Kültür ve Sosyal İşleri Müd.

Filiz AKTAŞ YILMAZ

Esin ÇOBANTEPE

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sezai YAVUZ

Semra AVCI ŞANLIDAĞ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mustafa TONAY

Özge AKÇİT

Özel Kalem Müdürlüğü

Erkin SABANCI

İsmail KALKIN

Park Bahçeler Müdürlüğü

Özgün YALÇIN

Muzaffer TIRMANOĞLU

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Erkin SABANCI

Barış ÇOBANLAR

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Muhammed ASHOUR

Gökhan GÖK

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sibel KOÇ

Alev ÇAKIR KILIÇ

Zabıta Müdürlüğü

Bektaş BAL

Nurşah SERTOĞLU
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1. Sunuş
Planımız Belediyemizin içerisinde bulunduğu
mali durum ve insan kaynakları gibi birçok
durum göz önünde bulundurulmuştur. Mevcut
durumumuz yanında merkezi yönetimin
bölgesel hedefleri ve katılımcılık ilkesi de göz
önünde bulundurularak paydaş görüş ve
önerileri dikkate alınmıştır.

10.12.2003
Tarihli
Resmi
Gazete
Yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
9. maddesi ile kamu idarelerinin kalkınma
planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda
ölçmek
ve
bu
sürenin
izleme
ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla ve
katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını
hazırlamaları hüküm altına alınmıştır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7.
Madde, 2. fıkrasında Stratejik planlar en az iki
yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan
süresi için güncelleştirilebileceği ifade
edilmektedir. Bu kapsamda mevcut Stratejik
Plan 2017-2019 yılları için güncellenmiştir.

Belediyemizin 2015-2019 Dönemine yönelik
Stratejik Planlama çalışmaları; 10.04.2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine
istinaden Belediye Meclisinin 07.04.2014 tarih
ve 14/32 sayılı kararı ile kurulan ve görevleri
tanımlanan Strateji Geliştirme Müdürlüğü
koordinasyonunda 2014 yılında hazırlanmıştır.

Güncellenen planda 23 alan, 27 adet stratejik
amaç ve 197 adet stratejik hedef belirlenmiş ve
bunların
gerçekleştirilmesine
yönelik
uygulama stratejileri ortaya konmuştur.
Belediye kaynaklarının en verimli şekilde
kullanılarak, adaletli, katılımcı, halkımızın
belediye imkânlarından en üst düzeyde
yararlanılmasını sağlayan bir belediyecilik
anlayışı ilkesi benimsenmiştir.

Ülkemizde yaşanan yönetim alanındaki hızlı
ve köklü değişimler sonucu kentimize daha iyi,
daha hızlı, daha profesyonel ve daha kapsayıcı
hizmetler sunabilmek, değişen koşullara uyum
sağlamak amaçlarıyla plan güncelleme ihtiyacı
doğmuştur.

Dünya Kültür Mirası Bergama’da yaşamanın
ayrıcalığını birlikte inşa edebilmek dileğiyle,
Saygılar sunarız.
Stratejik Planlama Ekibi

Hepimizin ortak sevdası olan Bergama için
hazırlanan; Bergama Belediyesi Stratejik
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2. Yasal Dayanaklar

5393 sayılı Belediye Kanunu (Kabul Tarihi: 03/07/2005)
Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile yatırım ve çalışma
Madde
programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve
18
kabul etmek.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile Madde
34
bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak Madde
38
bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları Meclise sunmak.
Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı
ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa
üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Madde
hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu
41
50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve
performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden
önce görüşülerek kabul edilir.
Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana
gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu Madde
hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz
56
konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında
belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir
ve kamuoyuna da açıklanır.
Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe,
belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile Madde
61
finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama
yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kabul Tarihi : 10/12/2003)
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 planını ifade eder.
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Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla
kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık
programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, Madde
uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,
7
zorunludur. Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin
alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.
Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve
kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik
planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine
ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla Madde
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı
9
Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon,
vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.
Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine
uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı
bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek
olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu
göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili
veya ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık
programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla
koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Madde
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanına, mahalli idareler için
10
İçişleri Bakanına aittir. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması
konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludurlar. Bakanlar;
idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans
programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirir.
Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve
belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst
yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma
planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet
gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki
Madde
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,
11
kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin
gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst
yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç
denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.
Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:
c) Bütçeler, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun
şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre Madde
13
hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
görüşülür ve değerlendirilir.
24
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Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla
ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Merkezi yönetim
bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak
kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda
makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de
kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı
kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. Orta
vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri Madde
16
ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını
içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan, Haziran ayının
onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede
yayımlanır. Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını
hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye
Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede
yayımlanır.
Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;
b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde
belirlenmiş ödenek tavanları,
c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, dikkate alınır.
Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider
tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir
teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz
yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye
Madde
Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre
17
hazırlanır. Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar
çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından
imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin
yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığına verilir. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin
yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir. Düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans
hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar.
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri
tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını
gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer
örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare
faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. İçişleri Bakanlığı,
bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet
raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve Maliye Madde
Bakanlığı’na gönderilir. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik
41
kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanacak genel
faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel
değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar
ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir. Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet
raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim
sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu
kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap
verme sorumluluklarını görüşür.
25
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Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte
katılması zorunludur. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte;
kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Bu
raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna
açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve
Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
Madde
izlemek ve değerlendirmek.
60
Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden;
idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini
ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği
görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu
işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.
Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç
denetçiler
tarafından
hazırlanır
ve
üst
yönetici
tarafından
onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu
denetlemek ve değerlendirmek. İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Madde
64
tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun
şekilde yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında
hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye
sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile
mali hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst
yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.

26179 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (Kabul Tarihi: 26/05/2006)
Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi;
(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.
(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.
26
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YÖNTEM ve
SÜREÇ
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3. Yöntem ve Süreç
görev ve yetkiler bağlamında da bütçesel
küçülme ile karşılaşılmıştır.

Belediyemizin 2015-2019 Dönemine yönelik
Stratejik Planlama çalışmaları; 10.04.2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine
istinaden Belediye Meclisinin 07.04.2014 tarih
ve 14/32 sayılı kararı ile kurulan ve görevleri
tanımlanan Strateji Geliştirme Müdürlüğü
koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Böylesi
nedenlerle,
kurumsal
yapımız
içerisinde yönetim alanında hızlı ve köklü
değişimler yaşanmaktadır. Öte yandan hizmet
taleplerini, hizmet sunum yöntemlerini
etkileyen sosyal, kültürel ve teknolojik yapı da
değişimi kaçınılmaz kılmakta ve yeni amaçlar
ortaya çıkarmaktadır. Kurumlar değişimi daha
iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için
planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen
koşullara
göre
planlarını
güncellemek
zorundadır.

Planlama
çalışmaları,
DPT
tarafından
hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer
alan esaslar doğrultusunda yürütülmüştür.

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

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli
İdareler Genel Seçiminden sonra yürürlüğe
giren 6360 Sayılı yasa ile beraber Belediyemiz
görev alanı ilçe yüzölçümünün tamamını
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Köy ve
beldelerin statülerinin değişerek mahalleye
dönüşmeleri ile beraber Belediyemizin hizmet
alanını oluşturan mahalle sayısı 18’den 137’ye,
hizmet verilen nüfus ise yaklaşık 60 binden
101 bine yükselmiştir. Aynı zamanda
Belediyemizin statüsü Büyükşehir İlçe
Belediyesi’ne dönüşmüştür.

2016 Ekim ayında Belediye Başkanı, Başkan
Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle yapılan
değerlendirmelerde; Gelişen ve değişen
kentimize daha iyi, daha hızlı, daha
profesyonel ve daha kapsayıcı hizmetler
sunabilmek amaçlarıyla kurumsal hizmet
öngörüleri oluşturulmasının yeni hedefler
belirlenmesinin
gerekliliği
ile
beraber
Belediyemiz 2015-2019 Dönemi Stratejik
Planı’nda revizyon yapılarak 2017-2019
dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanması
gerekliliği kararı verilmiştir.

Yine, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli
İdareler Genel Seçiminden sonra uhdemizde
bulunan, İtfaiye Hizmetleri, Ulaşım yolcu ve
yük terminalleri, Katı atık depolama ve
bertaraf tesisi, Atık su arıtma tesisi, Su
kanalizasyon hizmetleri, Mezarlıklar, Toptancı
hali, Mezbaha ve Veterinerlik hizmetleri İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda; 24.10.2016
tarihinde bütün müdürlüklere Stratejik Plan
revizyonu çağrısı 18.10.2016 tarihli Başkanlık
Oluru ile birlikte yazılı olarak bildirilmiştir.

Bu durumda, kurumumuz hizmet alanı
büyümüş, hizmet bekleyen vatandaş sayımızda
ciddi bir artma oluşmuş, ancak; devredilen
Üst yönetimle birlikte belirlenen çalışma
takvimi ve modeli doğrultusunda, stratejik
planlama ekibi ve çalışma grubu oluşturularak
çalışmalara başlanmıştır.

toplantıları sonucu, Şubat 2017 ayı Olağan
Meclis Toplantısında görüşülmek üzere
revizyonu yapılan 2017-2019 Dönemi Stratejik
Plan taslağını oluşturmuştur.
Hazırlanan taslak çalışma, Meclise sunularak
görüşleri alınmış, katılımları sağlanarak 20172019 Dönemi Stratejik Planı tamamlanmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi ve Çalışma Grubu
tarafından Aralık 2016 ve Ocak 2017 ayları
içerisinde gerçekleştirdiği ortak çalışma
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MEVCUT DURUM
ANALiZi
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Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı”
başlığıyla, 2014 yılında UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

4. Mevcut Durum Analizi
4.1. Kent
4.1.1. Genel Yapı

Kültürel Peyzaj kategorisinde Dünya Miras
Listesi’ne alınan alan, Pergamon (çok katmanlı
kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma
Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve
Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz
bileşenden oluşmaktadır.
Helenistik Pergamon Krallığı’nın Başkenti
Bergama, İ.Ö. 4 bin yılına kadar inen tarihi
geçmişe sahiptir. Kent, Helenistik Dönemde
plastik sanatlar, mimarlık, şehir planlama ve
tıp alanında ulaştığı üstün seviye ile günümüz
medeniyetinin, insanlığa sunduğu birçok
olanağın yaratıcısı ve öncüsü olmuştur.
Pergamon, topografyanın en iyi şekilde
kullanılmasıyla yapılan anıtsal mimarisiyle,
Helenistik Dönem şehir planlamacılığının en
görkemli örneğini temsil etmektedir.

Bergama, Ege Bölgesi’nin kuzey batısında
İzmir İline bağlı bir ilçedir. Doğusunda Soma
ve Kınık, kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi,
batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde ise
Aliağa ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde
Ege Denizi sahili yer almaktadır. İzmir il
merkezine 107 km mesafede, denize kıyısı
olan bir ilçedir.
Bergama; 1.573 km2’lik alanı ile 30 ilçesi
bulunan İzmir’in alan bakımından en büyük
ilçesidir. (Kaynak: Bergama Belediyesi İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü-2016 ) TÜİK 2015
verilerine göre ilçenin toplam nüfusu
101.917’tür. İzmir’in 30 ilçesi arasında 12.
nüfus yoğunluğuna sahip ilçedir.
Bergama Belediyesi’nin kurulduğu tarih olan
1869 yılında, Bergama 6 adet mahalleye
sahipken
01.04.2014
tarihinden
sonra
yürürlüğe giren 6360 sayılı kanununun köy ve
beldelerin mahalle statüsüne alınması hükmü
sonrası 18’i ilçe merkezinde olmak üzere
toplam mahalle sayısı 137’ye ulaşmıştır.

Athena Tapınağı, Helenistik Dönem’in en dik
tiyatro yapısı, Kütüphane, Heroon, Zeus
Sunağı, Dionysos Tapınağı, Demeter Kutsal
Alanı, Saraylar, Stoalar, Agora, Gymnasion ve
Peristylli yapıları bu planlama sisteminin ve
dönem mimarisinin en seçkin örnekleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Helenistik Dönem’in
en ünlü ve tanınmış heykelcilik okullarından
birine sahip kent, İ.Ö. II. yy’da bugün halen
adı dünya harikaları arasında sayılan Zeus
Sunağı’nı yaratmıştır. Bergama Heykeltıraşlık
Okulu’nun ürettiği, Zeus Sunağı ve başka
birçok eser, Helenistik Dönem heykel sanatının
doruk noktasını temsil etmektedir.

Ekonomisi daha çok tarıma dayanan Bergama,
kültürel ve tarihi zenginlikleriyle turizm
alanında olduğu kadar yeraltı ve yerüstü
kaynakları ile madencilik alanında da
önemlidir.
4.1.2. Kent Tarihi
Helenistik Krallık merkezleri içinde en iyi
korunmuş kent olan Pergamon; Helenistik,
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerine
ait katmanları da içerisinde barındıran “
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Çok katmanlı kültürel peyzajın önemli bir
parçası olarak Roma Dönemine ait pek çok
anıtsal yapı bugün hala Osmanlı Dönemi
kentsel
dokusunun
içerisinde
ayakta
durmaktadır. Günümüzde de kullanılan Roma
Dönemine ait köprüler Selinos deresinin her iki
yakasındaki mahalleleri birbirine bağlayan tek
geçiş noktalarıdır.

Ortaçağ’ın sonuna kadar bilimin ve kültürün
aktarım ve saklama aracı olarak kullanılan
parşömen Bergama krallarının istekleri üzerine
icat edilmiştir. Bugün halen kullandığımız
“parşömen” adı Bergama’dan gelmektedir. 200
bin rulodan oluşan ve Helenistik Çağ’ın en
önemli kütüphanelerinden birine sahip olan
kent, aynı zamanda bir bilim ve sanat
merkezidir.

Hristiyanlığın Batı Anadolu’daki ilk yedi
kilisesinden birinin Bergama’da oluşu, kentin
Bizans Döneminde de önemli olduğunu
göstermektedir. Çevresindeki kültürel peyzaj
ile birlikte Helenistik ve Roma Dönemlerine
ait pek çok istisnai örneği içerisinde barındıran
kent, özellikle Roma ve Doğu Roma(Bizans)
dönemlerine ait katmanlar üzerinde yayılmış
olan Osmanlı dönemi mimarisine ait pek çok
konut, cami, han, hamam ve ticari merkez ile
de önemini korumuştur.

Helenistik Çağ’da basınçlı su sistemi ile suyu
200 metre yukarıya, Pergamon Akropolüne
çıkaran Pergamonlular Roma Çağ’ında biri
yaklaşık 45 diğeri 70-80 km uzunluğundaki su
sistemleri ile kente su taşımışlardır.
Antik dünyanın en ünlü üç Asklepion’undan
(Kutsal sağlık merkezi) birine ev sahipliği
yapan kent aynı zamanda eczacılığın kurucusu
ve Roma İmparatorluğu’nun saray hekimliğini
yapan Galenos’un kentidir. Antik kaynaklarda
‘‘Ölümün Yasaklandığı, Vasiyetnamelerin
Açılmadığı Yer’’ olarak anlatılan ve Sağlık
Tanrısı Asklepios’a adanarak İ.Ö. IV. yy’da
kurulan ve İ.S. IV. y.y’a kadar ünlü bir tedavi
merkezi
olarak
etkinliğini
sürdüren
Asklepion’da; perhiz, rüya tabirlerine dayanan
telkinler, spor, güneşlenme, soğuk su banyoları
ile şifalı otlar, merhemler, müzik ve tiyatro
oyunları, uygulanan tedavi yöntemleri arasında
önemli bir yer tutmaktadır.

Bergama’da hayat son olarak Osmanlı
İmparatorluğu döneminde şekillenen ve halen
canlılığını koruyan yerleşim, kamusal ve ticari
akslar üzerinde devam etmektedir. Osmanlı
Arastasında “tel kırma” el işlemeleri ve
Bergama yorganları yapan ustaları yan yana
görmek mümkündür.
Antik Çağ’da, ev sahipliği yaptığı şölen ve
spor karşılaşmaları ile ünlü olan kentte,
günümüzde de kültürel hayat hareketli ve
canlıdır. Atatürk’ün isteği ile başlatılan;
Cumhuriyetimizin en eski ve aralıksız süren
festivali olan ‘’Bergama Kermesi’’ne her sene
ev sahipliği yapan Bergama aynı zamanda
müzisyenleri, düğünleri ve köy hayırları ile de
ünlüdür.

Roma Dönemi’nde kültürel ve bilimsel
hayattaki öncü rolü devam eden kent, 160 bine
ulaşan nüfusu ile antik dünyanın sayılı
metropollerinden biri haline gelmiştir. M.S. II.
yüzyılda Mısır tanrıları adına inşa edilen ve
bugün Kızılavlu olarak bilinen tapınak, bütün
görkemiyle kentin ortasında durmaktadır.
Kapladığı alan, iyi korunmuş olması, nehrin
üzerine inşa edilmiş olması, Bizans Çağında
Kilise olarak kullanılması, bugün kulelerinden
bir cami olarak kullanılıyor olması gibi birçok
özelliği ile özel bir konuma sahiptir. Kızıl
Avlu’nun yanı sıra, Traian Tapınağı, Tiyatro,
Amfitiyatro ve su kemerleri gibi seçkin eserleri
ile döneminin mimari, planlama ve
mühendisliğinin en önemli örneklerine
sahiptir.

4.1.3. Coğrafi Yapı
İlçemiz Ege Bölgesinin kuzey-batısında 37.07
kuzey enleminde, 27.12 doğu boylamı arasında
yer almakta olup, doğusunda Soma ve Kınık,
kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi olmak üzere,
batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde Aliağa
ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde Ege
Denizi sahili yer almaktadır.
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genişlediği izlenir. Dikili ve Çandarlı
yönünden iki kol halinde Ege Denizi'ni
bulmaktadır. Bu hendeğin yükseltisi (rakım)
50-70 m. arasındadır.

Kent kuzeyinde Madra Dağı, (En yüksek yeriGeyikli: 1051 metre) güneyinde Yunt Dağı,
(En yüksek yeri Maya Tepesi: 1344 metre) dağ
silsileleri ile çevrili Bakırçay havzasında
kurulmuştur. Bakırçay ovasının uzunluğu 45
km, genişliği yer yer 15 ile 20 km arasında
değişmektedir. İlçe merkezinin rakımı 68
metre olup, Akropol'deki rakımı 331 m.'dir.

Bakırçay Çukuru kırık bölgesinde başlıca
yerleşme alanları Dikili, Bergama, Kınık,
Soma ve Kırkağaç'tır. Fay çizgisi boyunca
yirmiye yakın termal kaynak bulunur. Bu kırık
kesim, yersel eylemi aralıklı oluşuma açık
tutmaktadır. Bu açıdan Ege Bölgesi 1. grup
deprem kuşağına girmektedir. Genellikle
bölgedeki depremler en çok Ege Denizine
dökülen akarsuların su bölüm çizgileri içindeki
alanda olmaktadır.

Adını verdiği ovayı ikiye bölen Bakırçay,
Balıkesir’in 30 km. güneyindeki Davullu
dağlarından doğar. Madra ve Yunt dağlarından
katılan Glenbe, Aksu, Yağcılı, Menteşe, İlya,
Karadere, Kırkgeçit, Gümüş, Kestel, Bergama,
Sarıırmak, Sınır dereleri ile beslenir. 120 km
uzunluğunda ve rejimi düzensizdir.

İklim: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve
yağışlı geçen Bergama’da Akdeniz iklimi
hâkimdir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık
farkı 15-20 derece arasındadır. Rüzgârlar yaz
ve kış kuzeyden yıldız, kuzeydoğudan poyraz,
kuzeybatıdan karayel eser. Lodos ve batı
rüzgârları yağmur getirir. Yıllık yağış miktarı
600 mm³ civarındadır.

Jeolojik Özellikler: IV. Jeolojik Dönem
başlarında, bugünkü Ege Denizi'nin yeri,
karalarla kaplı “Ejeit Anakarası” idi. Bu
dönemde Doğu Anadolu'dan Yunanistan'a
kadar olan alan, kuzey ve güneyden Alp
kıvrımlarının etkisiyle sıkıştırılmaya başlandı.
Yüksek basınç altında Anadolu Yarımadası
yükselirken, Ege Denizi'nin bulunduğu yerdeki
Ejeit Anakarası alçalmaya ve çökmeye başladı.
Bu anakara parçası, Akdeniz suları tarafından
kaplandı. Bu çökme sonucu Batı Anadolu
Bölgesi ve dolayısıyla Ege Bölgesine rastlayan
kısımda doğu batı doğrultusunda kırılmalar
oldu. Sürekli biçimde sıkıştırılan bu bölgede
kırıklar arasında kalan bazı yerler yükselerek
Horst dağları, bazı yerler de alçalarak Graben
ovaları oluşturdu. Ovalar, karaların içlerine
doğru sokulmuş körfezlerde son buluyordu. Bu
körfezlere dökülen akarsular, zamanla
körfezleri doldurdular. Bu yersel oluşum
Anadolu’nun kıta sahanlığını Ege Denizi'nde
saklı tutmaktadır. Anadolu'nun uzantısı olan bu
sahanlık, adını andığımız oluşumun kanıtlayıcı
bir belgesidir. Kırık ve sıkışma sonucu oluşan
adalar da bu öykünün simgeleridir. Bölgede,
bu oluşumla birlikte yerkabuğunun oynaklığı
devam etmektedir. Bakırçay Çukuru üzerinde
yapılan incelemeler Bakırçay yöresinin dolma
(alüvyal) bir alan olduğunu göstermiştir.
Öncesi bir çöküntü hendeği olan Bakırçay
yöresinin Bergama'dan sonra batıya doğru

Bergama’da kar seyrek yağar. Bazı yıllar
birkaç cm kar tuttuğu olsa da yerde çok
kalmaz, bir gün içinde erir. Çevredeki dağlarda
ise kar daha uzun zaman kalır. Don seyrek
olur. Hava basıncı ortalama 1008 hPa olup,
nemlilik oranı ise 48-74 arasındadır. Ortalama
rüzgar hızı 3.0 m/sn’dir.(Kaynak: İzmir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü-2015)
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4.1.4. Demografik Yapı
İlçedeki kadın nüfusu 50.703, erkek nüfusu
51.214
olmak
üzere
toplam nüfusu
101.917’dir. Bergama gerek yüzölçümü
gerekse nüfusu bakımından Türkiye’nin en
büyük ilçelerinden birisidir. Aşağıdaki tablo ve
grafikte TÜİK 2015 yılsonu verilerine göre yaş
gruplarına göre ilçe nüfusu yer almaktadır.

Tablo 2: Yıllara göre nüfus artışı
Yıllar

Erkek

Kadın

Toplam

Bir
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)

2015

51.214

50.703

101.917

0,1

2014

51.070

50.743

101.813

0,5

Tablo 1: Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre İlçe
Nüfusu

2013

50.667

50.550

101.217

0,2

2012

50.570

50.434

101.004

-0,1

Cinsiyet

2011

50.395

50.763

101.158

0

Yaş Grubu
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Toplam

Erkek
3055
3044
3254
3601
3324
3560
3844
3929
3765
3615
3722
3486
2963
2234
1612
1146
685
298
77
51214

Kadın
2721
2806
3042
3166
2892
3176
3690
3847
3729
3575
3701
3356
3083
2513
1946
1612
1067
596
185
50703

Toplam

Grafik 2: Yıllara göre nüfus artışı
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Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında
‰13,7 iken 2014 yılında ‰13,3’tür.
Aşağıdaki tablodan edinilen verilere göre
Bergama’nın yıllık nüfus artışının Türkiye
ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
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Bergama, İzmir Bölge Planında “birden fazla
turizm çeşidinde güçlü veya potansiyeli yüksek
olan ilçe” olarak gösterilmektedir.

4.1.5. Turizm
Bergama sahip olduğu, zengin tarihi ve
kültürel değerleriyle insanlığın çok değerli
hazinelerindendir. İlçe merkez ve çevresinde
Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı devirlerine ait önemli ziyaret yerleri
vardır. Bergama denildiği zaman, öncelikle
Akropolis, Asklepeion, Kızıl Avlu, Kleopatra
Güzellik Ilıcası ve Kozak Yaylası akla gelir.
İlçe merkezinde Arap Camii, Müftü Camii,
Ulu Camii, Kurşunlu Camii, Laleli Camii,
Kulaksız Camii, Yeni Camii, Küplü Hamam,
Tabaklar Hamamı, Koca Sinan Mescidi, İncirli
Mescit ve Karaosman Sebili Türk-İslam
eserleridir.

Aşağıdaki tabloda Bergama’nın UNESCO
Dünya Mirası Kenti olduğu 2014 yılından
günümüze ören yerlerine göre ziyaretçi sayıları
verilmiştir.
Tablo 3: Ören Yerleri Ziyaretçi Sayıları

Bergama Antik Çağ’dan beri pek çok uygarlığa
ev sahipliği yapmış, pek çok tarihi ve kültürel
değere sahip bir yerleşimdir. Türkiye’nin ilk
arkeoloji müzesi olan Bergama Müzesi,
günümüzde en çok bilinen ve ziyaret edilen
müzeler arasındadır. Akropol, Asklepion ve
Kızılavlu olarak bilinen Bazilika da her gün
yüzlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistler
Bergama’ya daha çok organize edilmiş turların
2-3 saatlik kısa bir bölümü olarak
gelmektedirler. İlçenin zengin turistik değerleri
için bu çok kısa bir süredir. UNESCO
süreciyle birlikte Bergama’ya gelen turist
sayısında ve turların kalış süresinde ciddi bir
artış olacağı beklenmektedir.

2016

2014

2015

(İlk 5 ay)

Toplam

Müze

22.966

26.738

8.369

58.073

Akropol

238.757

188.202

37.553

464.512

Asklepion

131.606

110.268

25.418

267.292

Bazilika

22.566

27.622

6.653

56.841

Toplam

831.790

705.660

155.986

846.718

(Kaynak: Bergama Müze Müdürlüğü-2016)

Grafik 3: Ziyaretçi Sayılarına Göre Ören
Yerleri
Müze
Akropol

7%

7%

Asklepion
Bazilika

Bergama tarihi, kültürel değerler mozaiğinin
yanında zengin doğal güzelliklere de sahiptir.
İlçenin tarihi ve turistik yerleriyle iç içe zengin
jeotermal kaynakları bulunmaktadır. Bergama
Asklepionu'nda bu sular pek çok kişinin tedavi
edilmesinde kullanılmıştır. Dünyada giderek
artan yaşlı nüfusla birlikte termal turizme talep
de her geçen gün artmaktadır. Bu durum hem
ülkemiz hem de Bergama için jeotermal suların
doğru bir biçimde kullanılmasının önemini
vurgulamaktadır.

31%

55%

Bergama’yı çevreleyen dağlardan kuzeydeki
Madra Dağı’nda bulunan Kozak Yaylası
günübirlik rekreasyon ve yayla turizmine
elverişli bir alandır. Bu özelliklerinden dolayı
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tanınmasını, tartışılmasını ve farklı yönleri ile
incelenmesini sağlamaktır.

4.1.6. Kültür ve Sanat
Dünya Kültür Mirası Bergama: Dünya Miras
Listesi; 1972 yılında Paris’te toplanan
UNESCO Genel Kurulu’nda kabul edilen
Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması
Konvansiyonuna dayanılarak 1978 yılında
oluşturulmuştur. UNESCO’ya bağlı Dünya
Mirasları Komitesi tarafından belirlenmiş ve
bulundukları ülkenin devleti tarafından
korunması garanti edilmiş, tüm dünya için
önemli bir değer taşıdığı kabul edilen doğal ve
kültürel varlıkların listesidir.

Bergama UNESCO Dünya Miras Tentative
Listesine 2011 yılı Nisan ayında adını
yazdırmıştır. Aynı yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı 12.09.2011 tarih ve 185911 sayılı
yazısı ile Bergama’nın UNESCO Dünya Miras
Listesi adaylık çalışmalarına temel teşkil
edecek Yönetim Alanını belirleyerek ilgili
kurum ve kuruluşlara bildirmiştir.
2011 Aralık ayında Belediye bünyesinde
Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi
adaylık
çalışmalarını
yürütmek
üzere,
ülkemizde bir ilk olarak Bergama UNESCO
Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi
kurulmuştur. Belediye Meclis kararı ile
kurulan birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
altında faaliyet göstermektedir. Özellikle
kültürel korumanın insanlığa hizmet olarak
kabul edildiği ve yerel yönetimlerin bu
kapsamda
kültürel
korumayı
hizmet
alanlarında saydığı Avrupa ülkelerinde var
olan bu tip bir birim ilk kez ülkemizde
kurulmuş oldu.

1972 Konvansiyonunu imzalayan ülkelerin
korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından
Dünya Mirası Kriterlerine uygun bulunanlar
listede yer alır. Konvansiyon gereği
oluşturulan Dünya Mirası Listesi, kültürel
koruma alanında tanıtım ve eğitim yolu ile
dünyanın her yerinden geniş halk kitlelerinin
bilinçlenmesini ve kültür varlıklarına sahip
ülke yönetimlerinin korumada sorumluluk
altına girmelerini sağlayan etkin bir araç olarak
kullanılmaktadır.

Birimin hazırladığı adaylık dosyası 2013 Ocak
ayında Paris’teki UNESCO Dünya Miras
Merkezine iletilmiş ve 1,5 yıllık bir
incelemeden
geçmiştir.
UNESCO’nun
incelemesi esnasında ICOMOS gibi danışma
kurullarında yer alan uzmanların desteği
alınmaktadır. Dosya üzerinden yapılan ilk
incelemeler sonrası yerinde incelemeler
yapmak üzere Bergama’ya uzman da
gönderilmiştir. Söz konusu incelemeler
kapsamında bir ICOMOS uzmanı Eylül 2013
sonu itibariyle Bergama’ya gelerek, yerinde
incelemelerde bulunmuştur. Bu inceleme
sonrası ICOMOS tarafından hazırlanan bir ek
mektup ile Adaylık Dosyası içinde işlenen
Bergama’nın kültürel varlıklarına ve bu
varlıkların korunma süreçleri ile ilgili ekstra
bilgi talep edilmiştir. Bu bilgiler 25 Ekim 2013
tarihi itibari ile UNESCO’ya iletilmiştir.

Öte yandan her bir ülkenin UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne girmesini istediği kültürel
alanlarının yer aldığı ve bu alanları tüm
dünyaya tanıtmak amacı ile oluşturulan bir tür
Dünya
Mirası
Adayları
Listesi
de
bulunmaktadır. UNESCO Dünya Miras Geçici
(Tentative) Listesi olarak adlandırılan bu
listenin amacı Dünya Mirası Adayı her bir
kültürel alanın gündemde daha fazla yer
tutmasını ve bu yolla evrensel değerlerinin
akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler, basın,
turizmciler ve toplumlar tarafından daha iyi

Bergama; 15-25 Haziran tarihlerinde Doha’da
düzenlenen Dünya Miras Komitesi (DMK) 38.
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Dönem Toplantısı’nda 22 Haziran 2014 günü
yapılan oylama sonucu, “Bergama Çok
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” (Pergamon
and Its Multi-Layered Cultural Landscape) ile
Türkiye’nin 13., dünyanın ise 999. Miras Alanı
olarak Dünya Miras Listesine adını
yazdırmıştır.

Taşınmaz kültür varlıklarının ayrıntılı verileri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tablo 4: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sayısı
Taşınmaz Kültür Varlıkları
Anıtlar Abideler

32

Doğal Varlıklar

3

Karatabakçılık

Klarnet Çalma

Çeyiz Serme

Sepet Örme

113

Ulaşım Yapıları

-

Askeri İdari Sağlık Yapıları

4

Kültürel Eğitim Yapıları

8

Konut / Konut + Dükkân

331

Taşınmaz

Ayrıca,
Belediyemiz
ve
İl
Kültür
Müdürlüğü’nün
işbirliği
halindeki
çalışmalarıyla Uluslararası Bergama Kermesi,
Çeyiz ve Çeyiz Serme, Sünnet Yatağı,
Karatabakçılık, Sepet Yapımı, Telkırma,
Klarnet Çalma gelenekleri ile Somut Olmayan
Kültür Mirası Ulusal Envanterinde yer almıştır.

-

Dinsel Yapılar

Endüstriyel Ticari Yapılar

Bergama’nın ikinci UNESCO yolculuğu;
UNESCO’nun sahip oldukları kültürel
zenginlikleri yaratıcılık ile destekleyerek
kalkınma unsuru haline getiren kentler için
2004 yılında oluşturduğu “Yaratıcı Kentler
Ağı”na (Creative Cities Network) girmek için
yapılan hazırlıklarla başlamıştır. Bergama’nın
Yaratıcı Kentler Ağı’na “halıcılık ve
dokumacılık” ile girmesi planlanmaktadır.

Sayısı

-

Köprü, Su Kemeri, Kuyu

18

Hamam, Ilıca, Sarnıç vb.

9

Çeşme, Sebil

34

Sokak, Meydan vb.

2

Mezar, Mezarlık

6

Duvar vb. kalıntılar

7

TOPLAM

567

(Kaynak: 2012 İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür
Altyapısı Envanteri)

Kardeş Şehir İlişkileri: İlçemizin 1964
yılından itibaren değişik tarihlerde kardeş
olduğu ve halen ilişkileri devam eden 18
kardeş
şehri
bulunmaktadır.
Kardeş
şehirlerimizle karşılıklı yapılan protokoller
kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik
amaçlı
değişik
proje
çalışmaları
yürütülmektedir. Olimpiyatlar da bu kapsamda
yapılan ciddi bir organizasyondur.

İlçedeki taşınmaz kültür varlıklarının dağılımı;
47 arkeolojik, 1 doğal, 3 kentsel, 2 tarihidir.
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Tablo 5: Bergama’nın Kardeş Şehirleri

4.1.7.Ekonomik Yapı

Başlangıç
Tarihi/
Meclis
Karar Tarih
ve No

Protokol
Tarihi

24.12.1964
03/130

1964

S.
No

Ülke Adı

Kardeş Şehir

1

Almanya

Böblingen

2

Yunanistan Midilli

04.02.1988
15/37

1988

3

Yunanistan Nausas

07.06.2000
12/45

2000

4

Bulgaristan Asenovgrad

14.02.1992
07/01

1992

5

Romanya

Piatra Neamt

08.09.1998
45/93

1998

6

Kıbrıs

Lefke

04.02.1998
36/74

1998

7

Fransa

Pontoise

08.09.1998
45/92

1998

8

Hollanda

Gelen

09.02.2001
08/36

2001

9

Hollanda

Alkmaar

09.02.2001
09/37

2004

10

Avusturya

Krems

09.02.2001
08/36

2001

11

İtalya

Alba

09.02.2001
08/36

2001

12

İskoçya

Glenrothes

09.02.2001
08/36

2001

13

BosnaHersek

Sanski Most

06.02.2002
05/17

2002

14

Yunanistan Nea Peramos

11.11.2005
05/106

2006

15

Moldova

Orhei

06.12.2007
07/80

2008

16

Suriye

Balbek

07.10.2008
08/79

-

17

İsrail

Yahut

06.10.2009
09/75

-

18

Makedonya

Rosoman

02.04.2015
15/60

2015

İlçemizin geçmişi çok eskilere dayanan bir
yerleşim merkezi olmasına rağmen ekonomik
yaşamı sektörel açıdan çeşitlenememiştir.
İlçenin uzun yıllardan beri en önemli gelir
kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Tarım sektörü de kendi içinde belli başlı
ürünler dışında çeşitlilik sağlayamamıştır.
Halkın geçimini sağladığı en önemli tarım
ürünleri pamuk, tütün, domates, zeytin, mısır
ve buğday sayılabilir. Bölge toprağı ve arazi
yapısı, yeni yatırımcılara çeşitlendirme
konusunda açık alan özelliği taşımaktadır.
Bergama yöresi madencilik sektörü açısından
zengin bir potansiyele sahiptir. İşletilmekte
olan maden yatakları granit, mermer, altın,
perlit ve taş ocaklarıdır. Yöre, doğal kaplıca
suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.
İlçemizde, 35.438 m2’lik alanı kapsayan
yaklaşık 380 adet işyerine sahip, 1. ve 2.
Sanayi Sitesi mevcuttur. Bu işyerlerinde
tarımda kullanılan alet ve ekipmanlar imal
edilirken, her türlü araçların bakım ve
onarımları da yapılmaktadır.
İlçede üretilen tarım ürünlerini işleyebilecek
kapasitede
işletmeler
mevcut
değildir.
Bergama sanayi alanında yeterli gelişimi
gösterememiştir.
Ancak, 1.747.491 m²’lik alanıyla sanayi
alanındaki gelişimi tersine çevirecek Bergama
Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSBİ)
planlama ve yapım aşamaları devam eden
büyük yatırımlar söz konusudur. Planlaması
tamamlanan 107 adet sanayi parseli
oluşturulmuştur. Yapılan planlamada sanayi
parselleri ile birlikte, idari ve sosyal tesisler,
eğitim tesisi, teknopark, teknik hizmet alanı,
spor alanı, arıtma tesisi tasarlanmıştır. Bölgede
yeterli miktarda ve kaliteli kullanım suyu
bulunmaktadır. Bölge çevresinde, uygun
nitelik ve miktarda jeotermal enerji kaynakları
vardır. (Kaynak: http://bosbi.org.tr/bosbi/)

Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri









Uluslararası Bergama Kermesi
Uluslararası Kardeş Şehirler Olimpiyatı
Uluslararası Psikoterapi Kongresi
Uluslararası Çocuk Şenliği
Uluslararası Bergama Sempozyumu
Fotomaraton ve Fotoğraf Günleri
Veteran Basketbol Turnuvası
Galenos Cup Kadınlar Basketbol
Turnuvası
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2016 itibariyle BOSBİ uluslararası firmaların
ilgi gösterdiği ve büyük yatırımcılara ev
sahipliği yapan bir alan olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Dünyanın en büyük rüzgâr
türbini kanat üretici firması, üretim tesisi için
çalışmalarına BOSBİ’de başlamıştır.

Toplam
Alan

Tahıllar
ve diğer
bitkisel
ürünler

Nadas

Sebze
bahçeleri

Meyve,
içecek ve
baharat

413.64

247.383

532

45.073

120.659

Grafik 4: Tarım Alanlarının
Amaçlarına Göre Dağılımı

Tarım: Bergama çok verimli toprakların
bulunduğu zengin bir tarım bölgesidir. Bitki
örtüsü görünüm olarak çok değişkendir. Kara
tarlalar, yeşil zeytinlikler, höyüksü tepeler,
çamlıklar, çalılıklar Batı Anadolu’ya özel
ender bir görüntüdür.

Kullanış
Tahıllar ve
diğer bitkisel
ürünler
Nadas

29%
60%

11%

Sebze
bahçeleri
Meyve, içecek
ve baharat

0%

Tablo 7: Yoğun Olarak Üretimi Yapılan Tarım
Ürünlerinin İstatistiki Verileri (TÜİK 2015)
Bergama, İzmir’in organik tarım anlamında
öne çıkan ilçelerinden birisidir. Ayrıca İzmir’in
tarım alanları arasında da en büyük
yüzölçümüne sahip ilçesidir.(Kaynak: İzmir
Bölge Planı) Bergama nüfusunun %40 oranını
karşılayan kısmı merkez dışı mahallelerde
yaşamaktadır. Genel nüfusun %40’ı doğrudan,
%20’si dolaylı (ikincil iş) olarak tarımla
uğraşmaktadır.

Ürün adı

Bamya
Biber
(Salçalık,
Kapya)
Buğday
(Diğer)
Buğday
(Durum)
Domates
(Salçalık)
Domates
(Sofralık)
Mısır
(Dane)
Mısır
(Hasıl)
Mısır
(Silajlık)
Pamuk
(Kütlü)
Pamuk
(Lif)

Genel olarak; tahıl (buğday, arpa, nohut,
mısır), endüstri bitkileri (pamuk, susam, tütün,
ayçiçeği, zeytin), meyve (elma, armut, kayısı,
dut, ceviz, incir, şeftali, çamfıstığı, üzüm,
antepfıstığı), sebze (fasulye, bamya, patates,
soğan,
bakla,
bezelye,
börülce)
yetiştirilmektedir. Bu durumda tarım ön plana
çıkmış, ekonomik işlevler tarım alanında
yoğunlaşmıştır. Bölgenin coğrafi durumu ve
iklimi tarım açısından oldukça elverişlidir.
Ancak; tarıma dayalı imalat sanayi yoktur.
Tablo 6: Tarım Alanlarının Kullanış
Amaçlarına Göre Dağılımı (dekar) (2015
TÜİK)

Tütün

41

Ekilen
Alan (da)

Hasat
edilen
alan (da)

Üretim
(ton)

Verim
(kg/da)

1.750

1.750

1.225

700

2.000

2.000

5.000

2.500

39.273

39.273

13.216

337

14.851

14.851

3.919

264

10.000

10.000

59.510

5.951

11.864

11.864

85.315

7.191

32.299

32.299

37.949

1.175

4.000

4.000

11.000

2.750

31.000

31.000

86.750

2.798

80.000

80.000

39.260

491

80.000

80.000

14.134

177

9.000

9.000

615
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Bakırçay Havzasının temel tarım ürünü olan
pamuk ilk sırayı almaktadır. Pamuğu mısır ve
buğday takip etmektedir. Son dönemlerde
bamya üretiminde özellikle Yuntdağ ve Dikili
civarında oldukça artış olduğu bilinmektedir.
Tütün üretimi diğer ürünlere göre en az ekilen
ve dolayısıyla da en az verim alınan üründür.

Sığır (Yerli)

10.776

4.760

5.726,28

33

9

9,804

Koyun (Yerli)

125.000

60.000

4.800,00

Keçi (Kıl)

11.220

5.520

585,12

Manda

Tablo 8: Yoğun Olarak Üretimi Yapılan
Meyvelerin İstatistiki Verileri (2015 TÜİK)
Toplu
meyvelikleri
Ürün adı
n alanı
(dekar)

Ceviz
Zeytin
(Yağlık)
Zeytin
(Sof.lık)
Üzüm
(Sof.lıkÇek.li)
Üzüm
(Sof.lıkÇ.siz)

Üretim
(ton)

Ağaç
Meyve
başına
veren
ortalama
yaşta ağaç
verim
sayısı
(kg)

200

393

27

14.550

80.650

1.610

2

1.019.000

16.900

574

3

171.250

13.660

4.070

298

13.660

310

146

471

310

Kümes Hayvancılığı: 2015 yılsonu itibariyle
Bergama’da toplam 46 tavuk çiftliği
bulunmaktadır. 3.400.000 yumurta üretimi
gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki tabloda 2015
yılında ilçedeki kümes hayvanlarının sayıları
yer almaktadır.
(Kaynak: İlçe
Müdürlüğü)

Bergama hem sofralık hem de yağlık zeytin
üretiminde ülke ve bölge düzeyinde önemli bir
sırada yer almaktadır. Yoğun olarak üretimi
yapılan bir diğer meyve olan çekirdekli üzüm
Kozak Yaylasında yetiştirilmektedir. Ceviz
üreticiliği de ilçede son dönemlerde artan bir
grafik izlemektedir.

Hayvan Adı
Et Tavuğu

Sağılan
hayvan
sayısı

Süt (Ton)

Sığır (Kültür)

14.950

6.800

26.846,40

Sığır (Melez)

27.580

11.600

32.642,40

ve

Hayvancılık

Sayısı
1.261.000

Yumurta Tavuğu

13.000

Hindi

24.000

Ördek

800

Kaz

800

Balıkçılık: Türkiye’deki 42.523.000 balık/yıl
kapasitesine 7 akvaryum balığı üreticisinden
2’si İzmir’dedir. Biri Bergama’da diğeri
Dikili’de olan akvaryum balığı üretim tesisleri,
300.000 ve 1.500.000 adet yavru/yıl olmak
üzere toplam 1,8 milyon adet yavru/yıl
kapasitesine sahiptir.(Kaynak: İzmir Su
Ürünleri Sektörü Stratejisi) İlçede üç ayrı
üretim tesisi bulunan bir adet alabalık üretim
işletmesi bulunmaktadır. Yıllık 552 ton balık
üretimi gerçekleştirilmektedir.

Tablo 9: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan
Verileri (TÜİK 2015)
Sayısı

Tarım

Tablo 10: Kümes Hayvan Verileri

Hayvancılık: 119 merkez dışı mahallesi
bulunan Bergama, büyük ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde de önemli bir yerde
bulunmaktadır. Birçok yerli çiftlikte büyükbaş
olarak sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Küçükbaş olarak da yerli koyun ve az miktarda
kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Hayvan Adı

Gıda,

Seracılık: Seralar; iklim koşullarının açıkta
bitki
yetiştirmeye
elverişli
olmadığı
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dönemlerde kültür bitkilerinin yetiştirilmesine
olanak sağlayan yapılardır.

ilişkilendirilmektedir. Bergama toplam ilçe
nüfusunun
¼’i
orman
mahallelerinde
yaşamaktadır.

İlçemiz sınırları içinde bulunan termal
kaynaklara dayalı olarak faaliyetlerini sürdüren
seralar, bölgenin ekonomik kalkınması için
önemli bir atılım olma yolundadır. Sera işletme
maliyetlerinin önemli ölçüde ısıtma giderleri
olduğu düşünülürse, termal ısıtma yapan
seraların günümüz ekonomilerinde yatırımcılar
için son derece cazip olduğu bilinmektedir.

Tablo 11: Bergama Orman Alanları Verileri

(Kaynak: Bergama Kaymakamlığı 2014 Yılı İlçe
Brifingi)

Alan Türü
Toplam Orman, Tarla vb
Alan
Toplam Orman Alanı

Alan (hektar)

İlçe Devlet Ormanı Alanı

52.903 ha

Fıstıkçamı Tapulu Alan

15.265 ha

2B Fıstıkçamı Alanı
Özel Ağaçlandırma Alanı

Bergama ve Dikili sınırları içinde bulunan
termal kaynaklara dayalı olarak kurulmaya
başlayan seralar, bölge ekonomik kalkınması
için önemli bir atılım olma yolundadır. Sera
işletme maliyetlerinin önemli bir bölümünün
ısıtma giderleri olduğu düşünülürse, termal
ısıtma
yapan
seraların
günümüz
ekonomilerinde yatırımcılar için son derece
cazip olduğu bilinmektedir. Bölgemiz bu
potansiyeli ile de çekim noktasıdır. Bu
işletmelerde yaklaşık 1000 kişiye istihdam
sağlanmaktadır. Seralarda domates üretimi öne
çıkmaktadır.

157.351 ha
70.753,8 ha

996 ha
1.253 ha

Verimli Orman Alanı

28.415,20 ha

Bozuk Orman Alanı
Ormanlardaki Toplam Servet
Alanı

24.242,6 ha
3.234.348 m³

Madencilik: Bergama’da madencilik alanında
granit, perlit, altın önemli bir yer tutmaktadır.
Çevre düzenlemelerinde plaka taş, küp taş,
bordür olarak kullanılan ve uzun yıllar
dokusunu koruyan dayanıklı granit, ülkemizde
Bergama’da çıkartılan bir doğal taştır.
Bergama Kozak yöresinde çıkarılan taşlar, pek
çok ülkeye ihraç edilmektedir. Kozak
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 24 adet granit taş
işletmesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde yer
alan 1 adet Granit Mermer Fabrikası’nda
yaklaşık 450 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca
doğal taş işlemeciliğinde 4 işletme faaliyet
göstermektedir.

Ormancılık: İlçemizdeki ormanlık alanlarda,
ağaç türleri olarak başta fıstıkçamı olmak
üzere, kızılçam, karaçam, kestane, meşe, çınar,
söğüt, kavak, çitlembik, ahlat, vb.; bitki örtüsü
olarak makilerden, kuşburnu, böğürtlen,
mersin, defne, otsu bitkilerden çiğdem, ardıç
(sarılıcı) vb. oluşmaktadır.

Perlit madeni de Maden Tetkik Arama Genel
Müdürlüğü (MTA) tarafından ciddi oranda
rezerv
belirlenmiş
olup
Bergama
Maruflarköy’de
kaliteli
bir
şekilde
işletilmektedir. Var olan 3 adet perlit
işletmesinde yaklaşık 50 kişi istihdam
edilmektedir.
Diğer yandan, metalik madenler alanında
Bergama’da önemli bir alan olan altın madeni,
Bergama-Ovacık altın yatağında halen
işletilmektedir. Var olan işletmede 550 kişi
istihdam edilmektedir.

Ormancılık başta Kozak Yaylası’ndaki
mahalleler olmak üzere pek çok mahallede
gelir kaynağı olarak görülmektedir. 64 orman,
37 orman kenarında yer alan mahalle olmak
üzere
toplam
101
mahalle
ormanla
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Ilıcası suları eski yağış sularıdır. Yaklaşık 2030 yıl önce yeraltına süzülen yağış suları
Jeotermal sistemi kat ederek yeryüzüne
çıkmaktadır.

Enerji Kaynakları:


Elektrik Enerjisi:

Tablo 12: İlçe Elektrik Verileri
Abone
Grubu

Abone

Aydınlatma

186

Belediyeler
Camiİbadethane
Hayır
Kurumları
Hizmet
Binaları

62
172
47
4

İçme Suyu

44

Kitler

8

Mesken
Diğer

45.688
154

Abone
Grubu
Resmi
Daireler
Sanayi
Serbest
Diğer-1
Serbest
Mesken
Serbest
Sanayi
Serbest
Ticarethane
Şantiye
Tarımsal
Sulama
Ticarethane

İlçemizde şuan Jeotermal enerji, Yuvam(53
Abone) ve Bayatlı Sitelerinde(352 Abone) alt
yapı
ile
ısıtma
merkezi
çalışmaları
tamamlanarak sistemin müsaade ettiği ölçüde
405 konutta, ısınma amaçlı kullanılmaktadır.

Abone
405
10
2

Merkezi ısıtma için gerekli olan jeotermal
kaynaklar Dübek bölgesinde yer almaktadır.
Halen 405 konutun ısıtma işlemi, jeotermal
ısıtma yöntemine uygun teçhizatla donatılmış
DB-2B kuyusundan sağlanmaktadır. Kuyu
debisi 50lt/sn. olup, jeotermal ısıtma için
ihtiyaç duyulan üretim, ortalama 65 ºC sıcaklık
ile yapılmaktadır.

1.215
30
1.302
703
3.637
6.986

Kuyudan alınan enerji 6” boru, 2.800 m’lik
isale hattı ile Yuvam ve Bayatlı Isı
Merkezlerinde toplanmaktadır. (Kaynak: Beta

Genel Toplam
60.655
(Kaynak: Bergama GDZ Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Bergama İşletme Yöneticiliği- 2015)

A.Ş.-2016)

Mevcut abone sayılarına bakıldığında yoğun
olarak abone grubunun mesken, ticarethane ve
tarımsal sulamada olduğu görülmektedir.
Sanayi aboneliği oldukça az sayıdadır. İzmir’in
30 ilçesi dikkate alındığında Bergama elektrik
tüketiminde orta sıralarda yer almaktadır.
Yıllık ortalama 287.717.349 kwh/saat bir
tüketim söz konusudur.

Enerji sıcaklığı şöyledir;
• Kuyu Çıkışı Su Sıcaklığı
• Isı Merkezi Varış
• Isı merkezinde Eşanjör Çıkışı
• Isı Merkezi Konutlara Gidiş
• Konutlardan Dönüş

: 65 ºC,
: 64 ºC,
: 51 ºC,
: 61 ºC,
: 49 ºC.

 Rüzgar Enerjisi: Rüzgara hakim tepeler
üzerinde kurulan rüzgar santralleri tüm
dünyada doğa dostu olarak bilinmektedir.
Temiz enerji olarak da nitelendirilen rüzgar
santrallerinde, rüzgara karşı kurulan rüzgar
gülleri bir dönücü çark ile jeneratörlere
bağlanmaktadır.
Jeneratör
rüzgârın
döndürdüğü pervanelerden aldığı gücü elektik
enerjisine dönüştürmektedir.

 Jeotermal Enerji: Bergama Jeotermal Enerji
ile Bölgesel Isıtma Projesi, 2002 yılında
Bergama Belediyesi tarafından: Bölgede
bulunan Jeotermal enerji potansiyelini
kullanarak bina ısıtma sistemlerini kurmak,
geri dönüş suları ile oluşturulacak seralara su
temini etmek ve antik dönemden günümüze
Bergamalıların kültüründe var olan termal
turizm sürecini tekrar hayata geçirmek
amaçlarıyla oluşturulmuştur.
Bergama Jeotermal alanının (Güzellik Ilıcası
ve Dübek bölgesi ) oluşumunda Yuntdağ
volkanitleri akifer (su veren kayaç)
niteliğindedir.
Suyun
bizzat
molekül
yapısındaki Oksijen-18, Döteryum ve Tritium
izotoplarıyla da kanıtlandığı üzere, Güzellik
44
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İlçemizde toplam 3 firma ile (2,5 megavat
kapasiteli 65 adet tribün) toplam 162,50
megavat elektrik üretilmektedir.

Tablo 13: Eğitim düzeyi ile nüfus oranı

Bergama'nın Koyuneli Mahallesi’nde Yuntdağ
mevkiinde kurulmaya başlayan Türkiye'nin en
büyük rüzgâr enerji santralinde elektrik üretimi
başlamıştır. Dost Enerji'de 17 adet türbin,
Bilgin Rüzgar Enerji’de 36 adet türbin rüzgar
gülü hizmete girmiştir. Her biri 2,5 megavat
güç kapasiteli olup toplam 132,50 megavat iki
santral hizmet sunmaktadır.

Nüfus

Oran
(%)

Okuma yazma bilmeyen

2.205

2,64

Okuma yazma bilen fakat bir
okul bitirmeyen

5265

6,29

İlkokul

33.747

40,33

İlköğretim

12.957

15,49

Ortaokul veya dengi

6.893

8,24

Lise veya dengi

13.442

16,07

Yüksekokul veya fakülte
mezunu

8.691

10,39

Yüksek lisans mezunu

402

0,48

Doktora mezunu

69

0,07

Bilinmeyen

259

-

83.930

100

Bitirilen eğitim düzeyi

Bergama Aşağıkırıklar Mahallesi mevkiinde
Ütopya Elektrik A.Ş.’ye ait rüzgargülleri
montajları yapılarak hizmete sunulmuştur.
Santral; Her biri 2,5 megavat güç kapasiteli 12
adet rüzgârgülü türbini ile toplam 30 megavat
güç kapasitesine sahiptir. (Kaynak: Bergama
Ticaret Odası-2015)

Toplam

Grafik 5: Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre
Nüfus

Dünyanın en büyük rüzgâr türbini kanat üretici
firması, üretim tesisi için çalışmalarına
BOSBİ’de başlamıştır.

40.000
35.000
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25.000
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4.1.8. Eğitim
Bergama’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı eğitim kurumlarının sayısı toplam
118’dir. İlçedeki anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerinin sayısı 16.212’dir. Bu
okullarda 1.274 öğretmen görev almaktadır.
Toplam 793 derslik ve 962 şube sayısı
bulunmaktadır. Merkezde 16 ilkokul 13
ortaokul ve 11 lise bulunmaktadır. 119 merkez
dışı mahallenin 26’sında okul bulunmaktadır.
Bu mahallelerde 26 ilkokul 13 ortaokul ve 3
lise bulunmaktadır. İlkokul ve ortaokulda
derslik başına düşen öğrenci sayısı 21, genel
ortaöğretimde 28, mesleki ve teknik eğitimde
25 olarak hesaplanmaktadır. (Kaynak: İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü - 2016)

Nüfus

Tablo 14: Okuma Yazma Verilerinin Cinsiyete
göre dağılımı
Okuma Yazma
Bilen

TÜİK 2015 eğitim istatistiklerine göre ilçede
bitirilen eğitim düzeyine ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Okuma Yazma
Bilmeyen

Sayı

%

Sayı

%

Erkek

46.820

49,49

544

0,57

Kadın

45.506

48,1

1.744

1,84
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Bergama ilçe merkezinde Ege Üniversitesi ve
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde olmak
üzere
iki
adet
meslek
yüksekokulu
bulunmaktadır.

16 adet diş hekimi muayenehanesi
4 adet rehabilitasyon merkezi
30 adet eczane
10 gözlükçü

Ege
Üniversitesi
Bergama
Meslek
Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Yusuf
Perin Yerleşkesi’nde; Bilgisayar Programcılığı,
Elektronik Teknolojisi, Eser Koruma, Giyim
Üretim Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi,
Kontrol
ve
Otomasyon
Teknolojisi Programı, Mantarcılık Programı,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Seracılık
Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile
Turizm Animasyonu Programı bulunmaktadır.
1994 yılında 20 öğrenci ile başlayan Bergama
Meslek Yüksekokulunda 2015 yılında öğrenci
sayısı
1.680’e
yükselmiştir.
(Kaynak:
www.bergamamyo.ege.edu.tr )
4.1.10. Ulaşım

Bergama Belediyesi’nin çalışmalarıyla Eski
Sümerbank Tekstil Fabrikası’nın üniversiteye
dönüştürülmesi
sonucu
Dokuz
Eylül
Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
2013-2014 döneminde eğitim hayatına
başlamıştır. Yüksekokulda, İş Makineleri
Operatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanlığı, Bilgisayar Teknolojisi, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım ile Lojistik bölümü olmak
üzere beş bölümde toplam 186 öğrenci
öğrenim
görmektedir.
(Kaynak:http://bergamamyo.deu.edu.tr)

İzmir ili sınırları içinde yer alan toplam 5.903
km karayolu ağının, 1.295 km’si devlet ve il
yolu, 213 km’si otoyol, 4.395 km’lik kısmı ise
köy yoludur.

4.1.9. Sağlık
İlçe bünyesinde sağlık alanında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
(Kaynak: http://www.ism.gov.tr )












(Bölge Ulaşım Yolları Haritası için Kaynak:
Karayolları
2.
Bölge Genel
Müdürlüğühttp://www.kgm.gov.tr/)

1 adet devlet hastanesi,
1 aile sağlığı merkezi
31 adet aile hekimliği birimi
1 adet Diyaliz Merkezi (Devlet Hastanesi)
1 adet toplum sağlığı merkezi
1 adet verem savaş dispanseri
1 adet 112 Acil Yardım İstasyonu
1 adet özel diyaliz merkezi
1 adet özel radyoloji laboratuvar
11 özel hekim muayenehanesi

Bergama ilçe merkezinden geçen D-240 kodlu
karayolu, D-550 ve D-565 kodlu karayollarını
birbirine bağlayan yol olup aynı zamanda
Bergama ilçe merkezini de ulusal ulaşım
sistemine bağlamaktadır. Bergama; İzmir'e 107
km, Dikili'ye 27 km, Kınık'a 17 km, Soma'ya
42 km, Çandarlı'ya 30 km, Ayvalık'a 60 km’lik
asfalt yolla bağlıdır.
46
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İlçede demiryolu bulunmamaktadır. Demiryolu
bağlantısını Soma ve Menemen’de bulunan
demiryolu istasyonları sağlamakta ve ulaşımı
olanaklı kılmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
İZBAN raylı sistemi günümüzde Aliağa’ya
kadar hizmet vermektedir. İZBAN raylı
sisteminin ilçeye ulaşmasıyla ilgili planlama
çalışmaları henüz netlik kazanmamıştır.
Bergama ilçe merkezine iki yakın hava limanı
bulunmaktadır. İlki, İzmir Adnan Menderes
Hava Limanı’dır. 125 km’lik mesafe ile
havayolu ulaşımını olanaklı kılmaktadır.
İkincisi Edremit’te yer alan Koca Seyit Hava
Limanı’dır. Bergama’yla 98 km mesafede olan
Hava Limanı 2010 yılında uluslararası uçuş
trafiğine açılmıştır.

(İlçe Dolmuş Hatları Güzergâhı için Kaynak: Bergama
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – 2016)

Bergama ilçe merkezine 26 km mesafede
bulunan Dikili ilçesi yolcu limanı da denizyolu
ulaşımını
sağlamaktadır.
Dikili
ile
Yunanistan’ın Midilli adasıyla ulaşım ağının
etkin olması, Bergama ile kardeş şehri olan
Midilli arasında ilişkilerin canlı tutulmasını
sağlamaktadır. Özellikle ticari ilişkilerin
gelişmesine katkı koymaktadır.
İlçeden Ankara ve İstanbul’a günde en az bir
sefer, İzmir’e sık aralıklarla ulaşım mevcuttur.
137
mahalleye
ulaşmada
sorun
yaşanmamaktadır.
Kent içerisinde, 2002 yılından itibaren
özelleştirilmiş Belediye Denetimli Halk Aracı
sistemi ile toplu taşımacılık yapılmaktadır.
Belediye, 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit
aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve
öğrencilere yönelik ücretsiz toplu taşıma
hizmetleri vermektedir. 2014 Mart ayında
yürürlüğe giren Yasa gereği 65 yaş üstü ve
engelli vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz
yararlanabilmektedir.

47

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

4.2.2. Örgüt Yapısı
Belediyenin Tarihi; Bergama Belediyesi’nin
kuruluş tarihi kesin olmamakla beraber 1869
olarak bilinmektedir. Belediyemizin kuruluş
öyküsü, ilk belediye başkanı, meclis üyeleri ve
ilk kez hangi binada faaliyete başladığına
ilişkin bilgiler ilçe arşivi olmaması nedeniyle
bilinememektedir.
Belediye
teşkilatında
kurulduğu günden bu güne 22 belediye başkanı
görev yapmıştır.

4.2. Kurum
4.2.1. Misyon – Vizyon ve İlkelerimiz

Kurumsal Yapısı; Bergama Belediyesi'nin 31
Meclis Üyesi, 6 Encümen üyesi, 19 birim
müdürlüğü (16’sı aktif) ve hissedarı olduğu 4
adet Şirketi bulunmaktadır.

Misyon
Halkımızın müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını
zamanında, adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla
karşılamaktır.

5393 sayılı yasa gereği, Belediyenin en temel
görevi ve varoluş amacı “Belde sakinlerinin
mahalli
ve
müşterek
ihtiyaçlarını
karşılamaktır.” Bunu seçimle iş başına gelmiş
karar organı eliyle yapan Belediye, idari ve
mali özerkliğe sahiptir.

Vizyon
Sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların
verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan
keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan, çevreye
önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve
uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmaktır.

Hizmet, yalnızca ilçe sınırları içerisindeki
hemşerilere değil kent içindeki tarihi ve turistik
yerleri ziyaret eden turistlere, ticaret amacıyla
gelen iş adamlarına, geçici olarak ikamet eden
vatandaşlara ve doğal çevrede yaşayan tüm
canlılara sunulmaktadır.

İlkelerimiz
• Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet,
• Etkin, verimli, kaliteli hizmet anlayışı,
• Değişime ve yeniliğe açıklık,
• Hizmet üretiminde etiğe bağlılık,
• İnsan haklarına saygı,
• Tarafsız ve eşit davranmak,
• Etkin ve adil kaynak kullanımı,
• Yönetimde açıklık ve hesap verebilirlik,
• Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenme,
• Karar alma ve uygulamada katılımcılık,
• Hizmetlerde kararlılık ve uygulama
bütünlüğü,
• Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek,
• Doğal yaşamı korumak,
• Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak,
• Yenilikleri takip etmek ve değişimi
yönetmek,
• Sürekli kurumsal eğitim,
• Hizmetleri etkin tanıtmak,
• Ekip çalışmasını sağlamak,

6360 sayılı yasa sonrası Belediye’nin hizmet
sınırları ilçe sınırları olarak belirtilmiştir.
Yönetimsel Yapısı; Bergama Belediyesi idari
ve mali özerkliğe sahip olarak, devlet örgütü
şeması içinde, yerel yönetimler kısmında yer
alır.
Belediye’nin Görevleri
Belediye’nin görevleri 5393 sayılı yasanın 14.
maddesinde verilmiştir. Belediyenin görev,
sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını
kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve
kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar
veya yaptırır.
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bölgeleri ayırmak ve uygulamaları izlemek,
belediye sınırlarındaki deniz, göl ve nehirlerde
gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların
sağlamlık, temizlik koşullarını, yolcu ve yük
sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek
ve kontrol etmek.
8. Sportif ve kültürel konularla ilgili görevler:
Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini
yürütmek, kütüphane, kültür merkezi açmak
spor alanları yapmak, tiyatro, müze, sinema
salonları açmak,
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verip ve gerekli desteği
sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenlemek,

1. Kent altyapısı ile ilgili görevler: Su temini,
şebeke yapımı ve dağıtımını sağlamak,
kanalizasyon şebekesi kurmak, şehiriçi yollar
ve meydanları yapmak, parklar ve mezarlıklar
yapmak, coğrafî ve kent bilgi sistemlerini
oluşturmak.
2. Şehircilik hizmetleri ilgili görevler: Çöp
toplamak, yolları temizlemek, katı atık
tesislerini kurmak, halk sağlığını koruyucu
tedbirleri almak, çevre ve çevre sağlığı nı
koruyucu tedbirler almak, itfaiye hizmetlerini
yerine getirmek, zabıta hizmetlerini yapmak,
acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini
yerine getirmek, şehir içi trafik düzenlemesi
yapmak.
3. İmarla ilgili görevler: Plan hazırlamak,
ayrıntılı imar planları hazırlamak, imar
planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, yapı
ruhsatı vermek, inşaatların kontrolünü yapmak.
4. Ekonomik görevler: Fiyat ve ücretleri tesbit
edip denetlemek, hal yerleri açmak, mezbaha
kurmak, pazar yerleri kurmak, işportacılığı
düzenlemek, fuar, sergi, panayır, festivaller
düzenlemek, belde dahilinde ilan ve reklam
faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler
kurmak, turistik faaliyette bulunmak.
5. Eğitim ile ilgili görevler: Okul öncesi eğitim
kurumları açmak, Devlete ait her derecedeki
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapmak her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki eğitim
kursları düzenlemek, kütüphane ve okuma
salonları açmak, öğrenci okutmak.
6. Sosyal nitelikli görevler: Sağlıkla ilgili her
türlü hizmet verebilmek, nikah işlemleri,
fakirler için yurtlar kurmak, yetim evleri
açmak, muhtaç asker ailelerine yardım etmek,
ucuz konutlar yapmak. Hizmet sunumunda
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulamak.
7. Ulaştırma ile ilgili görevler: Belediye
sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı sağlamak
ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel
niteliğinde olmamak üzere izin vermek,
belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece
yapılan yolcu taşıma ücret tarifesini
düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar
planlarında trafik güvenliği için gerekli

9. Tarım ve veterinerlik hizmetleri görevleri:
İnsan ve hayvan sağlığını koruyucu
veterinerlik
hizmetlerini
sağlamak
ve
denetimini
yapmak,
gıda
kontrol
laboratuvarları kurmak ve yönetmek, park,
bahçe, hayvanat ve bitki bahçesi, fidanlık, koru
kurmak, yeşil alanları düzenlemek, korumak;
orman, bahçe, mera, vb araziyi hasardan
korumak, müşterek suyollarının yapım, bakım
ve onarımını yapmak, su birikintilerini
kurutmak.
10. Mali ve hukuki görevler: Yerel vergiler
(vergi, rüsum, harç vb.) ile belediye cezalarını
toplamak, kamulaştırma işlemlerini yapmak.
11. Tarihi dokunun korunması ile ilgili
görevler: Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlamak.
30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimler sonrası;
• İtfaiye hizmetleri,
• Ulaşım, yolcu ve yük terminalleri,
• Katı Atık depolama ve bertaraf tesisi,
• Atık Su Arıtma Tesisi
• Su ve Kanalizasyon hizmetleri,
• Mezarlıklar,
• Toptancı Hali,
• Mezbaha,
• Veterinerlik hizmetleri İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne devredilmiştir.
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n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması,
birleştirilmesi,
adlarıyla
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar
vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına,
kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya
karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle
yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına;
kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür,
sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina
ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki
anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin
götürülmesine karar vermek.
u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış
belediye imar programlarını görüşerek kabul
etmek.

4.2.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma
programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek
ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede
kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri
arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve
onaylamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına;
üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz
yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma
payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret
tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve
miktarı beş bin TL. ‘den fazla dava konusu
olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile
tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına
karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve
belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen
üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini
seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve
bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m)
Belediye
tarafından
çıkarılacak
yönetmelikleri kabul etmek.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri
Belediye encümeninin görev ve yetkileri
şunlardır:
a)Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile
bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
b)Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili
kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama
yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve
tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına
karar vermek.
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d) Meclisin nizam ve intizamını temin etmek,
e) Belediye meclisinin birinci toplantısında üye
tam sayısının çoğunluğu sağlanamadığı
takdirde meclisi tatil ederek ikinci toplantı
gününü tespit ve ilan etmek,
f)Meclis üyelerinin verebileceği gensoru
önergesinin
meclis
üye
tamsayısının
çoğunluğunun kararı ile gündeme alınması
halinde gensoruyu meclis önünde cevap
vermek,
g)Meclis gerekli gördüğü takdirde belediye
hesap ve uygulama işlerini denetlemek üzere
kendi içinden birkaç üyeyi görevlendirebilir.
Bu denetim raporunu bir sonraki toplantının
başında, başkanlık görüşü ile birlikte meclise
sunmak,
h)Belediye meclisinin her toplantı dönemi
başında meclis kararlarının uygulanmasına,
belediyenin mali durumuna, taahhütlerin
yapılış şekline dair yıllık çalışma raporunu
vermek,
ı) Belediye meclis üyelerinden boşalma olduğu
takdirde meclise katılacak yedek üyenin adını
il veya ilçe seçim kurulundan yazılı olarak
sorup alınacak cevaba göre, sırası gelmiş olanı
üyeliğe çağırmak,
i) Meclis kararlarını uygulamak,

h)Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış
saatlerini belirlemek.
i)Diğer kanunlarda belediye encümenine
verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
a)Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak
belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun
olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak
ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Mahalli mülki amir tarafından tebliğ için
gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikleri ilan
ve bunlar ile kendisine havale edilen görevleri
yerine getirmek,
d) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye
meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.
e)Üst mercilerin onayına bağlı olmayan
belediye görev ve hizmetlerini yetkisi içinde ve
sorumluluğu altında yerine getirmek,
f)Belediyenin mahalli nitelikteki esenlik,
sağlık, bayındır, ekonomi düzenine ilişkin
işleri takip etmek ve yapmak,
g)Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini
denetlemek.
h)Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gereken önlemleri almak.
ı)Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan
ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini
oluşturmak.

Encümenle İlgili Görevleri
a) Belediye encümenine başkanlık etmek,
b)Belediye encümeninde görüşülecek evrakları
havale etmek,
d) Belediye encümen kararlarını kanuna ve
kamu yararına aykırı gördüğü takdirde
uygulamasını durdurarak ilgili evrakı idare
kurullarında görüşülmek üzere mahalli mülki
amire göndermek,
e)İdare Kurulu tarafından verilen kararlara
karşı ilgili mercilere itirazda bulunmak,
f)Hazırlanan bütçeyi belediye encümenine
göndermek,
g)Belediye encümenince verilen kararları
uygulamak,

Meclisle İlgili Görevleri
a)Belediye meclisini toplantıya davet etmek,
meclis gündemini üyelere tebliğ etmek ve
ilanını yapmak,
b)Belediye Meclisinde görüşülecek konuları
meclise sunmak,
c)Belediye meclisine başkanlık etmek, meclisi
zamanında açıp müzakerelerini idare etmek,
meclisçe alınan kararları ilan ve tebliğ etmek,

Mali Görev ve Yetkileri
a)Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve
tahsil etmek,
b) Belediye bütçesini hazırlamak,
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g) Memurlara disiplin cezası vermek,
h)Memurlara verilen disiplin cezalarının
sicilden silmek,
I) Memurları görevden uzaklaştırmak,
i) Memurlara ikinci görev vermek,
j)Memur sınav komisyonlarına başkanlık
etmek,
k)Başkan yardımcılarına görev ve yetki
devretmek,

c)Belediye bütçesini encümende incelenmesini
sağlamak,
d)Belediye bütçesini meclise havalesini
yapmak ve mecliste kesinleşmesini sağlamak,
e) Belediye bütçesinin uygulamasını sağlamak,
f)İta amirliği yetkisini, belediye başkan
yardımcısına devretmek,
g) Bütçenin değiştirilerek tasdiki halinde, ilgili
mercilere itiraz etmek,
h) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve
encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek,
I) Sözleşme, sulh ve ibra yapmak, bağışları
kabul etmek, belediye hesabına bütün
sözleşmeleri yapmak,
i)Bütçeye
ek ve
olağanüstü ödenek
konulmasını sağlamak,
j) Bütçede bölümler ve maddeler arasında
aktarmaları sağlamak,
k) Kesin hesap cetvellerini meclise sunmak,
l)Belediye bütçesinin amiri sıfatıyla sarf
evrakını ve masraf tahakkukunu tasdik etmek
ve verile emirlerini imza etmek,
m)Belediye vergi ve harç alacaklarını
ertelemek,
n) Belediye Gelirleri Kanunu’nun ve Emlak
Vergi Kanunu’nun uygulamasında belediye
başkanına verilen görevleri yapmak,
o)Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan
ödeneği kullanmak.

İhale Kanunu’nun Verdiği Görev ve Yetkileri
a)İhale yaptırmaya ve ihale evraklarını
hazırlatmaya karar vermek,
b)İhale kararlarını onaylamak veya iptal etmek,
c)Muayene
ve
kabul
komisyonlarını
onaylamak,
d) İhale sonrası sözleşmeleri imzalamak,
e)Taahhüt ettiği işleri yapmayan müteahhitlere
tebligat çıkarmak,
f) Satılan malları müşteri adına tapuya tescil
ettirmek,
İmarla İlgili Görev ve Yetkileri
a) Belediye sınırlarını tespit etmek,
b)Kentin halihazır harita ve imar planlarını
yaptırmak,
d) İnşaatlara yapı ve kullanma izni ruhsatı
vermek,
e)Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar
hakkında gerekli işlemleri yaptırmak,
f) Yıkma kararlarını uygulatmak,
g)Beş yıllık imar programları hazırlatmak ve
uygulamaya koymak,
h)Yıkılacak derecedeki yapılar hakkında işlem
yaptırmak,
ı) İmar planı yapılması ve değişikliğe ait
yönetmeliğe
göre
belediye
meclisince
onaylanan
imar
planlarını
mühürleyip
imzalamak,
i)İmar planına yapılan itirazları belediye
meclisine havale etmek ve verilen kararı
ilgilisine tebliğ etmek,
j)Yıllık
uygulama
planlarına
göre
kamulaştırma işlemlerini yapmak,
k)İlçe kıymet takdir komisyonu üyelerini
seçtirmek,
l) Binalara numara verilmesini sağlamak,

Evlendirme İşlemleri Hakkında Görev ve
Yetkileri
a) Evlendirme işlerinde nikâh kıymak
b)Nikâh
kıyma
konusunda başkalarını
görevlendirmek,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre
Görev ve Yetkileri
a)Belediyeye memur atamak ve ilk toplantıda
meclise sunmak,
b)Belediyede daimi işçi kadrolarına atama
yapmak,
c) Belediye memurlarına sicil vermek,
d) Aday memurların asaletini tasdik etmek,
e) Memurların yerlerini değiştirmek,
e)Memurların derece ve kademe ilerlemelerini
onaylamak,
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m)Karayolları kenarlarına yapı ve tesis
yapmak isteyenlere izin vermek,
n)Mahalle kurulmasını, sokak ve cadde
isimlerinin değiştirilmesini teklif etmek,

Resmi Törenlerdeki Görev ve Yetkileri
a) Cumhuriyet Bayramı’ndaki görevleri,
b) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramındaki
görevleri,
c)Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’ndaki görevleri,
d) Zafer Bayramı’ndaki görevleri,
e)Mahalli Kurtuluş günlerinde yapılacak
törenlerdeki görevleri,
f)Bayrak Kanunu’nun, Bayrak Tüzüğü’nün ve
bu konudaki Yönetmeliklerin belediyelere
yüklediği görevleri bulunmaktadır.

Temsil/Temsilci olarak Görev ve Yetkileri
a)Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde,
davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek,
b)İlçe trafik komisyonlarına belediye temsilcisi
olarak katılmak,
c) Umumi hıfzıssıhha kurullarına katılmak,
d)Hayvan sağlık zabıtası komisyonuna
katılmak,
e)Askerlik meclislerine belediyeyi temsilen
katılmak,
f) Çevre kurullarına katılmak
g)Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf
çalışmalarına katılmak,

53

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

M ü d ü r l ü k l e r i m i z*

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 Fen İşleri Müdürlüğü
 Hukuk İşleri Müdürlüğü
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
 Mali Hizmetler Müdürlüğü
 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
 Özel Kalem Müdürlüğü
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
 Spor İşleri Müdürlüğü
 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 Teftiş Kurulu Müdürlüğü
 Temizlik İşleri Müdürlüğü
 Tesisler Müdürlüğü
 Yazı İşleri Müdürlüğü
 Zabıta Müdürlüğü

*Müdürlükler alfabetik sıraya göre verilmiştir.
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görevleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Görevleri
• 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyeye
kamulaştırma yetkisi verilen yerlerin 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu’na uygun olarak
kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak,
• Tapu Sicil Müdürlüğü’nde belediye adına
tescil
işlemi
tamamlanan
taşınmaz
maliklerine
kamulaştırma
bedelinin
ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak;
taşınmazların teslim alınmasına yönelik
işlemleri
takip
etmek,
Tapu
Sicil
Müdürlüğü’nde
devir
işlemlerini
tamamlayarak tapu belgelerini almak,
• Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli
ödenen ve yıkılması gereken binaların,
gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile
birlikte hareket etmek suretiyle yıkım
işlemini sağlamak,
• Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma
komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor
yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa
çağırılması (tebligat)
gibi konularında
gereken sekretarya görevini yürütmek,
• Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst
hakkı, intifa hakkı kurulması konularında,
gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda,
gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve
kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya
idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,
• Belediye
Meclisi
tarafından
satışı
kararlaştırılan belediye mülklerinin 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak
satış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Vatandaşlarla hisseli olan parsellerin satışı
için Belediye Encümeni tarafından belirlenen
usul ve esaslar doğrultusunda satış
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Belediye Meclisi ve Encümeni’nin kararları
doğrultusunda Belediye mülklerinin kiralama
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Kiraya verilen işyerlerinin noterden kira
mukavelelerini yapmak,
• Kira ödemelerinin takip edilerek aksaksız
tahsilini ve aksama durumunda yasal yollara
başvurulmasını sağlamak,
• Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama

• Birimlerin asli görevlerinde kullanılan
araçları, Başkanlık Makamı Olur’u ile
süreli/süresiz olarak ilgili birimlere tahsis
etmek; Belediye tarafından sağlanan ulaşım
ve lojistik hizmetlerin etkin, düzenli ve
verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik
tüm iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve
ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname
hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine
etmek,
• Belediyenin kullanımındaki lastik tekerlekli
araç ve ekipmanın etkin çalıştırılması ve
gerektiğinde eşgüdüm içinde verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlamak,
• Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını
tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve araç
sigortalarının yapılmasını sağlamak,
• Gereğinde araç ve şoför gereksinimine
yönelik hizmet almak,
• Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli
kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri
gerçekleştirerek aykırı uygulamalara yönelik
yaptırımları belirleyip yönlendirmek,
• Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan,
ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl
araçların
Taşıt
Kontrol
Raporlarını
hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya
hurdaya ayırmak,
• Bakım, onarım ve ikmal hizmetlerinin
geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça,
tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için
gerekli
her
tür
araştırma-geliştirme
faaliyetinde bulunmak,
• Belediyece yürütülen ulaşım ve lojistik
hizmetlerin kent bilgi sistemi vb. teknolojik
olanaklar
kullanılarak
verimliliğin
arttırılmasına yönelik her tür yenilikçi
uygulamayı araştırıp, uygun bulunanların
hayata geçişini sağlamak,
• Belediye’ye ait tüm motorlu araçların (binek
otomobil,
otobüs,
minibüs,
kamyon,
kamyonet ve iş makineleri) tamir ve
periyodik bakımlarını yapmak,
• Birimlere şoför tahsis etmek,
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alanları, toplu taşıma, yollar, istasyonlar, alt
yapı, çevre koruma, depolama ve arıtma,
terminal ve otoparklar, sosyal donatı, bölge
parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor,
dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür
tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon
hatları, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar,
toptancı halleri, mezbahalar, afet tehlikesine
yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin
gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve
kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri
yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan
taşınmazları edinmek,
• Kentsel dönüşüm projelerinin tespitinden
uygulanıp
sonuçlanması
aşamasında
belediyenin ilgili tüm teknik, mali, hukuk ve
araştırma ile görevli tüm birimleri ile ortak
çalışma yapmak,
• Kentsel
dönüşüm
alanlarında
kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla
ilgili işlemleri yürütmek, imar planı
bulunmayan alanlarda kamulaştırma kararı
alınmasına yönelik işlemlerin, imar planı
bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama
kararı
alınmasına
yönelik
işlemlerin
yapılmasını
sağlamak,
kıymet
takdir
komisyonu ve uzlaşma komisyonlarına rapor
yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa
çağırılması (tebligat) konularında gereken
idari desteğin verilmesini sağlamak, pazarlık
usulü uzlaşma sağlanan taşınmazlara ilişkin
gerekli idari işlemleri, tapu devir işlemlerini
ve kayıt işlemlerini yapmak, uzlaşma
sağlanamayan taşınmazlara ilişkin evrakı
Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne iletmek ve
mahkeme sonucuna göre gereken idari
işlemleri yapmak,
• Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç
duyulan taşınmazların ön alım (Şuf´a) hakkı
ile
satın
alınmasına,
Tapu
Sicil
Müdürlüğü’nde belirlenen ferağ bedelinin
alıcıya ödenerek, taşınmazın belediye
mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik
işlemleri yapmak,
• Gecekondu
Kanunu
doğrultusunda
gerektiğinde ve ilgili mevzuat gereği
vatandaşlara belediyenin taşınmazlarının
devri konusunda gereken işlemleri yapmak,

• “Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile ortak
projeler yürütmek,
• Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat
çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş
ve işlemlerini yaptırmalarını sağlamak,
• 6360 sayılı yasa kapsamında Bergama
Belediyesi’ne devredilen Belde ve Köylerden
(Mahallelerimizden) taşınmazlarla ilgili
devir, teslim, satış, kiralama gibi her türlü iş
ve işlemleri yürütmek,
• 2863 ve 5226 sayılı yasalar kapsamında
tescilli taşınmaz kültür varlıklarının her türlü
iş ve işlemlerini yürütmek.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
• Yol, tretuvar vb. alt yapı tesislerinin tamiratı
ve yapımı işlerini organize etmek,
• Bayındırlık şantiyesince yerine getirilecek
işlere malzeme temin etmek,
• Yapım işlerinin projelerini hazırlamak veya
hazırlatmak,
• Altyapı çalışmalarında (yol, tretuvar, vb.)
diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu
sağlamak,
• Belediye encümenince yıkım kararı alınan
kaçak yapılar ile ilgili yasal işlemler ve
yazışmalar tamamlandıktan sonra ve yıkım
işlemini yerine getirilmesine yardımcı
olmak,(iş makinası, eleman vb. temini)
• Belediye
Hizmet
binalarının
üzerine
yapılacak her türlü bakım, onarım vb. işleri
yapmak ya da yaptırmak,
• İmar planlarına bağlı kalmak kaydıyla ve
yasa ile belediyenin sorumluluğunda bulunan
yol, tretuvar ve kavşak düzenlemeleri
yapmak veya yaptırmak,
• Birimce yapılacak işlerin (yapım işi, mal ve
hizmet alımı) ihale evrakını hazırlamak,
ihaleyi yapmak ve ihalenin bitişiyle birlikte
hakediş raporlarını düzenlemek,
• Yapım işleri ile alınan mal veya hizmetin
muayene ve kabul işlemlerini yapmak,
• Alımı yapılan taşınırlardan muayene ve
kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre
sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak,
doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma
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uygun hale getirilmesini sağlamak,
• Yollara stabilize malzeme serilmesi ve
sıkıştırılması işlemleri yapmak,
• İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel
baskınları gibi doğal afetlere müdahale
edilmesini ve bu müdahale sırasında
kullanılacak malzemelerin zamanında temin
edilerek depolanması çalışmalarını diğer
kurumlarla birlikte kontrol ve koordine
etmek,
• Stok durumu ve malzeme depolarının
zamanında kontrol edilmesini sağlamak,
• Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin
sevk ve idare edilmesini sağlamak,
• Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan
kaynağı desteği sağlamak,
• Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize
ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli
platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan
bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların
kaldırılmasını sağlamak,
• Çalışma programlarının icra edilmesinde
istihdam edilen insan kaynağının sevk ve
idare edilmesini sağlamak,
• Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli
yol yapılmasını sağlamak, yaya ve araç
trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerekli
tesisleri yapmak,
• İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb.
tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı
işlemlerini sonuçlandırmak,
• Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda
çevresini korumaya almak,
• Belediyeye ait her türlü marangozluk işlerini
yerine getirmek,
• Sorumluluk alanındaki yol ve tretuvar
döşeme
kaplaması,
yapımı,
bakımı,
değiştirilmesi ve onarımını işlerini yapmak,
• Bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş
makinelerinin arızalanması durumunda vakit
kaybetmeden
ilgililere
bilgi
vererek
tamiratını sağlamak,
• Belediyemizce yapılacak olan yapım işleri
ihalelerinin dokümantasyonu ve ihale ilgili
her türlü iş ve işlemleri yaparak ihaleleri
mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak,

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki
ambarlarda muhafaza etmek,
• Muayene
ve
kabul
işlemi
hemen
yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim
almak, bunların kesin kabulü yapılmadan
kullanıma verilmesini önlemek,
• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları
bulundukları
yerde
kontrol
etmek,
sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
• Belediye sınırları içerisinde ve sorumluluk
alanında imar planlarına uygun olarak
belediyemiz
sorumluluğundaki
mevcut
yolların bakım ve onarımı ile gerektiğinde
yeni yol yapımını gerçekleştirmek,
• Her koşulda yolların ulaşıma açık
tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan
malzemelerin zamanında temin edilmesini
sağlamak,
• Biriminin çalışma programı hazırlamak ve
çalışma programlarına uygun çalışmak,
• İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli
yürütülmesini sağlamak,
• Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp
değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve
kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri
(bordur, tretuvar vb.) ile ilgili işleri
yürütmek,
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bağlı diğer
mevzuat gereği ilçedeki okul binalarının i
inşaatını, bakım ve onarımını yapmak,
okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt
ve bordür yapılmasını, spor sahalarının
yapılmasını, WC'lerin tamiratlarını, bahçe
duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış
boyalarının yapılmasını, çatı onarımının
yapılmasını,
elektrik
ve
aydınlatma
tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
• Gerektiğinde yollara araçların hızını kesmek
amacıyla
hız
kesicilerin
yapılmasını
sağlamak, kaldırımlara araçların park
edilmesini önlemek için engelleyici malzeme
alımını ve montajını sağlamak,
• Yeni yolların imar planlarına uygun olarak
açılmasını sağlamak,
• Genişletilmesi
gereken
yolların
genişletilmesini
ve
tesviyelerinin
yapılmasını, mevcut yolların imar planına
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bölümlerin bilgilendirilmesini sağlamak,
• Takibinde kamu yararı görülmeyen dosyaları
Başkanlık onayı alarak ve gerekli hukuki
prosedürü izlenerek kapatmak,
• Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları
yapmak, Başkana, Encümene, Meclise
teklifler
sunmak,
verilen
kararları
uygulamak,

• Sonuçlandırılan
ihalelerin
mevzuat
hükümlerine göre kontrollük hizmetlerini
yerine getirmek,
• Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların
yatırım plan ve programının hazırlanmasını
ve onayladıktan sonra takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediye kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal
sorunlarına yürürlükteki Anayasa, kanun,
tüzük ve yönetmeliklere göre Belediye
Başkanınca verilen yetki sınırları içinde
çözümler getirmek,
• Tüm yargı mercileri önünde Belediye
Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğini temsil
etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli
savunmaların
hazırlanmasını
sağlamak, kurumun yasal takibe intikal eden
özel hukuktan kaynaklanan alacaklarını en
seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili
hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve
tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini
sağlamak,
• Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri
ile noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye
Başkanı adına alınmasını, ilgili mercilere
iletilmesini, ilgili mercilerin verecekleri bilgi
üzerine hukuksal olarak gerekli işlemlerin
yerine getirilmesini sağlamak,
• Kurumun adli ve idari makamlarla hukuki
konulardaki iletişimini sağlamak,
• Başkanlık Makamı ve Belediye Birimlerinin
çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuki,
mali, cezai sonuç doğuracak işlem hakkında
görüş bildirmek,
• Belediyenin
menfaatlerini
koruyucu
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin
alınmasını, anlaşma ve sözleşmelerin bu
esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Belediye müdürlükleri tarafından hazırlanan
plan ve programları hukuki açıdan
incelemek, hukuka uygunluğu konusunda
rehberlik etmek,
• Mevzuattaki gelişmeleri takip ederek,
Belediye'yi doğrudan veya dolaylı olarak
ilgilendiren değişiklikler hakkında ilgili

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görevleri
• İmar Kanunu’na tabi alanlarda düzenlenen
Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları
ile yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında
yapılması gerekli ve uygun görülen plan
ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve
uygulama imar planı örneğinde hazırlanan
tüm planların hazırlanması ve onanması
aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve
yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen
plan değişikliği veya ilave plan taleplerini
değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak,
• 3194
sayılı
Kanun’un
18.madde
uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
• 3194 sayılı Kanun’un 15., 16. ve 17.
maddesine göre tevhit, ifraz, yola terk ve
ihdas işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
• Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve
hâlihazır harita çalışmalarını yapmak,
• İmar durumu hazırlamak, bina kütlelerini
hazırlayarak Encümene yazmak,
• Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat
projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti
projelerini, betonarme projeleri, elektrik ve
sıhhi tesisat projelerini ve çatı planlarını
inceleyerek onaylamak,
• Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat
ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını
vermek,
• 4708 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlı
yapıların yapı denetim hizmet bedeli
ödemelerine esas kontrollerini yapmak,
ödeme emirlerini yazmak,
• İnşaatı tamamlanan yapıların yerinde projeye
uygunluğunun kontrol edilerek iskân
ruhsatlarını vermek ve iş bitirme belgesi
düzenlemek,
• Müdürlük tarafından düzenlenen yapı
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ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş
deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini
değerlendirmek,
• Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak,
su basman seviyesine gelen yapıların su
basman vizelerini yapmak,
• 4708 sayılı Kanun kapsamı dışında
ruhsatlandırılan yapıların, betonarme donatı
kontrolünü temel, su basman ve her kat
seviyesinde yapmak,
• Ruhsatsız
yapılan
kaçak
inşaatların,
gecekonduların ruhsat ve eklerine aykırı
yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve
bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu
hükümleri gereğince karar alınmak üzere
Encümene havalesini sağlamak,
• Belediye Encümenince yıkım kararı alınan
yapıların, Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilgili
kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi verilmek ve
gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla
yine Fen İşleri Müdürlüğü’nce yıkım
işleminin gerçekleştirilmesi için Fen işleri
Müdürlüğü’ne ilgili evrakları yazı ekinde
göndermek,
• Belediye yetki alanı içerisinde numaratajı
oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli
güncel tutmak, talep halinde bina ve arsalara
ait adres tespitini yapmak ve bu doğrultuda
belge düzenlemek, talep edene sokak
krokilerini temin etmek,
• Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını
arazide (sondaj ve sismik çalışmalarının
kontrolü) ve büroda denetlemek, uygun
olduğu takdirde onaylamak, imar durumuna
ek olarak, parselin jeolojik durumunu
gösteren
“genel
jeolojik
durumunu”
düzenlemek,
Belediyeye
ait
kazı
çalışmalarında,
kurulan
tespit
komisyonlarında görev alınarak, kazı klâs
tespit raporu hazırlanması işlemlerinde
bulunmak, Bergama Belediyesi mücavir alan
sınırı içerinde başkanlıkça gerekli görülen
yerlerin “gözlemsel jeolojik raporu ve
haritası”nı hazırlamak veya hazırlatmak,
• Coğrafi Bilgi Sistemini (CBS) oluşturmak,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün
Görevleri
• Çalışan personelin
özlük dosyalarını
oluşturmak ve personelin özlük hakları ile
ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
• Belediyede görevli memurlardan hususi
pasaport almaya hak kazanan ve almak için
talepte bulunan personelin iş ve işlemlerini
yürütmek,
• Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,
• Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik,
yönerge ve düzenlemeler ile ilgili sekretarya
görevini yürütmek,
• “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince
dolu/boş işçi ve memur kadrolarının iptali,
ihdası,
unvan,
derece
ve
sınıf
değişikliklerinin
takiplerini
yaparak
cetvellerini
düzenlemek
ve
Belediye
Meclisine sunmak,
• Memur ve işçi personelin değişen mevzuat
hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi
amacıyla personelin eğitimini sağlamak; bu
amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya
yaptırmak,
• Bergama Belediyesi’nde çalışan memur ve
işçi personelin kişisel gelişimini sağlayacak
eğitimler yapmak veya yaptırmak,
• Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve
sürekliliğini sağlamak amacıyla işçi ve
memur personele yönelik eğitimler yapmak
veya yaptırmak,
• Belediyeye yönelik yapılacak eğitim
seminerleri, toplantılar, kongreler, fuarlar vb.
faaliyetler ile ilgili olarak Müdürlükleri
bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım
amacıyla personel görevlendirmesi için
gereken işlemleri yapmak,
• Personel çalıştırılması ve gelişimine ilişkin
gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığı
bilgilendirmek,
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün
Görevleri
• Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler,
sergiler,
sempozyumlar,
konferanslar,
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işi ürünleri için satış sergileri düzenlemek,
• Tanıtıma yönelik çevre gezileri düzenlemek,
• Belediye çalışmaları ile ilgili olarak halkla
ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında bulunmak,
• Sosyal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı çağımıza
uygun gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak,
• Sosyal ve kültürel alandaki tesisleri işletmek,
• Kitap fuarları düzenlemek,
• Kitap toplamak ve okullara dağıtmak,
• Çalgı grupları oluşturmak/konser vermek,
• Tiyatro çalışmaları yapmak,
• Müzik, karikatür gibi güzel sanatları
desteklemek,
• Bando
çalışmalarını
düzenlemek
ve
denetlemek, geliştirmek,
• Kent Konseyi ile ilgili çalışmalar yapmak ve
yürütülen çalışmaları takip etmek,
• 5393 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi gereği
yurt dışı ilişkileri ve kardeş kent ilişkilerinin
sağlanmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri
yapmak,
• Yeni kardeş şehir ilişkilerinin oluşturulması
ve mevcut kardeş şehirler ile ilişkilerin
devamlılığının sağlanması konularında ilgili
faaliyetleri yürütmek,
• Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi,
yurtdışı ziyaretlerinin organizasyonu için
gerekli faaliyetleri koordine etmek ve
yürütmek,

söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür
günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve
organizasyonlarının yapılmasını sağlamak,
• Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel
yayınlar oluşturmak,
• Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek,
• Yapılacak
etkinliklerin
duyurulmasını
sağlamak,
• Yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum
kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar,
bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel
etkinlikler gerçekleştirmek,
• Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici
eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal
faaliyetlere destek vermek,
• Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi
faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için
çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler
açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel
sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri
kurmak,
• İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve
belgelenmesi için çalışmalar yapmak,
• Çeşitli temalarda müze kurulması ve
yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,
• Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve
önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar
gerçekleştirmek,
• Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da
desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü
etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,
• Belediye tarafından yapılan tesis ve
hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak,
yaptırmak,
• Belediye tarafından yapılan etkinlik ve
hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb.
çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,
• Tarihi ve kültürel mekânlara geziler
düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda
bulunmak,
• Tarihi eserleri, doğal zenginlikleri korumak,
geliştirmek, tanıtmak,
• Kültürel ve turizm içerikli çalışma
programları hazırlamak,
• Kadınların ekonomik bağımsızlığına katkıda
bulunmak amacıyla ev ekonomisi amaçlı el

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri
• Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını
sağlamak,
bankayla
ilgili
mutabakat
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren
idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
• Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak bütçe
hazırlama rehberini, belge ve cetveller ile
gerekli dokümanları üst yöneticinin harcama
birimlerine göndereceği bütçe çağrısı
yazısına
ekleyerek
ilgili
birimlere
göndermek,
• Harcama
birimlerinden
gelen
bütçe
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Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine
intikalini sağlamak,
• Gider hesaplarının takip ve kontrol
edilmesini, harcamaların bütçeye uygun
olarak yapılmasını sağlamak,
• Belediyenin bütün giderlerinin mevzuata
uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak.
Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve
ödemelerin takip ve kontrol edilmesini
sağlamak,
• Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve
teslimat
düzenlemesi
işlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
• Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir
kalemlerinden ayrılması gereken yasal
payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve
emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların
kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
• Belediyenin yükümlülükleri arasında bulunan
çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin
yapılmasını sağlamak,
• Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi
haklarının
ödemelerini
zamanında
yapılmasını sağlamak,
• Emekliliği
hak
edenlerin
kıdem
tazminatlarının ödemelerini yapmak,
• Belediyedeki mali mevzuat ile ilgili
konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve
gerekiyorsa sorunun çözümü için mali
danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
• Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve
belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır
bulundurmak,
• Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri
itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
• Aylık gelirler tablosu hazırlamak, gelirlerin
eğilimleri ile ilgili durumlarını ilgili
müdürlük
ve
başkanlık
makamına
bilgilendirmek,
• Bankalardaki belediyenin hesaplarının banka
ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin
sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari
hesaplarının tutturulmasını sağlamak,
• Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun
düzenlenmesini
sağlayarak
muhasebeleştirilmesini sağlamak,

tekliflerini ve performans programlarını
kayıtlara geçirerek hazırlık bütçesini
oluşturmak,
• Yapılan hazırlık bütçesini diğer harcama
birimi temsilcileri ile görüşerek idarenin
bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları,
yönetmelikleri dikkate alarak üst yöneticinin
belirleyeceği belediyenin bütçesini yapmak,
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve
esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı
hazırlamak
ve
hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama
sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali
istatistikleri hazırlamak,
• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında
bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini harcama birimleri ile birlikte
düzenlemek,
• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın
uygulanması konusunda harcama birimlerine
gerekli bilgileri sağlamak,
• Harcama birimleri tarafından istenilen
ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek,
ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının
güncelliğini takip etmek,
• Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek
aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını
sağlamak,
• Müdürlükler tarafından yapılacak olan
doğrudan temin usulü ile yapılacak
harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının
tutulmasını sağlamak,
• Belediyenin mevzuatta belirtilen esaslara
göre dönemine ilişkin Sayıştay'a verilmesi
gerekli hesapların verilmesini sağlamak,
• Belediyenin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer
aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların
hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını
sağlamak,
• İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve
işlemlerin istenen evrak ve ilgili hesapların
verilmesini sağlamak,
• Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili
mevzuatında belirtilen süre içerisinde
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• Belediye
Başkanı’nın
ziyaret,
davet,
karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli
ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri
vesair
önemli
günlerde
düzenlenen
organizasyonlarda her türlü protokol ve tören
işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve
yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek, bu
gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak
etmesini temin etmek, Belediye Başkanı’nın
iştirak edemediği program, tören vs.
etkinliklerde
Başkan
adına
protokol
gereklerini yerine getirmek,
• Belediye Başkanı’nın ziyaretlerine gelen
yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde
karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını
temin etmek,
• Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve
vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek,
vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen
randevu talepleri doğrultusunda Belediye
Başkanı ile görüşmelerini temin etmek,
• Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere
ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını
sağlamak,
• Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile
Belediyede hizmet veren tüm Müdürlüklerin
kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle
Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve
koordinasyonu temin etmek,
• Çağdaş
belediyecilik
anlayışı
içinde
vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek
amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar
tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile
Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve
şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili
birimlere sorunları aktararak sonuçlarını
takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere
bilgi vermek,
• Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak
etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak
amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle
diyalog kurmak,
• Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi
ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli
görünenleri Başkanlık Makamına sunmak,
• Resmi ve özel günlerde ve kentin örf adet,
gelenek göreneklerini yaşatmak amacıyla

• 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği
hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul
edilen gelir tarifesine uygun olarak her türlü
vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin
tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak,
• Belediye gelirlerini arttırıcı gelecekteki
çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları
hazırlamak, Belediyenin tüm birimlerine
gelir
artırıcı
önlemler
alınmasında
danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine
getirmek,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
6360 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle
oluşan ve Belediyemize bağlanan 119 merkez
dışı mahalle ile merkezde bulunan 18 mahalle
için;
• Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefon, mail,
dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime ve
uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve
sonuçlarını takip etmek,
• Muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri
ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak,
raporlamak ve başkanlığa sunmak,
• Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla
“istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle
bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,
• Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan
tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını
sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı
raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
• Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili
mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık
makamına sunmak.
Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görevleri
• Temsil, ağırlama, konaklama ve benzer
temsiliyet gerektiren konularda 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 38 inci maddesinin (o)
fıkrası ile Belediye Bütçesinden Yapılacak
Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri
Yönergesi ile diğer mevzuat hükümlerine
göre bütçeye konulan ödeneği kullanmak,
• Önemli gün ve haftalarda Başkanlık Makamı
adına kurum ve kuruluşlara resmi yazı ile
kutlama mesajı göndermek,
• Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik
taşıyan yazışmalarını yürütmek,
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Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini
sağlamak,
• Belediye
Başkanının,
kentte
halkı
ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik
toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni
göstermek,
• Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla
bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet
üretmesine katkıda bulunmak,
• Site ve mahalle toplantılarının düzenlenerek
ilçe halkının talep ve şikâyetlerinin
öğrenilmesini ve Başkanlık Makamı’na
raporlanmasını sağlamak,
• Başkanlık makamı adına düzenlenen tüm
toplantıların organizasyonu gerçekleştirmek
ve alınan kararların toplantı tutanağı ile tüm
birimlere dağıtılmasını sağlamak,
• Başkan’a ait protokolü düzenlemek ve
organizasyonunu sağlamak,
• Başkanlık ziyaret ve gezilerini planlamak ve
organize etmek,
• Başkanlık
Makamı’nın
randevularını
planlamak; kişi, kurum, kuruluş, dernek ve
odaların Başkanlık Makamı ile görüşmelerini
sağlamak,
• Kurum ve kişiler tarafından bildirilen
belediye
hizmetleri
ile
ilgili
istek/öneri/şikâyetleri ilgili birim müdürüne
iletmek,
• Başkanlık Makamı adına ilgili yerlere
kutlama ve taziye mesajları, çiçek ve
belediye
başkanlığı
çelenginin
gönderilmesini sağlamak.
• Başkanlık telefonlarının cevaplanmasını ve
gerekli
notların
alınarak
Başkanlık
Makamı’na zamanında bilgi aktarılmasını
sağlamak,
• İlçede vefat eden cenaze sahibi bireylerin
bilgilerinin
alınıp,
Başkanın
cenaze
yakınlarını
aramasını
veya
çelenk
gönderilmesini sağlamak,
• Evlendirme Servisi’ne müracaat eden
evlenecek bireylerin bilgilerinin alınıp,
Başkanın
nikâha
katılmasını/nikâh
kıymasını/çelenk gönderilmesini sağlamak,
• Belediye içi ve dışı toplantı/görüşmelerde
bölümünü, Belediye’yi temsil etmek,

• İlçe sınırları içerisinde yer alan muhtarlarımız
ve meclis üyelerine yönelik memnuniyet
anketlerinin planlanması, uygulanması ve
anketlerin soru ve sonuçlarının gözden
geçirilerek değerlendirilmesi, analiz edilmesi
ve raporlanmasını sağlamak, yapılan hizmet
memnuniyetlerinin ölçülmesi ve çıkan
sonuçların
duyurulup
değerlendirilerek
gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,
• Belediyenin faydalı işbirlikleri yapılabileceği
yeni ortaklar bulmak, ortaklık ağlarına üye
olmak, rtaklar ile işbirliklerini geliştirmek.
Bu amaçla uluslararası toplantılara katılım
sağlamak
ve
ortak
organizasyonlar
düzenlemek.
• Belediyenin yer aldığı dış ortaklı projeleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte
koordine etmek,
• Avrupa
Birliği`ne
giriş
sürecinde
belediyelerle ilgili olacak değişiklikleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte
takip etmek, değerlendirmek ve belediye
içinde bilgilendirme çalışmalarını yapmak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediye sınırları içerisindeki yeşil alanların,
kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj
düzenlemesini ve uygulamasını yapmak veya
yaptırmak,
• Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen
yeşil alan miktarını artırmak,
• Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve
ağaçlandırma
alanlarının,
kaldırımlarda
bulunan ağaç ve bitkilerin yıl boyunca
bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme,
budama, sulama, çim kesim ve peyzaj
tanzimi uygulamalarını sağlıklı şekilde
yapmak veya yaptırmak,
• Halkın spor etkinliklerine destek olmak
amacı ile fitness kompleksi, basketbol ve
voleybol sahaları, tenis kortları, bisiklet ve
yürüyüş parkurları yapmak,
• Yeni oluşturulacak yeşil alanların inşaat,
elektrik, tesisat, peyzaj projelendirilmesini
yapmak,
• Refüj ve park sulamalarında şehir şebekesini
kullanmamak için, yeni sondaj kuyuları
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açarak sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan
sulama projelerini projelendirmek ve
uygulatmak,
• Yeşil alanlarda, refüjlerde, mesirelik
alanlarda,
kaldırımlarda
kullanılması
saptanan kent mobilyaları, oyun grupları,
aydınlatma elemanları, tesisat malzemeleri.
Süs havuzları, heykel tapımı vb. malzemeleri
uygulama alanına ve kullanım amacına göre
tasarımlarını
projelendirmek
ve
uygulamalarını yaptırmak,
• Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj
düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması
düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu
fidanlarını listelemek, teknik şartnamelerini
hazırlamak ve alımlarını sağlamak,
• Oluşturulan projeler,
teknik detay ve
çizimler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu
İhale
Kanunu’nun
hüküm
ve
yönetmeliklerine göre işlemleri yürütmek,
• Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı
değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek
dikim uygulamaları, çim saha tanzim
uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
• Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve
göletlerin bakımlarını yapmak,
• Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları
mevsimsel olarak programlamak, oluşan
arızaları yapmak veya yaptırmak,
• Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını,
bankları, çöp kovalarını, aydınlatmaları
kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve
arızalarını gidermek,
• Belediyeye ait yeşil alanlarda veya
kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da
insanlar tarafından yapılan hasarların
tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporunu
oluşturmak,

projelere destek olmak,
• Kent halkının evrensel değerler ışığında,
çevresel,
toplumsal,
kültürel,
sosyal
ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini
sağlayan kısa, orta ve uzun dönem sosyal
projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek,
öneriler
sunmak,
sunulan
önerilerin
geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• Kentte, yurttaş duyarlılığını geliştirmek,
katılımcı
demokrasi
kültürünü
yaygınlaştırmak
ve
yerleştirmek,
vatandaşların yaşam kalitelerini arttıracak
öneri ve çalışmalar yapmak,
• Yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta
ve uzun vadeli sosyal yardım işleri
politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere
ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak,
• Sosyal yardım işleri konularında saha
araştırmaları yapmak, projeler hazırlamak
veya hazırlatmak, çalışma sonuçlarını üst
yönetime rapor etmek,
• İlçemizde ikamet etmekte veya ilçemiz
okullarında
okumakta
olan,
maddi
imkânsızlıklar
nedeniyle
ihtiyaçlarını
karşılayamayan
öğrencilere,
fırsat
eşitsizliğini gidermek ve öğrencilerin okul
derslerine destek olmak amacıyla Bergama
Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne
yönlendirmek, takibini yapmak ve destek
sağlamak,
• İlçemiz mahalle muhtarlıklarından gelen
Müdürlüğün görevi kapsamındaki talepleri
değerlendirmek ve gerekli durumlarda ilgili
birimlere yönlendirmek,
• Her türlü istismara uğrayan kadınlarımıza
geçici süre ile beslenme, barınma, eğitim,
sağlık ve sosyal gereksinimlerine katkıda
bulunmak, bu konuda hizmet sunan ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
olmak,
• İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli
vatandaşlarımızın
yaşam
kalitelerini
yükseltmek, toplumsal hayata katılımlarını
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
organizasyonlar düzenlemek,
• İlçemizde yaşayan dar gelirli ve muhtaç
aileler ile öğrencilere, çocuklara, kadınlara,

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün
Görevleri
• Bergama ilçe sınırları içerisinde yaşayan,
sosyal güvencesi bulunmayan fakir, muhtaç,
hasta veya engelli durumda vatandaşlarımızın
gıda, yakacak, barınma, sağlık, eğitim gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
çalışmalar yapmak, projeler üretmek veya
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engellilere ve yaşlılara eğitim, beslenme,
giysi, eşya, barınma, sağlık vb. insani
ihtiyaçların karşılanması için ayni ve nakdi
yardım yapmak,
• Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente
entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk,
engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik
sosyal
faaliyetlere
öncelik
verilerek
organizasyonlar yapılmasını sağlamak,
• Dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini
değerlendirmek
için
Sivil
Toplum
Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, kadın emek
pazarında
pazarlanması
işlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
• Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için
projeler geliştirmek,
• Sokakta yaşayan veya risk altında olan
çocuklar için diğer kamu kurumları
Üniversiteler ve STK`lar ile işbirliği yaparak
projelerin
geliştirilerek
uygulanmasını
sağlamak,
• Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarca
bağışlanan kullanılabilir eski eşyaların,
ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını
sağlamak,
• Bergama ilçe merkezinde yaşayan, 65 yaş
üzerinde veya engelli bakıma muhtaç,
bedensel yeterliliği olmayan, destek alarak
yaşamak durumunda olan ekonomik durumu
elverişsiz bireylerin ihtiyaçlarını kendi
ortamlarında karşılamak yaşam kalitelerinin
arttırılması sağlanmak amaçlı çalışmalar
yapmak,
• Bergama Belediyesi sınırları içinde ikamet
eden ihtiyaç sahibi çocuk, genç ve
yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal,
bilimsel ve sportif gibi alanlarda her türlü
eğitim, öğretim, üretim ve rehberlik
çalışmalarından faydalanmasını sağlamak,
• El sanatları, beceri kazandırma, meslek
öğretmeye ilişkin kurslar düzenlemek,

spora en üst düzeyde katılımının sağlanması
için gerekli projeleri üretmek, projelere ait
etkinlikleri düzenleyip yürütmek,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde sportif
etkinlikler yapmak, yapılmasına destek
olmak, araç-gereç tedariği sağlamak ve bu
konuda işbirlikleri geliştirmek,
• Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî
yardım yaparak gerekli desteği sağlamak,
sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi vermek,
• Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara,
teknik
yöneticilere
ve
antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül
vermek,
• Yaz-kış spor okullarını düzenleyerek çocuk
ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,
• Spor ile ilgili panel, konferans, söyleşi
düzenlemek ve ilgili konularda davet üzerine
Bergama Belediyesini temsil etmek,
• Özel gün ve haftalarda Başkanlık Olur’u ile
beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar,
turnuvalar düzenlemek,
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve
Spor İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak
amatör sporun gelişimine katkı sağlamak,
• Sporu ve sporcuları, sporcu yetiştiren
kulüpleri desteklemek amacıyla ödüller
vermek, verilecek ödül işlemlerini ilgili
yönergesine göre belirleyip yürütmek,
• Belediyemiz spor saha ve tesislerinin
onarımı, bakım ve işletilmesini sağlamak,
tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete
hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut
demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların
temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır
şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak
faaliyetin takvimini düzenlemek,
• Kurum
içi
spor
turnuvaları
ve
organizasyonlarını düzenlemek,
• Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek
amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri
Başkanlık makamına sunmak,
• Belediye tarafından yapılması planlanan spor
etkinlikleri veya kurslar için gerekli
araştırmaları yapmak, görüşler almak,

Spor İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
• İlçe halkına spor yapma imkânları sağlamak,
sunulan
hizmetleri
sürdürmek
ve
verimliliğini artırmak,
• İlçe halkının spor bilincinin oluşturulması ve
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düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar
yapmak,
• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin araştırma
geliştirme, danışmanlık ve raporlama
hizmetlerini yerine getirmek,
• Belediyenin stratejik plan ve performans
programının hazırlanmasını koordine etmek
ve
sonuçlarının
konsolide
edilmesi
çalışmalarını yürütmek,
• Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve
yıllık performans programına uygunluğunu
izleyerek değerlendirmek,
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan
birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
• Belediyenin
yatırım
programının
hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım
değerlendirme raporunu hazırlamak,
• Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi
gereken ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün
görev alanına giren iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak,
• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın
uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri
sağlamak ve danışmanlık yapmak,
• Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik
ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler
almak,
• Kurum içi kapasite araştırması yapmak,
hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz etmek ve genel
araştırmalar yapmak,
• Belediyenin faaliyetleri ile ilgili her türlü
bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek,
analiz etmek ve raporlamak sureti ile üst
yöneticiye sunmak,
• Ülke içi ve dışındaki toplantı, konferans,
sempozyum, fuar, teknik gezi vb. toplantılara
katılımın ve raporun sunulmasını sağlamak,
• Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak
amacıyla,
ilgili
birimler
arasında
koordinasyonu sağlamak,
• Ulusal ve Uluslararası mali kaynakları
araştırmak takip etmek ve ilgili birimleri
bilgilendirmek,

planlama yapmak, ihtiyaç duyulan araçgereçleri sağlamak, etkinlik veya kurslarda
görev alacak uzman personelleri sağlayarak
gerçekleştirilmesini koordine etmek,
• Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan sporculara Belediye Meclis
kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
• Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım
sağlamak,
• Sivil Toplum Örgütleri ile spor, eğitim ve
sosyal alanlarda koordineli olarak kampanya
ve törenler düzenlemek ve destek vermek,
işbirliği projeleri hazırlamak ve yürütmek,
• Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma
amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür,
dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını
sağlamak,
• Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların
çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu
çalışmalara ilgili personelin katılımını
sağlamak,
• Her türlü spor faaliyeti veren kulüplere spor
merkezlerimizden yararlanmasını sağlamak,
• Her türlü spor faaliyet alanında (Doğa
Sporları, bisiklet Sporu, Güreş, Hentbol,
Boks, Taekwondo, Futbol, Atletizm, Yüzme,
Judo, Karate, Atıcılık, Basketbol, Voleybol
vb.) takımlar kurmak veya kurulmasına
destek olmak,
Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve
politikalarını
belirlemek,
amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
• Belediyenin görev alanına giren konularda
performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine
getirmek,
• Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin
geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve
yorumlamak,
• Belediyenin görev alanına giren konularda,
hizmetleri
etkileyecek
dış
faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması
yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin
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denetimi altındaki kişi ve birimlerin
faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri
hakkında Başkan’ın onayı ile soruşturma
yapmak,
• Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip
değerlendirmek,
• 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanun hükümlerine göre soruşturma izni
yetkilisi tarafından yapılan görevlendirmelere
istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları
hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem
sonucundan da soruşturma izni vermeye
yetkili makama bilgi vermek,

• Müdürlük kapsamında yürütülen çalışmalar
ile ilgili etkinlikler düzenlemek,
• Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlarla ortak
proje geliştirerek uygulamak,
Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Görevleri
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev
alanına giren işler hariç, Bergama
Belediyesi’ne bağlı bütün birimlerle,
Belediye Başkanlığı bünyesinde Belediye
İktisadi Teşekkülleriyle, Bergama Belediye
Başkanlığının yönetim ve denetimi altındaki
kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş
ve işlemlerini, hukuka ve önceden saptanmış
ölçütlere
uygunluğunu,
teftiş
etmek,
denetlemek, inceleme, araştırma ve rehberlik
yapmak.
• Bergama Belediyesi’ne bağlı birim ve
kuruluşların teftişinin etkin bir biçimde
yürütülebilmesi amacıyla genel prensipleri
tespit etmek ve personelin verimli
çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini
geliştirmek,
• Görev alanına giren konularda, Belediye
birimlerinin ve bağlı kuruluşların sorunları
hakkında
başkana
görüş
bildirerek
danışmanlık hizmeti vermek,
• Görev
alanına
giren
konularda,
uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat
yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda,
inceleme ve araştırmalar yaparak alınması
gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda
Başkan’a tekliflerde bulunmak,
• Tasarruf önlemlerine ve yükümlülüklerine
aykırı tutum ve davranışları zamanında tespit
edecek sürekli bir takip ve kontrol
mekanizması kurmak,
• Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya
yönelik çalışmalar yürütmek,
• Başkan’ın emir ve onayı ile yapılan teftiş,
denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma
sırasında öğrenilen ve soruşturmayı gerektirir
nitelikteki hususlarda kanunların verdiği
yetkiye dayanarak soruşturmaya başlamak,
Bergama Belediye Başkanlığının yönetim ve

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediye hizmet alanı içerisindeki çöpleri
toplamak, katı atık tesislerine nakletmek
ve/veya yüklenici firmalara yaptırmak,
• Meydan, cadde, sokak, kaldırım, yürüyüş
alanları,
pazaryerleri
gibi
vatandaş
yoğunluğunun
olduğu
tüm
alanların
süpürülmesini, yıkanmasını ve devamlı
olarak temiz tutulmasını sağlamak,
• Yüklenici firmaya plan ve program
belirleyerek çalışmaların bir plan kapsamında
yapılmasını sağlamak, kontrol ve takibini
yapmak,
• Yüklenici firma ile Belediye arasındaki
iletişimi sağlamak,
• Çöp toplama işlerinin yaya ve taşıt trafiğini
engellemeyecek şekilde yapılması için
gerekli
programlama
işlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Çöp kavramına girmeyen çöp toplama
araçları tarafından alınamayan koltuk,
kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev
eşyaların temizlik ekiplerince toplanmasını
sağlamak,
• Ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak,
• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında oluşturulan Uygulama Planı
çerçevesinde İlçe genelinde bulunan konut,
işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi
kuruluşlarından
kaynaklanan
ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını
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sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine
getirmeyenler hakkında idari yaptırım
uygulamak,
• Bitkisel atık yağların toplanmasını sağlamak,
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü gereği;
bitkisel atık yağ üreten işletmelere gerekli
tebligatları
yaparak,
atık
yağların
kanalizasyona dökülmesini önlemek ve atık
yağ üreten işletmecilerin, lisanslı geri
kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını
sağlamak, yetkileri kapsamında buralarla
ilgili denetimleri yapmak, uygulamalar
hakkında idari yaptırım uygulamak,
• Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü
Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde oluşan
atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını
sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine
getirmeyenler hakkında idari yaptırım
uygulamak,
• Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde
yapılan hafriyat çalışmalarından çıkan
hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının
izinli depolama sahalarına taşınması için
gerekli olan belgeleri düzenlemek, kaçak
hafriyatları kontrol etmek, gerektiğinde cezai
işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara
bildirmek, yönetmelik gereklerini yerine
getirmeyenler hakkında idari yaptırım
uygulamak,
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği;
evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer
kullanımlar sonucunda oluşan atık suları
gerekli önlemleri almadan alıcı ortama
verenleri denetlemek ve yasal gereğinin
yapılması
için
raporlandırarak
ilgili
makamlara bildirmek,
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği ile Isınmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
gereği; hava kirliliğine neden olan işyerlerini
ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden
olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli
önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında
yasal işlem yapılması için ilgili makamlara
bildirmek,

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği gereği; gürültü
kirliliğine ilişkin gelen şikâyetleri incelemek
ve değerlendirmek üzere yetkili kurumlara
bildirmek, yetki devri alınması halinde
gerekli inceleme ve değerlendirmeleri
yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım
uygulamak,
• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği gereği; lastikleri araçlarında
kullanarak ÖTL oluşumuna sebep veren
gerçek ve tüzel kişileri, ÖTL oluşumuna
sebep verenin ödememesi durumunda
ÖTL’leri zilli yetinde veya mülkiyetinde
bulunduran gerçek ve tüzel kişileri tespit
etmek, ÖTL’lerin lisanslı bertaraf tesislerinde
bertaraf edilmesini sağlamak, uygulamalar
hakkında idari yaptırım uygulamak,
• İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının
envanterlerini oluşturarak, çevreye olan
ve/veya olabilecek her türlü olumsuz
etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin
önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği
yapmak,
• Kurban bayramından sonra Kurban kesim
yerlerinin
temizliğini
yapmak
veya
yaptırmak,
• Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek
doğrudan ve gerekse de dolaylı gelen
şikâyetlerle ilgili gerekli araştırmaları
yapmak, şikâyetleri gidermek,
• İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara çöp
konteynırlarının
yerleştirilmesi,
kötü
durumda olan konteynırların tamir edilerek
eski yerlerine yerleştirilmesi işlerini yapmak,
bu ihtiyaçlar için yeni konteynır alımı
yapmak,
• Atıkların zamanında ve kent yaşamına
olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması
için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
• Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak
dezenfekte ettirilmesi suretiyle kötü koku ve
sinek oluşumuna engel olunmasını sağlamak,
• Bayram, tören, festival, konser, yarışma,
toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama
haftaları gibi özel günlerde alan temizliği,
alanın hazırlanması çalışmalarını yapmak,
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kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek
kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi
müesseselerden
2.
ve
3.
sınıfların
ruhsatlandırılmasında çevre ile ilgili gerekli
inceleme ve değerlendirmeleri uygulamak,
görüş bildirmek,
• Zararlı haşereye karşı çevreyi koruyucu
ilaçlama yapmak,
• Sahipli veya sahipsiz hayvanlara aşılama,
kısırlaştırma
ve
kayıt
altına
alma
çalışmalarını yürütmek,
• Mevcut barınakların bakım ve onarımlarını
yapmak; hayvanların bakım, beslenme,
hijyen ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak,
• Halkımıza ve özellikle çocuklarımıza hayvan
sevgisini aşılayarak sahipsiz hayvanlara karşı
duyarlılık bilincinin oluşmasını sağlamak ve
bu hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak,

• Doğal afetlerde toplum ve çevre sağlığını
sağlamak
üzere
gerekli
temizlik
faaliyetlerinin düzenli yapılmasını sağlamak,
doğal afet atıklarını kaldırtmak,
• Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş
arsaların atıklarını kaldırtmak,
• Gerekli alanlara uyarı tabelası konulmasını
sağlamak,
• Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik
seminerler düzenlemek,
broşürler ve
kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,
• Belediyenin çevre politikasının oluşturulması
ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak
• Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler
düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği
etkinliklere katılarak Belediyeyi temsil
etmek,
• Çevre kanunu gereği; faaliyetleri sırasında
veya sonrasında doğrudan veya dolaylı
olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve
çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve
tüzel kişileri tespit etmek, haklarında idari
yaptırım uygulamak,
• Çevre konusunda görev verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri
ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
• Çevre koruması ve çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla şartlara en uygun
geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu
maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit
etmek,
• Çevre uygulamalarına ve yatırımlara etkinlik
kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini
izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan
ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını
yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu
araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
• Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikayet ve
talepleri değerlendirmek, şikayete konu olan
faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli
önlemleri aldırmak, önlemler alınmamış ise,
ilgililer hakkında yasal işlem yapılması için
ilgili makamlara bildirmek,
• Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel,
ruhsal,
kimyasal,
mikrobiyolojik
ve
toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren
yada verme olasılığı olan ve doğal

Tesisler Müdürlüğü’nün Görevleri
• İlçe
merkezi
ve
dış
mahallelerde
vatandaşların belediye hizmetlerini kolay
erişebileceği hizmetlerin kolay sunulabileceği
tesisler ile vatandaşların eğitim, spor, sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;
tesisler açmak ve bu tesislerde gereken
hizmetlerin verilmesini sağlamak.
• Hizmet amaçlı kullanılacak/kullanılan tüm
binaları/tesisleri kullanım standartlarında
hizmet üretir hale getirmek.
• Tesislere yönelik günlük ve geçici çözümler
yerine kalıcı ve sürdürülebilir çözüm
seçenekleri yaratmak ve uygulamak.
• Gelir getirici tesislerin amacına uygun
işletilmesini, gerekli hizmetlerin sunulmasını
sağlamak ve bu tesislerde gerekli her türlü
kontrolleri yapmak.
• Tesislerde uygulanacak olan muafiyet,
istisna, indirimler
ve ücret tarifelerini
belirleyerek Belediye Meclisi'ne sunmak.
• Tesisler ve kullanılan binaların ihtiyaç
duyduğu her türlü teçhizat, malzeme ve
mefruşatı temin etmek.
• Belediye'nin tasarrufunda iken tahsis,
kiralama, intifa hakkı tesisi, ortak işbirliği ve
hizmet projesi gibi usullerle protokol
karşılığı tasarruf hakkı dernek, vakıf,
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üniversite, kamu kurum ve kuruluşu, özel
veya tüzel kişilere geçen tesislerin protokol
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
denetlemek, protokol süresi sona eren
tesislerin belediye devrini sağlamak,
protokole aykırı kullanımlarda gerekli
ikazları yapmak ve gerektiğinde protokolü
sonlandırma işlemlerini yürütmek.
• Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her
türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk
İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde
takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak
Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan
Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını
zamanında ve doğru bir şekilde yapmak,
• Belediyeye ait tüm hizmet ünitelerinin bina
içi temizliği ile boya-badana işlerini yapmak
veya yaptırmak, kapı-pencere-çatı vb.
onarımlarını gerçekleştirmek.
• Tesislerinin abonelik (elektrik, su, vb.) ve
işletme aşamaları ile ilgili prosedürleri
(protokol, meclis kararı ilgili yazışma vb.)
yerine getirmek ve fatura bedellerini
ödenmesini sağlamak.
• Belediyenin tasarrufunda bulunan tüm
tesislerde; ısıtma ve soğutma sistemleri,
asansör, jeneratör, santral, yangın söndürme,
kamera ve güvenlik sistemleri, elektrik
motorları, kesintisiz güç kaynakları gibi
teçhizatların tüm aksamlarının; yapımlarını,
kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde
tamirlerini usulüne göre yapmak veya
yaptırmak,
• Yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve
bakım sözleşmesi yapmak,
• Bunların bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü
yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer
malzemeleri usulünce temin etmek,
• Belediyeye bağlı tüm hizmet ünitelerinde;
Binaların Yangından Korunması, İş Sağlığı
ve İş Güvenliği, İşyeri Bina ve Eklentileri, İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları, Asansör İşletme, Bakım ve
Periyodik Kontrolü, Deprem ve Afetlere
Yönelik Tedbirler, Sıhhi Tesisat (Temiz SuPis Su), Binalardaki Elektrik Tesisatı gibi
alanlarda mevzuatın öngördüğü gereklilikleri

yerine getirmek/getirilmesini sağlamak.
• Tesislerin mevcut durumları, yapılması
gerekenler, eksiklikler gibi alanlarda,
mevzuatın öngördüğü gereklilikleri yerine
getirmek veya getirilmesini sağlamak
amacıyla bünyesinde yeterli idari ve teknik
personel bulunmadığı takdirde Başkanlık
Olur’u ile Komisyonlar oluşturarak iş ve
işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken
konuların gündemini oluşturmak, Meclis
gündemini üyelere dağıtmak, Belediye
Meclisi toplantı tutanaklarını tutmak,
Mecliste ihtisas komisyonlarına havale
edilen evrakların, komisyonda incelendikten
sonra tekrar bir sonraki gündeme alınmasını
sağlamak,
• İhtisas Komisyonu raporlarını ve Meclisten
çıkan kararların ilgili yasa hükümlerine
dayanarak yazılmasını sağlamak ve ilgili
kurum ve birimlere göndermek. Meclisten
çıkan kararların, karar özetlerinin ilgili
birimlere ulaştırılmasını ve birer nüshalarının
arşivlenmesini sağlamak. Meclis gündemini
ve kesinleşmiş Meclis Kararlarının internet
ortamında yayınlanmasını sağlamak.
• Belediye Encümeni’ne girecek konuların
gündemini
oluşturmak
ve
tekliflerin
Encümen’e sunulmasını sağlamak. Encümen
kararlarını yazmak, alınan karar suretlerini
bilgi için teklifin geldiği birimlere
ulaştırmak. Karar asıllarını sırasına göre
dosyalamak ve arşivlemek.
• Belediye’ye gelen tüm evrak ve belgelerin,
postaların zimmetle teslimini almak, Gelen
evrakların kaydedilmesini ve konularına göre
evrak ve belgelerin ayırımını yaparak ilgili
birimlere
ulaştırılmasını
sağlamak,
Belediye’nin tüm birimlerinden gelen
evrakların da ilgili yerlere sevkiyatını posta
veya kurye vasıtasıyla gönderilmesini
sağlamak,
• Vatandaşların talep etmiş oldukları, çeşitli
konulardaki geriye dönük çalışmaların
yapılabilmesi için, birimlerin arşivde bulunan
dosyalarını istemeleri anında en hızlı şekilde
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ve aslına uygun olarak ilgili birime zimmetli
bir şekilde verilmesini ve dosyaların
birimlerden kontrollü bir şekilde geri
alınması işlemlerini takip eder ve bu
sistemde aksaklık çıkmaması için gerekli
düzenlemeleri yapmak. Birimlerin arşiv
dosyalarının korunması ve saklanmasını
sağlamak, saklanmasına gerek kalmayanların
ayıklama ve imhası ile ilgili işlemleri
yürütmek,
• Yasa gereği Başkan’a görev olarak verilen
resmi nikâh işlemlerinin Başkan’ın onayı ile
görevlendireceği
Evlendirme
Memuru
aracılığı ile yapılmasını sağlamak, Evlenmek
isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarını
kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde
evlenme dosyasını hazırlamak, aile cüzdanı
düzenleyip vermek, evlenen kişinin nüfus
kütüklerine tescilini sağlamak ve evlenme
kütüğü dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza
etmek,
• Belediyenin Genel Arşiv Hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak. Kayıt kapsamına
giren arşiv malzemelerinin tasniflenmesine,
saklanmasına, korunmasına, kayıtlarının
tutulmasına
ve
muhafazasına
lüzum
görülmeyenlerin imha edilmesine ilişkin
faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname,
Tüzük ve Dış Kaynaklı Yönetmeliklerin
temin
ve
dağıtım
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesini koordine etmek,

• Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile
özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri görmek,
• Resmi bayramlarda iş yerlerine bayrak
asılmasını sağlamak,
• Kanunların belediyelere görev olarak verdiği
takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları
yerine getirmek,
• Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar
uyarınca belediye meclisi ve encümeninin
koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket
edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre
işyerlerinin ruhsatlarını kontrol etmek,
belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini
uyarmak, ruhsatlandırılmasını sağlamak,
• Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat
hükümlerine ve belediye idaresinin bu
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak,
sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,
sahipleri çıkmayan eşya ve malların,
mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa
belediyeye irat kaydedilmesini sağlamak,
• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal,
ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma,
taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim
konularında belediyelere verilen görevleri
yerine getirmek,
• Kanunen belediyenin izni veya vergi ve
harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç
ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit
etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde,
kullanılmasında veya satılmasında sakınca
varsa derhal men etmek ve kanuni işlem
yapmak,
• Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat
edenler
hakkında
muhtaçlık
durumu
araştırması yapmak,
• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na
göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel
olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine
yardımcı olmak,
• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın,
deprem ve su baskını gibi hallerde görevli

Zabıta Müdürlüğü’nün Görevleri
• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini,
belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp
korumak amacıyla kanun, tüzük ve
yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine
getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak,
• Belediye tarafından yerine getirileceği
belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin
mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve
belediye
zabıta
kuruluşunca
yerine
getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,
• Belediye karar organları tarafından alınmış
kararları, emir ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını izlemek,
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alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve
sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları
ilgili mercilere bildirmek,
• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek
Kabulü
Hakkında
Kanun,
ilgili
tüzük
ve
yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması
gerekli kararların yerine getirilmesinde
görevli personele yardımcı olmak,
• Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı
olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,
• İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393
sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi
müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını
denetlemek,
• Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin
çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak,
çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini
önlemek,
• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata
ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan
seyyar satıcıları men etmek, bu hususta
yetkili
mercilerin
kararlarıyla
zabıta
tarafından
yerine
getirilmesi
istenen
hizmetleri yapmak,
• Gıdaların
Üretimi
Tüketimi
ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek
Kabulü
Hakkında
Kanun,
ilgili
tüzük
ve
yönetmelikler
gereğince
yıkanmadan,
soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda
maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak,
karıştırıldıklarından
şüphe
edilenlerden
tahliller yapılmak üzere numune alınması
hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili
personelin bulunmaması halinde tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun
olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan
tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha
etmek,

ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri
almak,
• 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na ve
ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı
aletlerinin damgalarını kontrol etmek,
damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını
önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini
kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı
bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü
aletlerini
kullandırmamak,
kullananlar
hakkında gerekli işlemleri yapmak,
• 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile
2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
gereğince
işyerlerini
ruhsatlandırmak,
işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol
etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri
kapatma cezasını uygulamak ve gereken
işlemleri yapmak,
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında korunan eser, icra ve yapımların
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve
DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan,
pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri
yerlerde satışına izin vermemek ve satışına
teşebbüs edilen materyalleri toplayarak
yetkililere teslim etmek,
• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanun’a göre belediye
alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak
tahsilatlarda yardımcı olmak,
• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen
görevleri yerine getirmek,
• Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik
tesislerin,
kirletilmesine,
çalınmalarına,
tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa
olsun zarara uğratılmalarına meydan
vermemek, gerektiğinde yetkili mercilere
bildirmek.
• Mülki idare amiri, belediye başkanı veya
yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek,
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’na göre, sit ve koruma
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• Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda
belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini
önlemek,
• 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili
yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına
zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu,
beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde
gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence
yerleri
gibi
müesseseleri
tutanak
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve
bu konuda kendisine verilen görevleri yerine
getirmek,
• İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların
ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun
denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde
nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını
kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri
yapmak,
• Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen
karayolu üzerinde işletilen her türlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını,
bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve
güzergâhlarını denetlemek,
• Yetkili organların kararı uyarınca tespit
edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki
araç park yerlerinde gereken denetimleri
yapmak.

• Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev
ve yetkilerinden belediye başkanlığınca
uygun görülenleri yürütmek,
• Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında
gerekli trafik önlemlerinin alınmasına
yardımcı olmak.
• Belediyelerce dikilen trafik işaret ve
levhalarına verilen hasarları tespit etmek,
• Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer
garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak
düzenlemek,
• Beldenin yabancısı bulunan kimselere
yardımcı olmak,
• Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü
hallerde
sivil
savunma
hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri
yerine getirmek,
• Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları,
engellileri, yaşlıları ve yardıma muhtaç
kişileri tespit halinde sosyal hizmet
kurumlarına bildirmek.
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4.2.4. İnsan Kaynakları Analizi

Grafik 6: Kadro Durumuna Göre Personelin
Dağılımı (2016)

Belediyenin idari işleyişini etkileyen iç
faktörlerin en önemlisi sahip olduğu insan
kaynaklarıdır.
Personel
yapısı;
hizmet
stratejilerinin
belirlenmesinde,
uygulanmasında ve sonuçların kontrol edilerek
değerlendirilmesinde
her
zaman
etkili
olmuştur.
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sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, işçiler İş
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Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata bağlıdır.

2009

3%

2010

56

-

134

192

Toplam

2011

55

-

122

222

Grafik 7: Kadro ve Öğrenim Durumuna Göre
Personelin Dağılımı

2012

57

-

111

231

40

2013

73

-

105

206

35

2014

65

2

106

191

25

2015

70

4

58

163

15

30
20
10

2016

68

8

58

5

141

0

(Kaynak: Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü-2016)
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Memur
Söz.
Mem.
K. İşçi
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Tablo 17: Yaş aralığına Göre Personelin
Dağılımı
31-40 yaş arası

41-50 yaş arası

51-60 yaş arası

61-70 yaş arası

Toplam

Mem

6

18

27

16

1

68

20

Sözl.
Mem.

5

3

-

-

-

8

15

K. İşçi

-

11

38

7

-

56

Topl.

11

32

65

23

1

132

Personel Yaş
Aralığı

20-30 yaş arası

Grafik 9: Kıdem Aralığına Göre Personelin
Dağılımı
30
25

5

Grafik 8: Yaş aralığına Göre Personelin
Dağılımı
Mem

35

Sözl.
Mem.
K. İşçi

30
25
20
15
10
5
0

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

6-10 yıl kıdem
9

7

5

9

24

6

68

Sözl.
Mem

8

-

-

-

-

-

-

8

K.
İşçi

2

4

10

15

20

5

-

56

Topl.

18

13

17

20

29

29

6

132

Toplam

1-5 yıl kıdem
8

11-15 yıl
kıdem
16-20 yıl
kıdem
21-25 yıl
kıdem
26-30 yıl
kıdem
31-35 yıl
kıdem

Pers. Kıdem
Aralığı

Tablo 18: Kıdem Aralığına Göre Personelin
Dağılımı

Mem.

Sözl.
Mem
K. İşçi

10

0

40

Mem.

75

1.-5

6.-10

11.-15 16.-20

21-25

26-30

31-35
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4.2.5. Fiziksel Yapı
Belediyenin ilgili Müdürlüklerinden alınan verilere göre mevcut gayrimenkul, araç durumu ile bilişim
ve teknolojik altyapı bilgileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:
Tablo 19: Gayrimenkul Durumu
Taşra

Merkez

Toplam

Cinsi

Adet

Alan m²

Adet

Alan m²

Adet

Alan m²

Arsa (Tam)

859

860.090,54

239

221.546,75

1007

1.016.078,77

Arsa (Hiseli)

37

18.836,27

132

1.289.861,11

162

1.305.886,38

Tarla (Tam)

1642

66.669.577,97

34

759.119,05

1626

66.657.111,81

Tarla (Hisseli)

38

556.228

-

-

38

556.228

Mesken (Tam)
Mesken
(Hisseli)
Diğer (Park,
depo, tic. alanı)

675

1.654.502,32

47

2.411.940,18

700

4.062.735,75

70

8.773,40

-

-

70

8.773,40

22

39.719,61

55

1.092.474

77

1.132.193,61

Toplam

3343

69.846.219,58

507

5.774.941,09

3680

74.767.499,19

Tablo 20:Araç Durumu
S.No

Araç türü

Tablo 21: Bilişim ve Teknolojik Altyapı

Toplam

1

Damperli kamyon

11

2

Çöp kamyonu

8

3

Frigo kamyon

-

4

Kasalı kamyon

1

5

Kamyonet

11

6

Minibüs

2

7

Traktör

25

8

Otomobil

9

S.No

Cinsi

Adet

1

Masaüstü Bilgisayar

2

Dizüstü Bilgisayar

6

3

Server

5

4

Lazer Püskürtmeli Yazici

13

5

Nokta Vuruşlu Yazici

4

6

Ploter Yazici

1

12

7

El Terminali

19

Motosiklet

9

8

Fotokopi Makinesi

10

10

Cenaze aracı

-

9

Mini Book

1

11

Asfalt distrübütörü

1

10

Tablet

3

12

Sepetli araç

2

13

Su tankeri

3

14

İtfaiye aracı

-

15

Otobüs

24

16

Vidanjör

1

17

Büyük Çöp Kamyonu

10

18

Küçük Çöp Kamyonu

4

19

Küçük Kamyon Süpürge

2

20

Hamarat Süpürge
Mini Çöp Aracı
(Minicop)

1

21

Belediyenin
tüm birimlerinde
İnternet
bağlantılı bilgisayar bulunmaktadır. Teknolojik
gelişmeler yakından takip edilmekte ve
hizmetlere yönelik aktif kullanılmaktadır.
Bilgi işlem sisteminde, açık kodlu işletim
sistemi mevcuttur. E-belediye programı
kullanılmaktadır. Ayrıca; 5 adet Autocad, 7
adet Netcad, 136 adet Kamu 24 ve 136 adet
Olgu Yazılım Sistemleri ile 3 adet Sinerji İcra
Takip ve 3 adet Sinerji Mevzuat
bulunmaktadır.

2
Toplam

136

128

76
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Tablo 22: Mevcut yol durumu
Mahalle Adı

S.No

Doğal Parke Taşı
(m2)

Beton Kaplama
(m2)

Asfalt Kaplama
(m2)

Stabilize Yol (m2)

Ham Yol (m2)

İmar Planına Göre Yapılması
Gereken Yol (m2 )

(A)

(B)

( C)

(D)

(E=A+B+C+D)

22.000,00 m2

15.000,00 m2

67.000,00 m2

104.000,00 m2

1

Bahçelievler

67.000,00 m2

2

Fatih

114.000,00 m2

34.500,00 m2

73.000,00 m2

107.500,00 m2

3

Gaziosmanpaşa

93.000,00 m2

4.000,00 m2

12.000,00 m2

16.000,00 m2

4

Atatürk

110.500,00 m2

7.000,00 m2

9.500,00 m2

13.500,00 m2

30.000,00 m2

5

Fevzipaşa

86.500,00 m2

1.500,00 m2

9.500,00 m2

4.000,00 m2

15.000,00 m2

6

Maltepe

92.850,00 m2

7

Ertuğrul

20.500,00 m2

8

İnkılap

13.750,00 m2

9

Turabey

34.050,00 m2

10

Selçuk

9.650,00 m2

1.375,00 m2

11

Gazipaşa

6.150,00 m2

135,00 m2

12

Atmaca

12.560,00 m2

1.400,00 m2

13

Barbaros

13.500,00 m2

500,00 m2

14

Ulucami

14.100,00 m2

1.300,00 m2

1.300,00 m2

15

Talatpaşa

6.150,00 m2

410,00 m2

410,00 m2

16

Kurtuluş

25.900,00 m2

1.255,00 m2

17

İslamsaray

18

Zafer

2.500,00 m2
500,00 m2

2.500,00 m2
6.090,00 m2

6.240,00 m2

6.590,00 m2
7.615,00 m2
135,00 m2

900,00 m2

2.300,00 m2

2.520,00 m2

3.020,00 m2

5.600,00 m2

18.000,00 m2

26.500,00 m2

51.355,00 m2

16.100,00 m2

11.400,00 m2

30.500,00 m2

80.500,00 m2

122.400,00 m2

72.000,00 m2

2.000,00 m2

5.000,00 m2

14.000,00 m2

21.000,00 m2

58.260,00 m2

129.900,00 m2

296.590,00 m2

491.125,00 m2

Toplam

808.260,00 m2

Ara Toplam

808.260,00 m2

6.375,00 m2

491.125,00 m2

Genel Toplam

1.299.385,00 m2

77
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Tablo 24: İmar Planına Göre Otopark Alanları

Tablo 23: Mevcut Otopark
Otopark Yerleri

Otopark Yerleri
1 Nolu Otopark Alanı
2 Nolu otopark Alanı
3 Nolu Otopark Alanı
6 Nolu Otopark Alanı
7/A Nolu Otopark Alanı
7/B Nolu Otopark Alanı
7/C Nolu Otopark Alanı
8 Nolu Otopark Alanı
9/A Nolu Otopark Alanı
9/B Nolu Otopark Alanı
10 Nolu Otopark Alanı
11/A Nolu Otopark Alanı
11/B Nolu Otopark Alanı
12 Nolu Otopark Alanı
13 Nolu Otopark Alanı
14 /A Nolu Otopark Alanı
14/B Nolu Otopark Alanı
15 Nolu Otopark Alanı
16/A Nolu Otopark Alanı
16/B Nolu Otopark Alanı
16/C Nolu Otopark Alanı
17/A Nolu Otopark Alanı
17/B Nolu Otopark Alanı
18 Nolu Otopark Alanı
19 Nolu Otopark Alanı
20 Nolu Otopark Alanı
21 Nolu Otopark Alanı
22 Nolu Otopark Alanı
23 Nolu Otopark Alanı
24 Nolu Otopark Alanı
25 Nolu Otopark Alanı
26 Nolu Otopark Alanı
27 Nolu Otopark Alanı
28 Nolu Otopark Alanı
29 Nolu Otopark Alanı
30 Nolu Otopark Alanı
31 Nolu Otopark Alanı
32/A Nolu Otopark Alanı
32/B Nolu Otopark Alanı
33 Nolu Otopark Alanı
34 Nolu Otopark Alanı
Toplam

Kapasite

Orman İşletmesi Önü Cep Otoparkı

26

Teknosa - Tansaş Marketleri Önü
Cep Otoparkı

24

Lise Önü Cep Otoparkı

26

Emniyet Müdürlüğü Önü Cep
Otoparkı
Postane Müdürlüğü Önü Cep
Otoparkı

12
24

Yeni Camii Önü Cep Otoparkı

10

Ziraat Bankası Önü Cep Otoparkı

14

Çarşı Hamam Önü Cep Otoparkı

9

İş Bankası Önü Cep Otoparkı

21

Akropol Otoparkı

40

Asklepion Otoparkı

40

Yıldız Garajı Otoparkı

70

Zafer Mahallesi Katlı Otopark

354

Toplam Kapasite

670

İmar Planı içerisinde İnkılap Mahallesinde 350
araç
kapasiteli
Katlı
Otopark
alanı
bulunmaktadır. Bu alandaki mülkiyetlerin
Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca İmar Planı içerisinde Otopark
Yönetmeliğine göre şehrimizde 34 adet 3838
araç kapasiteli otopark alanı belirlenmiştir.

78

Kapasite
54
21
75
79
140
91
79
65
34
37
38
64
63
98
51
113
114
81
99
128
117
70
41
97
46
151
251
114
135
83
188
89
79
91
149
78
37
123
121
111
143
3.838
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Tablo 25: Mevcut Park ve Yeşil Alanlar
Mahalle

Açık Alan Spor
Aletleri

Basketbol
Sahası

-

Çocuk
Oyun
Grubu
-

-

Var

3250

-

Var

Var

-

2.240

2.240

-

-

-

-

6480

6480

-

Var

-

-

4.000

4.000

-

-

-

-

1500

1500

-

-

-

-

Mukaddes Kuduğ Parkı

1.250

1250

-

Var

Var

-

Metin Altıok Parkı

1985

1985

-

Var

Var

-

Karayolları önü yeşil alan

500

500

-

-

-

-

Jeotermal Binası Çevresi

600

600

-

-

-

-

Atatürk Bulvarı refüjü
Atatürk Bulvarı tretuvar yeşil
alanları
İskender Otel Kuzey Doğusu

3477

3477

-

-

-

-

3000

3000

-

-

-

-

2.400

-

2.400

-

-

-

41.232

38.832

2400

-

-

-

Nafiz Özçelik Parkı

2115

2115

-

Var

Var

Var

Sami Altan Parkı

6181

6181

-

Var

Var

Var

Tekçam Parkı

950

950

-

Var

Var

-

Mezarlık önü yeşil alan

196

196

-

-

-

-

Otlukbeli yeşil alan

3643

3643

-

-

-

-

Tuna Caddesi Parkı

14.502

14.501

-

Var

Var

Var

Hasan Çelebioğlu Parkı

2800

2.800

-

var

Var

Var

Ahmet Hamdi Arıkan Parkı

4865

4.865

-

Var

-

Var

Park ve Yeşil Alanlar

Toplam m²

Tamamlanan m²

Yapılacak m²

10.555

10.555

Şehitlik Parkı

3250

Tariş önü yeşil alanı
Karayolları üzeri park
Park ve Bahçeler Hizmet Binası
Etrafı
M.E. Lojmanları etrafı

Harputlu Ömer Ağa Parkı

BAHÇELİEVLER

MAHALLE TOPLAM

FATİH

79
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Yuvam Sitesi Parkı

1075

1075

-

var

-

-

Yıldırım Akbulut Parkı

1555

1555

-

Var

Var

-

Bakırçay Koleji karşısı

665

665

-

Var

Var

-

Allı Turnam Sitesi önü yeşil alan

500

500

-

-

-

-

Sardunya Sokak yeşil alan

3000

3000

-

-

-

-

Emek Yap. Koop. Önü park

2200

2200

-

Var

Var

-

Yığma tepe önü park

1000

1000

-

Var

Var

-

Bağlar Kavşağı yeni park

1106

1106

-

-

-

-

Yuvam Sitesi karşısı yeşil alan

1100

1100

-

-

-

-

Atatürk bulvarı refüjü

3477

3477

-

-

-

-

Adnan Menderes Bulvarı refüjü
Atatürk ve Adnan Menderes Bulv.
tretuvarları
900 Ada Güneyi

6480

6480

-

-

-

-

2080

2080

-

-

-

-

3.300

-

3.300

-

-

-

901 Ada Güneyi

2.700

-

2.700

-

-

-

903 Ada Güneyi

1.500

-

1.500

-

-

-

876 ve 877 Adalar arası

3.700

-

3.700

-

-

-

876 ve 877 Adalar arası

4.500

-

4.500

-

-

-

876 ve 877 Adalar arası

1.700

-

1.700

-

-

-

1180 ada Güneyi

2.700

-

2.700

-

-

-

1149 ada Kuzeyi

2.400

-

2.400

-

-

-

81.990

59.490

22.500

-

4.472

4.472

-

Var

Var

Var

400

400

-

-

-

-

1.750

1.750

-

-

-

-

6.622

6.622

-

-

-

-

MAHALLE TOPLAMI
H. İ. Zade Hüseyin Arol Parkı
FEVZİPAŞA

Sanayi Sosyal Tesisleri
İşetmeler Müdürlüğü altı

MAHALLE TOPLAMI

80

-
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Katlı Otopark

ZAFER

720

720

-

-

-

-

Çamlıpark

14.124

14.124

-

Var

-

-

Kemal Sunal Parkı

3.250

3.250

-

Var

Var

-

Asklepion Yolu Yeşil Alanı

7.000

7.000

-

-

-

-

Barış Merdivenleri ve çevresi

1852

1852

-

-

-

-

Şehit Er Ali Balıkçı Cad. Parkı

1990

1990

-

Var

Var

-

Sultan bayırı Parkı

1500

1500

-

Var

Var

-

2.sultan Sokak üstü Park

1000

1000

-

-

-

-

İzmir Caddesi refüjü

2690

2690

-

-

-

-

624 ve 336 adalar arası

12.000

-

12.000

-

-

-

Sultanlı Cami üstü

2.400

-

2.400

-

-

-

48.526

33.406

14.400

-

-

Sebahattin Yavaş Parkı

1785

1785

-

Var

Var

-

Fuat Olugan Parkı

1670

1670

-

Var

Var

-

Mehmet Akif Ersoy Parkı

1785

1785

-

-

-

-

Harmanyeri Parkı

1852

1852

-

Var

-

-

Cumartesi Pazarı Parkı

3147

3147

-

Var

Var

-

Yüzüncü Yıl okulu altı yeşil alan

500

500

-

-

-

-

Bağlar Kavşağı düzenleme

150

150

-

-

-

-

637 ve 1014 adalar arası

800

-

800

-

-

11.689

10.889

800

-

-

2.675

2.675

-

-

-

1500

1500

-

-

-

-

4.175

4.175

-

-

-

-

1332

1332

-

-

-

-

MAHALLE TOPLAMI

MALTEPE

MEHALLE TOPLAMI
BARBAROS

Cumhuriyet Meydanı Yeşil Alanı
Cumhuriyet Caddesi ve Bankalar
Caddesi yeşil alanlar

MAHALLE TOPLAMI
ATATÜRK

Bahriye Üçok Parkı

81

-
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Fabrika altı park

2500

2500

-

Var

Var

-

Şemsiyeli Hüseyin Efendi Parkı
Atatürk Mahallesi Sümerbank Altı
yeşil alan

987

987

-

var

-

Var

55.000

-

55.000

-

-

-

59.819

4819

55.000

-

-

-

1.750

1.750

730

MAHALLE TOPLAMI

GAZİOSMANPAŞA

Sanayi Sitesi-Fabrika Önü Yeşil
Alan
İhsan Dirim Parkı
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emin
Yahşi Parkı
Dubleksler arası yeşil alan

-

-

-

730

-

Var

var

-

2180

2180

-

Var

Var

-

580

580

-

-

-

1.600

-

1.600

-

-

-

6.840

5.240

1.600

-

-

-

2588

2588

-

Var

-

-

2.588

2.588

-

-

-

-

Kültür Merkezi (yeşil çatı)

2802

2802

-

-

-

-

Kültür Merkezi

1598

-

-

-

-

Demirciler Parkı

775

775

-

-

-

-

İkinci Bağlar Caddesi Parkı

475

475

-

-

-

-

5.650

5.650

-

-

-

-

60 Evler Yeşil Alan

193

193

-

Var

-

-

Üçkemer Caddesi yeşil alan

700

700

-

-

Kamil Mahmut Tınaz Parkı

3774

3774

-

Var

var

Var

4.667

4.667

-

-

-

-

5776

5776

-

-

-

-

5.776

5.776

-

-

-

-

1.000

1.000

-

-

-

-

Abdullah Efendi Cami yanı
MAHALLE TOPLAMI
ULUCAMİ

Domuz Alanı Yeşil Alan

MAHALLE TOPLAMI

ERTUĞRUL

MAHALLE TOPLAMI

TURABEY

MAHALLE TOPLAMI
Selçuk Mahallesi Parkı

SELÇUK
MAHALLE TOPLAMI
ATMACA

329 ada 57 parsel
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MAHALLE TOPLAMI

İSLAMSARAY MAHALLESİ

1.000

1.000

-

-

-

-

14 Eylül Kurtuluş Parkı

2500

2500

-

Var

Var

Var

Gizem sokak park

2000

2000

-

Var

var

-

872 ve 873 adalar arası

2.500

2.500

-

-

-

-

Bazilika Parkı

1400

1400

-

-

-

1185 ada güneyi

1.900

-

1.900

-

-

-

Sennur Sitesi yanı

7.500

-

7.500

-

-

-

1009 ve 1010 adalar arası

13.000

-

13.000

-

-

-

30.800

8.400

22.400

-

-

5.556

5.556

-

var

var

-

5.556

5.556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.284

1.284

-

-

-

Var

-

-

-

-

-

-

MAHALLE TOPLAMI
KURTULUŞ

Akasya Parkı

MAHALLE TOPLAMI
TALATPAŞA

-

İNKILAP

Şok Market Karşısı

GAZİPAŞA

-

ZEYTİNDAĞ

Zeytindağ Parkları

6.000

6.000

-

Var

Var

-

GÖÇBEYLİ

Göçbeyli parkları

5.000

5.000

-

Var

Var

-

BÖLCEK

Bölcek parkları

3.000

3.000

-

Var

-

-

YENİKENT

Yenikent parkları

1.500

1.500

-

Var

Var

-

AYASKENT

Ayaskent parkları

1.500

1.500

-

Var

Var

-

ALİBEYLİ

Alibeyli parkları

500

500

-

Var

-

-

KURFALLI

Kurfallı parkları

1.500

1.500

-

Var

-

-

AŞAĞIKIRIKLAR

Aşağıkırıklar parkları

1.500

1.500

-

-

-

-

338.726

219.614

119.100

41

30

11

GENEL TOPLAM
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4.2.6. Mali Durum
Tablo 26: Yıllara Göre Tahakkuk ve Net Tahsilat

34.178.878,15

Tahsilat/
Tahk.
102

Tahsilat/
Bütçe
85

37.301.328,93

38.112.520,01

102

91

47.820.000,00

34.952.575,57

40.045.906,67

115

84

2014

73.740.000,00

42.327.290,59

43.035.576,38

102

58

2015

76.425.000,00

49.334.322,30

46.351.176,87

94

61

Yıllar

Gelir Bütçe

Tahakkuk

Tahsilat

2011

40.346.329,00

33.355.054,45

2012

41.670.000,00

2013

Grafik 10: Yıllara Göre Tahakkuk ve Net Tahsilat
80.000.000,00
60.000.000,00

Gelir Bütçe Tahmini
Tahakkuk
Tahsilat

40.000.000,00
20.000.000,00
0,00

2011

2012

2013

2014

2015

Tablo 27: Gelir Türünün Yıllara Göre Dağılımı
Gelir Türü

2011

2012

2013

2014

2015

Vergi Gelirleri

5.093.779,19

5.379.688,97

5.096.317,40

6.922.082,32

8.571.740,13

Vergi Dışı Gelirler

28.219.570,77

30.806.239,30

34.460.122,58

31.267.247,96

33.956.026,15

865.528,19

1.926.591,74

489.466,69

4.846.246,10

3.823.410,59

34.178.878,15

38.112.520,01

40.045.906,67

43.035.576,38

46.351.176,87

Bağışlar
Toplam

Grafik 11: Gelir Türünün Yıllara Göre Dağılımı
50.000.000,00
40.000.000,00

Vergi
Gelirleri
Vergi Dışı
Gelirler

30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00

2011

2012

2013
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Tablo 28: Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir ve Gider Dağılımı
Yıllar

Bütçe
Tahmini

Giderler

Gelirler

Gelir/Gider
Oranı (%)

2011

40.346.329,00

32.600.808,64

34.178.878,15

105

2012

41.670.000,00

40.852.680,32

38.112.520,01

93

2013

47.820.000,00

46.562.140,45

40.045.906,67

86

2014

73.740.000,00

47.171.294,43

43.035.576,38

91

2015

76.425.000,00

46.219.189,18

46.351.176,87

101

Grafik 12: Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir ve Gider Dağılımı
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00

Bütçe Tahmni
Giderler
Gelirler

50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
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Tablo 29: Gelir Türünün Bütçe ve Gerçekleşme Rakamlarına ve Yıllara Göre Dağılımı
2011 Yılı
Gelir Türü
Bütçe

Gerçekleşen

Gerç. Oranı (%)

Vergi Gelirleri

6.104.447,00

5.093.779,19

83

Vergi Dışı Gelir

29.546.882,00

28.219.570,77

96

Bağışlar

4.695.000,00

865.528,19

18

Toplam

40.346.329,00

34.178.878,15

85

2012 Yılı
Gelir Türü
Bütçe

Gerçekleşen

Gerç. Oranı (%)

Vergi Gelirleri

6.458.000,00

5.379.688,97

83

Vergi Dışı Gelir

30.367.000,00

30.806.239,30

101

Bağışlar

4.845.000,00

1.926.591,74

40

Toplam

41.670.000,00

38.112.520,01

91

2013 Yılı
Gelir Türü
Bütçe

Gerçekleşen

Gerç. Oranı (%)

Vergi Gelirleri

6.992.000,00

5.096.317,40

73

Vergi Dışı Gelir

35.669.000,00

34.460.122,58

97

Bağışlar

5.159.000,00

489.466,69

9

Toplam

47.820.000,00

40.045.906,67

84

2014 Yılı
Gelir Türü
Bütçe

Gerçekleşen

Gerç. Oranı (%)

Vergi Gelirleri

15.775.000,00

6.922.082,32

44

Vergi Dışı Gelir

47.031.000,00

31.267.247,96

66

Bağışlar

10.934.000,00

4.846.246,10

44

Toplam

73.740.000,00

43.035.576,38

58

2015 Yılı
Gelir Türü
Bütçe

Gerçekleşen

Gerç. Oranı (%)

Vergi Gelirleri

14.790.000,00

8.571.740,13

58

Vergi Dışı Gelir

53.935.000,00

33.956.026,15

63

Bağışlar

7.700.000,00

3.823.410,59

50

Toplam

76.425.000,00

46.351.176,87

61

86
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Tablo 30: Gider Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2011-2015)
2011 Yılı

Gider Türü

Gerçekleşen

Bütçe
Personel Giderleri

Gerç. Oranı (%)

8.300.766,00

6.801.378,44

82

1.382.866,00

1.192.096,19

86

19.121.575,00

17.610.181,06

92

0,00

0,00

0

Cari Transferler

2.088.614,00

1.958.808,70

94

Sermaye Giderleri

8.393.525,00

5.038.344,25

60

Sermaye Transferleri

1.000.001,00

0,00

0

58.982,00

0,00

0

40.346.329,00

32.600.808,64

81

SGK.Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Faiz Giderleri

Yedek Ödenek
Toplam

2012 Yılı

Gider Türü

Gerçekleşen

Bütçe
Personel Giderleri
SGK. Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri

8.388.056,67

8.043.083,58

96

1.547.804,00

1.328.548,30

86

19.265.356,94

19.155.874,37

99

0,00

0,00

0

1.597.122,51

1.547.118,51

97

10.471.658,88

10.378.055,56

99

400.001,00

400.000,00

100

0,00

0,00

0

41.670.000,00

40.852.680,32

98

Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenek
Toplam

2013 Yılı

Gider Türü

Gerçekleşen

Bütçe
Personel Giderleri
SGK. Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenek
Toplam

Gerç. Oranı (%)

Gerç. Oranı (%)

9.324.000,00

8.319.094,06

89

1.613.000,00

1.465.581,52

91

21.476.000,00

24.400.456,87

114

0,00

72.707,35

0

1.830.000,00

1.605.053,43

88

11.307.000,00

8.399.247,22

74

0,00

2.300.000,00

0

2.270.000,00

0,00

0

47.820.000,00

46.562.140,45

97

87
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2014 Yılı

Gider Türü

Gerçekleşen

Bütçe
Personel Giderleri

Gerç. Oranı (%)

12.361.000,00

9.457.527,86

76

2.232.000,00

1.533.580,80

68

35.559.000,00

25.832.324,84

73

0,00

369.294,41

0

2.750.000,00

1.288.808,54

47

13.238.000,00

8.689.757,78

66

Sermaye Transferleri

1.000.000,00

0,00

0

Yedek Ödenek

6.600.000,00

0,00

0

73.740.000,00

47.171.294,23

64

SGK.Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri

Toplam

2015 Yılı

Gider Türü

Gerçekleşen

Bütçe
Personel Giderleri

Gerç. Oranı (%)

15.255.000,00

7.687.124,84

50

2.850.000,00

1.197.888,88

42

37.234.000,00

27.692.821,83

74

430.000,00

630.266,63

147

Cari Transferler

2.460.000,00

1.863.312,00

76

Sermaye Giderleri

9.696.000,00

5.147.775,00

53

Sermaye Transferleri

1.000.000,00

2.000.000,00

200

Yedek Ödenek

7.500.000,00

0,00

0

76.425.000,00

46.219.189,18

60

SGK.Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Faiz Giderleri

Toplam

Tablo 31: Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gerçekleşen Giderlerin Dağılımı
Gider Türü

2011 Yılı

2012 Yılı

2013 Yılı

2014 Yılı

2015 Yılı

Personel Giderleri

6.801.378,44

8.043.083,58

8.319.094,06

9.457.527,86

7.687.124,84

1.192.096,19

1.328.548,30

1.465.581,52

1.533.580,80

1.197.888,88

17.610.181,06

19.155.874,37

24.400.456,87

25.832.324,84

27.692.821,83

0,00

0,00

72.707,35

369.294,41

630.266,63

Cari Transferler

1.958.808,70

1.547.118,51

1.605.053,43

1.288.808,54

1.863.312,00

Sermaye Giderleri

5.038.344,25

10.378.055,56

8.399.247,22

8.689.757,78

5.147.775,00

Sermaye Transferleri

0,00

400.000,00

2.300.000,00

0,00

2.000.000,00

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.600.808,64

40.852.680,32

46.562.140,45

47.171.294,23

46.219.189,18

SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri
Faiz Giderleri

Toplam
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Tablo 32: Borç Stoku
Borç Stoku
A- Kısa Vadeli Borçlar
Banka Kredileri
Bütçe Emanetleri
Alınan Depozito ve
Teminatlar
Vergi ve Fonlar
Toplam
Banka Kredileri
Kamuya Olan
Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş
Borçlar
Toplam
Genel Toplam

2011 Yılı

2012 Yılı

2013 Yılı

2014 Yılı

15.210.834,19
5.104.632,88

16.134.698,87
5.159.468,73

18.852.921,61
5.206.007,60

6.949.008,89
8.316.077,40

4.888.918,68
5.012.380,89

2.422.672,71

3.003.085,91

4.047.446,09

4.118.556,58

3.739.595,71

13.664.123,51 13.700.280,40 18.882.030,96
37.961.377,02 41.806.655,70 38.265.673,83
B-Uzun Vadeli Borçlar
0,00
0,00
0,00
0,00

25.606.435,09
39.247.330,37

13.667.952,91
36.406.092,69

2015 Yılı

0,00

12.445.439,15

9.509.805,21

11.209.853,12 11.535.943,04

8.741,322,59

12.445.439,15
48.851.531,84

9.509.805,21
47.471.182,23

11.209.853,12 11.535.943,04
53.016.508,82 49.801.616,87

8.741.322,59
47.988.652,96

Tablo 33: Yıllara Göre Karşılaştırmalar
BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU
2010

2011

2012

2013

2014

2015

VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER
TOPLAM

5.364.000,00
11.980.999,00
2.350.000,00
12.402.850,00
575.800,00
-1.000,00
32.672.649,00

6.458.000,00
12.215.000,00
4.845.500,00
16.875.000,00
1.281.500,00
-5.000,00
41.670.000,00

6.992.000,00
13.142.000,00
5.159.000,00
21.745.000,00
782.000,00
0,00
47.820.000,00

15.775.000,00
11.150.000,00
10.934.000,00
34.848.000,00
1.040.000,00
-7.000,00
73.740.000,00

14.790.000,00
8.152.000,00
7.700.000,00
44.540.000,00
1.250.000,00
-7.000,00
76.425.000,00

VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ KAYNAK TABLOSU
2010
2011
2012
3.872.997,20
5.093.779,19
5.379.688,97
7.365.578,35
9.449.257,28
11.114.808,23
2.178.913,80
865.528,19
1.926.591,74
13.727.961,74
18.322.987,28
19.540.426,78
3.256,07
447.326,21
151.004,29
27.148.707,16
34.178.878,15
38.112.520,01

2013
5.096.317,40
12.287.183,95
489.466,69
21.878.388,34
294.550,29
40.045.906,67

2014
6.922.082,32
7.309.480,70
4.846.246,10
23.757.748,28
200.018,98
43.035.576,38

2015
8.571.740,13
4.470.354,84
3.823.410,59
26.010.282,55
3.475.388,76
46.351.176,87

6.104.447,00
11.824.490,00
4.695.000,00
16.445.000,00
1.281.392,00
-4.000,00
40.346.329,00

Yıllar itibariyle tahmini bütçe gelirleri ile gerçekleşen bütçe gelirleri arasında farklar oluşmuş gerçekleşen
rakamlar tahmini bütçenin altında kalmıştır.
BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU
2010

2011

2012

2013

2014

2015

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM

6.272.184,00
1.009.506,00
12.500.618,00
1.319.002,00
9.487.006,00
1,00
1.446.161,00
1.446.161,00
33.480.639,00

8.272.821,00
1.515.804,00
19.236.366,00
1.700.004,00
9.445.004,00
1,00
1.500.000,00
1.500.000,00
43.170.000,00

9.324.000,00
1.613.000,00
21.476.000,00
0,00
1.830.000,00
11.307.000,00
0,00
2.270.000,00
47.820.000,00

12.361.000,00
2.232.000,00
35.559.000,00
0,00
2.750.000,00
13.238.000,00
1.000.000,00
6.600.000,00
73.740.000,00

15.255.000,00
2.850.000,00
37.234.000,00
430.000,00
2.460.000,00
9.696.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
76.425.000,00

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ KAYNAK TABLOSU
2010
2011
2012
6.565.771,33
6.801.378,44
8.043.083,58
1.141.195,13
1.192.096,19
1.328.548,30
9.718.973,90
17.610.181,06
19.155.874,37
1.113.786,49
1.958.808,70
1.547.118,51
4.986.061,70
5.038.344,25
10.378.055,56
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.525.788,55
32.600.808,64
40.852.680,32

2013
8.319.094,06
1.465.581,52
24.400.456,87
72.707,35
1.605.053,43
8.399.247,22
2.300.000,00
0,00
46.562.140,45

2014
9.457.527,86
1.533.580,80
25.832.324,84
369.294,41
1.288.808,54
8.689.757,78
0,00
0,00
47.171.294,23

2015
7.687.124,84
1.197.888,88
27.692.821,83
630.266,63
1.863.312,00
5.147.775,00
2.000.000,00
0,00
46.219.189,18

8.048.795,00
1.263.654,00
16.228.868,00
1.520.004,00
11.785.007,00
1,00
1.500.000,00
1.500.000,00
41.846.329,00

Yıllar itibariyle tahmini bütçe giderleri ile gerçekleşen bütçe giderleri arasında farklar oluşmuş faiz giderleri
hariç gerçekleşen rakamlar tahmini bütçenin altında kalmıştır.
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İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanı: Ulu
Cami Mahallesi ve Atmaca Mahallesi’ni
kapsamaktadır. 2012 yılında Kentsel+ III.
Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı
İmar Planları kapsamında bu alanlar için de
hükümler getirilmiştir.

4.2.7. İmar Durumu
Bergama Belediyesi 1869’da kurulmuş, ilk
imar planı çalışması 1948’de yapılmıştır.
Bugün 137 mahallesi vardır. Kentte yürürlükte
olan plan 2010 yılında yapılmıştır. 2010
yılında yapılan plan merkez mahalleleri
kapsamaktadır. 6360 sayılı kanun ile köylerin
mahalle statüsü kazanması nedeniyle o
mahallelerdeki planlar da onaylandığı şekliyle
uygulanmaktadır. Bergama’da günümüze
kadar toplam 5 imar planı yapılmıştır. Bunlar
sırasıyla 1948, 1962, 1972, 1987 (2002 yılında
Bayındırlık Bakanlığı Afet Yönetmeliğine göre
revize edilmiştir.) ve 2010 yıllarında
yapılmıştır.

Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanı: İnkılap
Mahallesi, İslamsaray Mahallesi, Ertuğrul
Mahallesi
ve
Turabey
Mahallesi’ni
kapsamaktadır. Bu alanları kapsayan Koruma
Amaçlı İmar Planı 2006 yılında onaylanmış
olup, 2012 yılında Kentsel+ III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar
Planları ile birlikte söz konusu imar planı
revize edilmiştir.
Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı:
Ulucami Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi,
Kurtuluş Mahallesi, Barbaros Mahallesi,
Selçuk Mahallesi,
Atmaca Mahallesi ve
Gazipaşa Mahallesi’ni kapsamaktadır. 2012
yılında Kentsel+ III. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları
onaylanmış ve yapılaşmaya yönelik talepler
değerlendirilebilmektedir.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından
2006 yılında ihale edilen ve toplam 1.445 ha.
Alanı kaplayan Revize ve İlave İmar Planlarına
ait, Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmaları
2010 yılında tamamlanmış ve revize edilip
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılaşma
talepleri 2010 yılında yapılan Revize İmar
Planlarına göre yapılmaktadır.
Bergama’nın merkezi, kentsel ve III. Derece
arkeolojik sit alanıdır. Merkezi saran, batıdan
kuzey ve kuzeydoğuya uzanan bölge ise 1.
Derece arkeolojik sit alanıdır. İlçemizde
merkezde 440, merkez dışında 98 olmak üzere
toplam 538 adet tescilli yapı bulunmaktadır.

I. Derece Arkeolojik Sit alanları için imar planı
yapılmamış ve İzmir II Nolu Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun iznine tabi
olmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca; Manisaİzmir illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planlama çalışması yapılmıştır. Plan
16.11.2015 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. Yapılan bu çalışma ilçemizi de
kapsamaktadır. Planda kentimizle ilgili
aşağıdaki öngörülerde bulunulmuştur.

Bergama içinde sit alanlarının bulunduğu
mahalleler gruplarına göre şöyledir;
1-I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 338 ha. Alan
2-II. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 2,5 ha. Alan
3-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 46,42
ha.(40,2 ha planlı) alan
4-Kentsel+3.Derece Ark. Sit Alanı, 50,38 ha.
Alanı kaplamaktadır.

Hedef yıl 2025 için 101.000 nüfus kabul
edilmiş, İçinde tarım alanları, 1. derece
arkeolojik sit alanlarının da önemli yer tuttuğu
onaylı 2160 hektar imar planı bulunan
Bergama'da,
alan
gereksinmelerinin
belirlenmesinde, karşılaştırmalarda esas alınan
aktif kentsel kullanım alanlarının büyüklüğü
ise yaklaşık 900 hektardır. Yerleşme içinde
kentsel ve arkeolojik sit alanlarının da

Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı:
Ulucami Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi,
Kurtuluş Mahallesi, İslamsaray Mahallesi,
Selçuk Mahallesi ve Zafer Mahallesi’ni
kapsamaktadır.
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dışında
yeni
kentsel
oluşturulmamıştır.

yaygınlığı, yapılaşmanın bu alanların dışındaki
bölümlere kaydırılması ve son yıllarda artan
turizm etkinliğinin artacağı, kentte yerleşim
alanı dışında turizm alanı için de gelişme
alanlarına gereksinim duyulacağı düşünülerek,
gereksinimin üzerinde bir gelişme alanı
belirlenmiştir. Kentin kuzeybatısında turizm
tesislerinin de planlanması için düzenlenen
gelişme alanlarında yer alacak turizm
alanlarının yapılaşma koşullarının alt ölçekli
planda belirlenmesi, bu bölgede düzenlenecek
turizm tesis alanları dışında kalan bölge için
geçerli olması kararlaştırılmıştır.

gelişme

alanı

Göçbeyli: Göçbeyli'de hedef yıl için kabul
edilen nüfusun gereksinimi olan gelişme
alanlarının planlı alanlar içinde var olması
nedeniyle, planı bulunan alanlar korunmuş, bu
sınırların içinde var olan henüz yapılaşmamış
alanlar dışında yeni kentsel gelişme alanı
oluşturulmamıştır.
Yenikent: Yenikent'te hedef yıl için kabul
edilen nüfusun gereksinimi olan gelişme
alanlarının planlı alanlar içinde var olması
nedeniyle, planı bulunan alanlar korunmuş, bu
sınırların içinde var olan henüz yapılaşmamış
alanlar dışında yeni kentsel gelişme alanı
oluşturulmamıştır.

Ayaskent: Hedef yıl için kabul edilen nüfusun
gereksinimi olan gelişme alanlarının planlı
alanlar içinde var olması nedeniyle, planı
bulunan alanlar korunmuş, bu sınırların içinde
var olan henüz yapılaşmamış alanlar dışında
yeni kentsel gelişme alanı oluşturulmamıştır.

Zeytindağ: Zeytindağ ‘da hedef yıl için kabul
edilen nüfusun gereksinimi olan gelişme
alanlarının planlı alanlar içinde var olması
nedeniyle, planı bulunan alanlar korunmuş, bu
sınırların içinde var olan henüz yapılaşmamış
alanlar dışında yeni kentsel gelişme alanı
oluşturulmamıştır

Bölcek: Bölcek'te hedef yıl için kabul edilen
nüfusun gereksinimi olan gelişme alanlarının
planlı alanlar içinde var olması nedeniyle,
planı bulunan alanlar korunmuş, bu sınırların
içinde var olan henüz yapılaşmamış alanlar
.
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Tablo 34: Restorasyon Proje ve Uygulamaları
Proje Adı

S.No

Başlangıç Bitiş
Yılı

Proje Bedeli

2006

39.000 TL

393.417 TL

Mal Müdürlüğü

Sergi ve
Toplantı
Salonu

Uygulama
Bedeli

Mülkiyeti

Kullanımı

Açıklama
Tarihi
Kentler
Birliği'nin
düzenlediği Antalya EXPO
Center YAPEX Restorasyon
Fuarı'nda 2014 Yılı Tarihi ve
Kültürel Mirasları Koruma
Proje
ve
Uygulamalarını
Özendirme Yarışması’nda bu
restorasyonu ile "En İyi
Restorasyon
Uygulaması
Ödülü”nü almıştır.
2009 yılı Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını
Özendirme
Yarışması’nda
Uygulama
Ödülü almıştır.

1

Bergama Yabets Sinagogu

2

Gazipaşa Okulu

2008-2009

33.600 TL

1.751.825 TL

Milli Emlak

Butik otel

3

Küplü Hamam

2007

-

312.715

Bergama Belediyesi

Kafeterya

-

4

Arasta İçi Cephe
Sağlıklaştırılmaları

2007-2008

216.912

864.658

-

-

-

5

Kapalı Çarşı

2010-2011

61.750

983.739

Bergama Belediyesi

Ticarethane

-

6

Belediye Konuk Evi

2008

-

168.553

Bergama Belediyesi

7

Bergama Kütüphanesi Eski Binası
–Haluk Elbe Toplantı Salonu

2010

-

234.757

Bergama Belediyesi

8

Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi

2010

12.500

169.929

Sosyal Yardım
Vakfı

9

456 Ada 55 Parsel- 14 Eylül
İlkokulu Ek Binası

2011-2012

38.400

419.961

Milli Emlak

10

528 Ada 1 ve 68 Parseller

2011-2012

38.800

635.592

Bergama Belediyesi

92

Konutkonuk Evi
Toplantı
Salonu

-

Merkez bünyesinde seramik,
Sosyal Tesis çini, ebru atölyesinde kurslar
düzenlenmektedir.
Bergamalı
Kadri
Eğitim
Müzesi
olarak
faaliyet
Müze
göstermektedir.
Butik Otel

-

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

11

807 Ada 12 Parsel-Havra Yanı

2013

22.000

287.930

Mal Müdürlüğü

Sergi ve
Toplantı
Salonu

-

12

415 Ada 23 Parsel-Anaokulu

2012

21.000

126.044

Bergama Belediyesi

Anaokulu

-

13

656 Ada 36 Parsel

2014

28.500

746.780,85

14

Kapalı Çarşı Etrafı Cephe
Sağlıklaştırma Uygulaması

-

34.000

866.756,63

Şahıs

15

Abacıhan Sokak Sağlıklaştırması

-

45.000

288.493

-

-

23.500

329.510,12

Bergama Belediyesi

Toplantı ve
Sergi Salonu

-

98.750,00

-

-

-

-

50.000

-

-

-

16
17

807 Ada 12 Parsel Sosyal Tesis
Projesi
Selinos Deresi Islahı ve
Rekreasyon Alanı ve Çevre
Düzenleme Projesi

Bergama Belediyesi Sosyal Tesis
Ticarethane

Uygulaması tamamlanmıştır.

18

Selinos Deresi Sokak
Sağlıklaştırma Projesi

19

Çukurhan

2007

108.000

-

Şahıs

-

20

Eski Hükümet Konağı-İlçe
Emniyet Müdürlüğü

2010

74.750

-

Milli Emlak

-

21

656 Ada 37-38-39 Parseller

-

-

-

Bergama Belediyesi

-

22

Kazancı Köprüsü

-

-

-

-

-

23

Tabakhane - 476 Ada 1ve 2
Parseller

-

-

-

-

-

24

Tabakhane - 475 Ada 37 ve 55
Parseller

-

-

-

-

-

25

Parmak batıran Caddesi Sokak
Sağlıklaştırma Projesi

2007

72.800,00

-

Şahıs

-
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2015 yılında Uygulama Ödülü
almıştır.

Kurul tarafından onaylanmıştır.
Uygulama
için
çalışmalar
sürdürülmektedir.
Kurul tarafından onaylanmıştır.
Uygulama
için
çalışmalar
sürdürülmektedir.
Projesi hazır olup destek
beklenmektedir.
Projesi hazır olup destek
beklenmektedir.
Kamulaştırma yapılmış olup
proje ve restorasyon uygulama
işlemleri devam etmektedir.
Kamulaştırma yapılmış olup
proje ve restorasyon uygulama
işlemleri devam etmektedir.
Kamulaştırma yapılmış olup
proje ve restorasyon uygulama
işlemleri devam etmektedir.
-
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4.2.8. Belediye’ye Ait Şirketler, Hisse Oranları ve Faaliyetleri
Tablo 35: Belediye’ye Ait Şirketler Hisse Oranları ve Faaliyetleri
S. No

1

2

3

Şirket Adı

Hisse
Oranı

Hisse Sahibi

% 99.99

Bergama
Belediyesi

% 0,01

Bakırçay Ltd.
Şti.

% 85,91

Bergama
Belediyesi

% 13,79

Beta Ltd. Şti

% 0,30

Nike Ltd. Şti

%100

Beta Ltd.Şti.

Beta A.Ş.

Bakırçay Ltd.
Şti.

Nike Ltd. Şti

Kuruluş
Tarihi

Faaliyet Konusu

25.12.1990

İnşaat, Müteahhitlik, Ulaştırma, Temizlik,
Jeotermal Kullanımı, Turizm İşletmeciliği
ile Ana Sözleşmesinde Yazılı Diğer
Hususlar

21.02.1992

Maden ve Taş Ocakları İşletmesi, Granit
Parke Taşı İmalatı ve Ticareti ile Ana
Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar

19.12.2003

Müteahhitlik-Müşavirlik,
Bayındırlık,
Temizlik, Ulaşım Hizmetleri ile Ana
Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar

Bergama
Bergama
% 99.98
Pamuk İpliği
Belediyesi
4
10.09.1954
Dokuma
% 0,02
Vatandaş
T.A.Ş.
Kaynak: Bergama Belediyesi Şirket Müdürlükleri – 2016

Dokuma Sanayi Ve Ana Sözleşmesinde
Yazılı Diğer Hususlar

Tablo 36: Beta A.Ş. Verileri
Yıllar

Gelirler

Giderler

Açıklama

2010

3.288.303,66 TL

465.042,12 TL

2011

4.468.607,49 TL

7.018.383,92 TL

2012

6.336.692,90 TL

7.789.203,01 TL

2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
12.296.920,30.-TL. geçmiş yıllar dahil
resmi borcu vardır.

2013

8.508.177,40 TL

9.692.724,25 TL

2014

8.724.482,36 TL

10.913.405,69 TL

2015

7.760.224,79 TL

9.271.481,90 TL

2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
Bergama Belediye Başkanlığı'ndan
826.709,27.-TL. alacağı vardır.

Grafik 13: Beta A.Ş. Verileri
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Tablo 37: Bakırçay Ltd.Şti.Verileri
Yıllar

Gelirler

Giderler

2010

635.731,99 TL

1.004.677,20 TL

2011

882.281,02 TL

1.589.997,10 TL

2012

1.339.077,42 TL

2.342.315,31 TL

2013

977.919,02 TL

2.689.524,10 TL

2014

892.829,95 TL

2.007.232,88 TL

2015

1.460.326,72 TL

2.606.241,36 TL

Açıklama
2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
2.281.003,96.-TL. geçmiş yıllar dahil
resmi borcu vardır.
2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
Bergama Belediye Başkanlığı'ndan
144.410,97.-TL. alacağı vardır.

Grafik 14: Bakırçay Ltd.Şti.Verileri
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Tablo 38: Nike Ltd.Şti.Verileri
Yıllar

Gelirler

Giderler

Açıklama

2010

0,00 TL

20.268,02 TL

2011

0,00 TL

30.942,93 TL

2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
705.444,71.-TL. geçmiş yıllar dahil
resmi borcu vardır.

2012

0,00 TL

182.635,41 TL

2013

0,00 TL

36.102,77 TL

2014

0,00 TL

9.880,10 TL

2015

0,00 TL

18.257,31 TL

2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
Bergama Belediye Başkanlığı'ndan
herhangi bir alacağı yoktur. Ancak
Vergi
Dairesi
tarafından
haciz
konulmuştur.

Grafik 15: Nike Ltd. Şti Verileri
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Tablo 39: Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma T.A.Ş.Verileri
Yıllar

Gelirler

Giderler

2010

72.319,17 TL

199.775,11 TL

2011

3.436.203,24 TL

499.562,98 TL

2012

216.496,63 TL

202.778,56 TL

2013

87.218,64 TL

190.099,99 TL

2014

82.325,74 TL

153.870,54 TL

2015

42.479,67 TL

219.210,39 TL

Açıklama
2015 yılı sonu itibarı ile şirketin
907.160,39.-TL. geçmiş yıllar dahil
resmi borcu vardır.
2015 yılı sonu itibarı ile şirketin Bağlı
Ortaklıklar ve Kiracılardan 42.222,00.TL. alacağı bulunmaktadır.

Grafik 16: Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma T.A.Ş.Verileri
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Tablo 40: Belediye Şirketleri Personel Durumu
Şirket Adı

Cinsiyet
Erkek

Kadın

Toplam

Engelsiz

91

8

99

Engelli

4

1

5

Toplam

95

9

104

Engelsiz

41

1

42

Engelli

0

0

0

Toplam

41

1

42

Engelsiz

3

0

3

Engelli

0

0

0

Toplam

3

0

3

Engelsiz

135

9

144

Engelli

4

1

5

Toplam

139

10

149

Engel Durumu

Beta A.Ş.

Bakırçay LTD.ŞTİ.

Bergama Pamuk İpliği ve
Dokuma T.A.Ş.

Genel Toplam
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Grafik 17: Cinsiyete Göre Şirket Personelinin Dağılımı
120
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100
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80
60
40
20
0

Beta A.Ş.

Bakırçay LTD.ŞTİ.

Pamuk İpliği

4.3. Paydaş Analizi
İç Paydaşlar; Belediye Meclis Üyeleri ve organizasyon şemasında yer alan birimlerimizde çalışanlar
iç paydaşları oluşturmaktadır.
Dış Paydaşlar; Dış paydaşlarımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Paydaşlarla Ortak Çalışmalar
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S.N

KURUM

S.N

KURUM

S.N

KURUM

S.N

KURUM

1

KAYMAKAMLIK MAKAMI

36

TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

71

KAHVECİLER ODASI BAŞKANLIĞI

106

BAKIRÇAY GAZETESİ

2

GARNİZON KOMUTANLIĞI

37

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

72

MİMARLAR ODASI BAŞKANLIĞI

107

NİKE GAZETESİ

3

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

38

DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

73

LOKANTACILAR ODASI BAŞKANLIĞI

108

POYRAZ GAZETESİ

4

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

39

TEDAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

74

BERGAMA ŞOFÖRLER VE OTO. ODASI BŞK

109

EGESES GAZETESİ

5

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

40

TURİZM DANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ

75

KÜLTÜR SANAT VAKFI BAŞKANLIĞI

110

SUPER FM RADYOSU

6

BARO TEMSİLCİLİĞİ

41

KADASTRO BİRİMİ

76

BERTUR BAŞKANLIĞI

8

E.Ü. BERGAMA MESLEK
YÜKSEKOKULU
D.E.Ü. BERGAMA MYO

9

MUHTARLIKLAR

42

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

77

BERGAMAYI SEVENLER TUR. DERN. BŞK.

111

ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

43

TARİŞ MÜDÜRLÜĞÜ

78

KIZILAY DERNEĞİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

112

ATMACA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

44

1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

79

ADD ŞUBE BAŞKANLIĞI

113

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

10

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

45

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

80

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

114

FATİH MAHALLESİ MUHTARLIĞI

11

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

46

1. NOTER

81

BASİAD BAŞKANLIĞI

115

FEVZİPAŞA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

12

SULH CEZA MAHKEMESİ

47

2. NOTER

82

BEGİAD BAŞKANLIĞI

116

GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

13

CUMHURİYET SAVCILIĞI

48

2. İCRA DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ

83

SPASTİK ÇOCUKLAR VE ERİŞ. DERN. BŞK.

117

GAZİPAŞA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

14

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

49

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

84

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DERN. BŞK.

118

İNKILAP MAHALLESİ MUHTARLIĞI

15

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

50

DSİ İŞLETME BAKIM BİRİMİ

85

BEAFSAD BAŞKANLIĞI

119

İSLAMSARAY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

16

İCRA CEZAMAHKEMESİ

51

İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

86

120

KURTULUŞ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

16

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI

52

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

87

121

MALTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

17

AKP İLÇE BAŞKANLIĞI

53

YAPI KREDİ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

88

YARDIMSEVELER DERNEĞİ ŞUBE BŞK.
BERGAMA DİL, KÜLTÜR VE SAN DERN.
BŞK.
AVCILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

122

SELÇUK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

18

MHP İLÇE BAŞKANLIĞI

54

İŞ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

89

ÇEVRE PLATFORMU

123

TALATPAŞA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

19

DP İLÇE BAŞKANLIĞI

55

TEB MÜDÜRLÜĞÜ

90

TAHTACI KÜL. EĞT.KALK.ve YRD.DER.BŞK

124

TURABEY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

20

SP İLÇE BAŞKANLIĞI

56

DENİZBANK MÜDÜRLÜĞÜ

91

KESTEL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI

125

ULACAMİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

21

İP İLÇE BAŞKANLIĞI

57

GARANTİ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

92

BEFEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

126

ZAFER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

22

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

58

AKBANK MÜDÜRLÜĞÜ

93

TARİHİ ESERLERİNİ KOR. ve YAŞ. DER.
BŞK.

127

BARBAR OSMAHALLESİ MUHTARLIĞI

24

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

59

VAKIFBANK MÜDÜRLÜĞÜ

94

GİRİŞİMCİ İŞ KAD. DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

128

ERTUĞRUL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

25

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

60

HALK BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

95

KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

129

AYASKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI

26

İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

61

İNG BANK MÜDÜRLÜĞÜ

96

EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİĞİ

130

BÖLCEK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

27

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

62

TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

97

EĞİTİM-İŞ TEMSİLCİLİĞİ

131

GÖÇBEYLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

28

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

63

DEMİRCİLER ODASI BAŞKANLIĞI

98

EĞİTİM BİR SEN TEMSİLCİLİĞİ

132

YENİKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI

29

MAL MÜDÜRLÜĞÜ

64

99

TÜRK EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİĞİ

133

ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

30

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

65

100

ÇAĞDAŞ GAZETESİ

134

AHMETBEYLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

101

HABERGAMA GAZETESİ

135

AKÇENGER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

102

KUZEYEGE GAZETESİ

136

ALACALAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

7

31

SYDV MÜDÜRLÜĞÜ

66

MARANGOZLAR ODASI BAŞKANLIĞI
ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ KOOP.
BŞK
TERZİLER ODASI BAŞKANLIĞI

32

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

67

BERBERLER ODASI BAŞKANLIĞI

33

SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

68

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

103

YENİ EGE GAZETESİ

137

ALHATLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

34

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

69

SERGİCİLER ODASI BAŞKANLIĞI

104

HALKIN SESİ

138

ALİBEYLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

35

PTT MÜDÜRLÜĞÜ

70

BAKKALLAR ODASI BAŞKANLIĞI

105

BAKIRÇAY POSTASI

139

ARMAĞANLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI
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S.N

KURUM

S.N

KURUM

S.N

KURUM

S.N

KURUM

140

AŞAĞIBEY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

167

DEMİRCİDERE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

194

KARAHIDIRLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

221

SAĞANCI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

141

AŞAĞICUMA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

168

DEREKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

195

KARALAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

220

SARICALAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

169

DOĞANCI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

196

KARAVELİLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

221

SARICAOĞLU MAHALLESİ MUHTARLIĞI

170

DURMUŞLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

197

KAŞIKÇI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

222

SARIDERE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

142
143

AŞAĞIILGINDERE MAHALLESİ
MUHTARLIĞI
AŞAĞIKIRIKLAR MAHALLESİ
MUHTARLIĞI

144

ATÇILAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

171

EĞİLLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

198

KATRANCI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

223

SEKLİK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

145

AVUNDUK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

172

EĞRİGÖL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

199

KIRANLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

224

SİNDEL MAHALLESİ MUHTARLIĞI

146

AVUNDURUK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

173

FERİZLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

200

KIRCALAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

225

SÜLEYMANLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

147

AYVATLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

174

GAYLAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

201

KIZILTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

226

TAVUKÇUKURU MAHALLESİ MUHTARLIĞI

148

AZİZİYE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

175

GÖBELLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

202

KOCAHALİLLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

227

TEKKEDERE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

149

BALABAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

176

GÖKÇEYURT MAHALLESİ MUHTARLIĞI

203

KOCAKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

228

TEPEKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

150

BAYRAMCILAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

177

GÜLTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

204

KOYUNELİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

229

TERZİHALİLLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

151

BEKİRLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

178

GÜNEŞLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

205

KOZLUCA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

230

TIRMANLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

152

BOZKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

179

HACIHAMZALAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

206

KURFALLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

231

TİYELTİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

207

KÜÇÜKKAYA/KADRİYE MAHALLESİ
MUHTARLIĞI

232

TOPALLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

208

MARUFLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

233

ÜÇTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

234

ÜRKÜTLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

HACILAR / TURANLI MAHALLESİ
MUHTARLIĞI
HACILAR / YUNTDAĞ MAHALLESİ
MUHTARLIĞI

153

BOZYERLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

180

154

CEVAPLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

181

155

ÇAKIRLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

182

HALİLAĞLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

209

MURATLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

156

ÇALIBAHÇE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

183

H.SÜLEYMANİYE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

210

NARLICA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

235

YALIZEV MAHALLESİ MUHTARLIĞI

157

ÇALTIKORU MAHALLESİ MUHTARLIĞI

184

HİSARKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

211

OKÇULAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

236

YALNIZDAM MAHALLESİ MUHTARLIĞI

158

ÇAMAVLU MAHALLESİ MUHTARLIĞI

185

İKİZLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

212

ORUÇLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

237

YENİLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

159

ÇAMKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

186

İNCECİKLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

213

OVACIK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

238

YERLİTAHTACI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

160

ÇAMOBA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

187

İNEŞİR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

214

ÖKZÜZLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

239

YORTANLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI

161

ÇAMTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

188

İSMAİLLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

215

ÖRENLİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

240

YUKARIADA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

162

ÇELTİKÇİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

189

KADIKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

216

ÖRLEMİŞ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

241

YUKARIBEY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

163

ÇİTKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

190

KALEARDI CABER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

217

PAŞAKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

242

YUKARI CUMA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

218

PINARKÖY MAHALLESİ MUHTARLIĞI

243

ILGINDERE MAHALLESİ MUHTARLIĞI

164

ÇOBANLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

191

KAPLAN / GÖÇBEYLİ MAHALLESİ
MUHTARLIĞI

165

ÇÜRÜKBAĞ MAHALLESİ MUHTARLIĞI

192

KAPLAN / KOZAK MAHALLESİ MUHTARLIĞI

219

PİREVELİLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI

244

YUKARI KIRIKLAR MAHALLESİ
MUHTARLIĞI

166

DAĞISTAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

193

KAPUKAYA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

220

RAHMANLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI

245

ZAĞNOS MAHALLESİ MUHTARLIĞI
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 İhtiyaç sahibi vatandaşların Belediyemiz
Sosyal Market’inden yararlanması,
 Yükseköğrenimde okuyan öğrencilerin
ailelerine yardım yapılması,
 Kaliteli ve ucuz ekmek ihtiyacını
karşılayabilmek için oluşturulan halk
ekmek büfelerinin hizmete devam ediyor
olması,
 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilçede
açılmasıyla talep ve ihtiyaçların doğrudan
karşılanması,
 İlçede iki yüksekokulun eğitim hayatına
devam etmesi,
 Çevreyi korumak için Atıksu Arıtma
Tesisi’nin kentte faaliyetlerini sürdürmesi,
 Atıkların zararlarını en aza indirmek
amacıyla Katı Atık Depolama Tesisi’nin
faaliyetlerini sürdürmesi,
 Atık
Getirme
Merkezi
oluşturma
çalışmalarının başlamış olması,
 Modern şantiye binası ile hizmet kalitesinin
artmış olması,
 Belediye
tarafından
verilen
çeşitli
eğitimlerle girişimciliğin desteklenmesi,
 Kent kimliğinin oluşturulması amacıyla
Kent Müzesi çalışmalarının başlatılması,
 Katılımcılığa dayalı iyi yönetişimi ilke
edinen üst yönetime sahip olması,
 Eski ve köklü Belediyecilik anlayışına
sahip olması,
 Üniversite’ler, STK’lar, kişi ve kurumlarla
işbirliğine yönelik katılımcı yönetim
anlayışının benimsenmiş olması,
 Dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir
yönetim anlayışına sahip olması,
 Çalışanların
sürekli
gelişiminin
desteklenmesi,
 Belediye gayrimenkullerinin çok olması,
 Bilgi ve iletişim teknolojisinin etkin
kullanılması,
 Kültür ve sanat faaliyetlerinin etkin
yapılması,
 Sosyal ve kültürel faaliyetlerde deneyimli
olması,
 Türkiye’nin ilk yerel festivalinin 1937
yılından
günümüze
dek
aralıksız
Bergama’da düzenlenmesi,
 Uluslararası
düzeyde
kardeş
şehir
ilişkilerinin gelişmiş olması,
 Bergama’da Kardeş Şehir Olimpiyatlarının
düzenlenmesi,
 Jeotermal
enerjiyle
konut
ısıtma
kapasitesinin olması,
 Tarihi değere sahip yapılarda restorasyon
çalışmalarının yapılması,

4.4. SWOT ( GZFT ) Analizi
Güçlü Yönler
 Bergama’nın UNESCO Dünya Kültür
Mirası Kent olması,
 Sosyal belediyecilik anlayışının yerleşmiş
olması,
 Sportif ve sosyal etkinlik alanlarının
yapılarak etkin bir şekilde hizmet veriyor
olması,
 Her yaşa eğitim olanağı sunan Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi’nin etkin bir şekilde
faaliyetlerini sürdürmesi,
 Engellilerin mesleki eğitimine katkı
koymak, sosyal hayata katılımlarını
arttırmak amacıyla Rahmi Yeşilsoy Engelli
Merkezi’nin etkin bir şekilde faaliyetlerini
sürdürmesi,
 Engelsiz Taksi’nin sosyal hayata katkı
amacıyla engellilere hizmet vermeye devam
etmesi,
 Sportif faaliyetleri desteklemek ve spora
özendirmek amacıyla Bergama Belediyesi
Futbol Akademisi Altyapı Tesisleri, Erdal
ÖNDER Kapalı Spor Salonu ve Tenis
Kortlarının etkin bir şekilde faaliyetlerini
sürdürmesi,
 Yaz aylarını hareketli hale getirmek ve
yüzme sporunu yaygınlaştırmak için
Güzellik Ilıcası Aquaparkı ve Yüzme
Havuzu’nun etkin bir şekilde hizmet
vermeye devam etmesi,
 65 yaşın üzerindeki yaşlıların ihtiyaçlarını
karşılamaya
yönelik
Evde
Bakım
Hizmetleri projesinin etkin bir şekilde
hizmet vermeye devam etmesi,
 Çocukların aidiyetlerini kazanıp sosyal
etkinlikler yaptığı Çocuk Kulübü’nün etkin
bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi,
 Eğitime destek çalışmalarına önem
verilmesi,
 Kentin ana sorunu haline gelen otopark
sorununun çözümüne katkı koyacak
Belediye Katlı Otopark’ın hizmete girmesi
 Kültür sanat faaliyetlerinin etkin ve
konforlu bir şekilde her mevsim
yapılabilmesi için Kültür Merkezi’nin
hizmete girmesi,
 Belediye’nin her türlü yardımı yasal
zeminde yapmasını sağlayan ve Sayıştay
tarafından onaylanan Sosyal Yardım
Yönetmeliği’nin yürürlükte olması,
 İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve cenaze
evlerine Belediye Aşevi’nden yemek
yardımı yapılması,
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 Belediye’nin Tarihi Kentler Birliği’ne üye
olması,
 İlçedeki konaklama alanlarının nicelik ve
nitelik olarak artması,
 Turizmde
hediyelik
sektörünün
canlanmasına yönelik çalışmalar yapılması
(el sanatları kursları, girişimcilik eğitimleri
gibi)
 Hayvan barınağı oluşturulması için ön
hazırlıkların
çalışmalarının
yapılıyor
olması,
 Elektronik belge sistemine geçilmiş olması,

 Kültürel turizme olanak sağlayan ören
yerleri ve Müze’nin bulunması,
 Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kent
gelişimine katkı sağlayacak iki
yüksekokulun olması,
 Verimli tarım arazilerinin bulunması,
 Jeotermal enerji kaynaklarının varlığı ile
sera, konut ısıtması ve sağlık turizm
potansiyeline sahip olması,
 Uluslararası sosyal, kültürel ve ekonomik
alanlarda ortak projeler yürütülebilecek 17
kardeş şehre sahip olunması,
 Rüzgâr Elektrik Enerjisi potansiyeline sahip
olması,
 Bölge Kalkınma Ajansının var olması,
 İçilebilir ve tarım alanlarında kullanılabilir
suyun yeterli olması,
Sulama
ve rekreasyon amaçlı Kestel

Sulama Barajının bulunması,
 Seracılığa ve organik tarıma yönelik
koşulların var olması,
 Tarihi değere sahip tescilli eserlerin
korunma ve restorasyonunda merkezi
yönetimin desteklemesi,
 Tarihi Selinos Çayının ıslah edilerek
rekreasyon alanına dönüştürülebilmesi,
harikası
Kozak
Yaylası’nın
 Doğa
bulunması ve rekreasyonel etkinlikler
çerçevesinde kullanılması,
kültürel
yapıları
bünyesinde
 Farklı
barındırması,
 Altın, granit ve perlit maden rezervinin
varlığı,
 Organize Sanayi Bölgesi’nin olması,
 Bergama’dan yetişmiş ünlülerin (sanatçı,
yazar vb.) olması,
 İlçenin Devlet karayolu üzerinde olması ve
ulaşılabilirliğinin kolay olması,
 Tüm mahallelere ulaşımın kolaylıkla
sağlanabilmesi,
 Zeytincilik için uygun arazilerin bulunması,
 Ekonomik getirisi yüksek çamfıstığı
ormanlarının olması,
 Ilıman iklim nedeniyle ürün yelpazesinde
çeşitlilik olması,
 Köylerde dokunan halıların el dokuması ve
kökboyası kullanılarak yapılıyor olması,
 Mesleki Eğitim, Halk Eğitim, Belediye
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin aktif
olması,
 Geri dönüşümün sağlanması,
 Doğal kaynakların korunması,
 Havayolu, Demiryolu ve Denizyolu
ulaşımına yakın olması,

Zayıf Yönler
 Teknik ve uzman personelin az olması,
 Var olan genç personelin taşeron hizmet
alım kapsamında çalışması,
 Hizmet alanının coğrafi olarak çok geniş
olması,
 Borç stokunun, yıllık kesinleşen gelir
bütçesinden fazla olması,
 Farklı statüde ve aynı birimde çalışan
personelin ücret dağılımının dengesiz
olması,
rejiminden
kaynaklanan
 Personel
motivasyon bozukluğu,
 Görevlerin vekâleten yürütülmesi,
 İstatistiksel bilgilerin yetersiz olması,
 Talep, itiraz ve şikâyetlerin zamanında
değerlendirilememesi,
 İmar denetim faaliyetlerinin yetersiz
olması,
 Zabıta denetim faaliyetlerinin yetersiz
olması,
Şirketlerinin
verimli
 Belediye
kullanılamaması,
hizmetlerinin
yeterince
 Belediye
tanıtılamaması,
 Makine ekipmanının az ve yaşlanmış
olması,
 Var olan otopark alanlarının ihtiyacı
karşılamaması,
 Meslek gruplarının faaliyetlerine göre
uygun alanlara toplanmaması (oduncu,
kömürcü, galerici, tüpçü, balıkçı, kargo
şirketleri vb.)
 T.C Kimlik numarası ile tek sicil
uygulamasına geçilmemiş olması,
 Belediye gayrimenkullerinin haciz, ipotek
gibi nedenlerle ekonomik açıdan
değerlendirilememesi,
Fırsatlar
 Bergama’nın UNESCO
Mirası Kent olması,

Dünya

Kültür
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 Tarımsal üretimin azalması ve tarıma dayalı
modern tesis eksikliğinin olması,
 İmar planı içerisinde bulunan derelerin ıslah
edilmemiş olması,
 Tarihi yapıların bulunduğu mahallelerde
yapılaşma, ulaşım ve altyapı zorluğunun
olması,
 Ekonomik yatırımların az olması,
 Altın, perlit ve granit gibi maden
işletmelerinin doğada yarattığı tahribat,
 Koza Altın İşletmesi’nin Kozak bölgesinde
altın arama faaliyetlerini sürdürmesi,
 Kozak bölgesinde bulunan çamfıstığı
ormanlarında ürün kaybının yarattığı
bölgesel ekonomik daralma,
 Seyyar satıcıların fazla olması,
 Halkımızın yasal düzenlemelere karşı
duyarsız olması,
 Tarihi dokuların tahrip edilmiş olması,
turistik
tesislerin
yeterli
 Mevcut
olmamasından dolayı turistlerin yeterince
konaklamaması,
 Bakırçay Bölgesinde pamuk üretiminin
azalması,
 Yanlış sulama tekniklerinden kaynaklanan
aşırı su sarfiyatının olması,
 Hizmet alanının ve hizmet sunulacak
kişinin artmasına karşın gelirlerin azalması

 Yöreye özgün yerel lezzetlerin olması
(Bergama tulum peyniri, patlıcan çığırtması
ve bal gibi),
 Bakırçay Bölgesinde yetişen pamuğun
kaliteli olması,
 Tarihsel süreç içerisinde Bergama’nın
birçok ilki yaşamış olması,
 Kazısı yapılmayan ve toprak altında
bulunan önemli arkeolojik eserlerin
bulunması,
 Bölgesel ihtiyaca cevap verecek kapasiteli
Devlet Hastanesi’nin bulunması,
 Kuzey Ege Liman Projesi’nin Bergama
sınırları içerisinde yer alması,
 İzmir-Aliağa-Bergama arası raylı sistem
taşımacılık projesinin olması,
 6360 sayılı yasayla birlikte İzmir
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yer alınması.
Tehditler
 Trafik yoğunluğunun artması,
 Çarpık yapılaşmanın olması,
 İşsizlik oranının artması,
 Sosyal yardım taleplerinin artması,
derece
deprem
bölgesinde
 Birinci
bulunması,
 Merkezi hükümetin gelirleri arttırıcı
çalışma yapmaması,
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iZLEME ve
DEĞERLENDiRME
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6. İzleme ve Değerlendirme

2. İzleme ve Değerlendirme Ekibi

Stratejik
Planın
izlenmesi
ve
değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek
faaliyetler aşağıdadır:

Belediye Başkanı veya görevlendireceği
Başkan Yardımcısı başkanlığında, Strateji
Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda,
Birim
Müdürleri
ve
Birimlerden
görevlendirilecek bir personelden oluşacaktır.
Her planlama döneminde görevlendirme
güncellemesi yapılacaktır.

1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme
Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması
ve analizi: Stratejik Plan’da ortaya konulan
hedefler ile bunların gerçekleşme durumu
kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme
arasında fark oluşması durumunda sapmanın
nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici
önlemlere ilişkin öneriler sunulacaktır.

3. Raporlama
İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde
beş temel raporlama yapılacaktır. Bu raporlar,
ilgili dönemler itibarıyla “İzleme ve
Değerlendirme” başlığı altında verilen
ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici
önlemlere ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin
incelenmesini ve uygulama süreç ve
sonuçlarının
kalite
unsurlarına
ilişkin
değerlendirmeleri kapsayacaktır.

Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması
ve analizi: Performans Programı’nda yıllık
olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi
gerçekleşme kıyaslanacaktır. Oluşabilecek
farkın nedenleri değerlendirilecektir.
Stratejik Plan uygulama süreç ve
sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi:
Stratejik Plan uygulama ve sonuçları, kalite
unsurları açısından (katılımcılık, kurum
içi/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon,
iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen
sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika
belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir.

a) Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi
kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları,
takip eden dönem için hazırlanacak
Performans Programı’nın oluşturulmasına
ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel
teşkil edecektir.
b) Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık
olarak harcama birimi bazında ve belediye
bazında hazırlanacak ve yıllık belediye
faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel
faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş
beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki
olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat
değişiklikleri, vb.) izlenerek Stratejik Plan’ın
güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılacak,
Stratejik Plan’da yer almakla birlikte
önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit
edilecek ve gerektiğinde yeni amaç ve hedefler
belirlenecektir.

c) Ara Dönem Raporu: Plan dönemi ortası
itibarıyla Stratejik Plan uygulama sürecinde
kaydedilen ilerlemelere yönelik genel
değerlendirmeyi içerecektir.
d) Tamamlanma Raporu: Stratejik Plan’ın
uygulama sürecinin tamamlanmasını takip
eden yıl içinde hazırlanacaktır. Uygulama
sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan
dersler ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi
hususlara
ilişkin
değerlendirmeleri
içerecektir.

Risk yönetimi: Stratejik Plan uygulama
sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi”
yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu
kapsamda; olası riskler, risklerin potansiyel
etkisi, risk yönetimi stratejisi ve sorumlu
birimler belirlenecektir.

e) Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde
belirli bir amaca, hedefe ya da Stratejik
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Plan’ın diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı
değerlendirme raporları hazırlanacaktır.

5. Veri Toplama Stratejisi
Stratejik Plan hazırlık sürecinde karşılaşılan en
önemli sorun, bilgilerin doğru ve kısa zaman
içerisinde ortak bir sunum şekliyle elde
edilememesi olmaktadır. Kentin planlanması,
yapılan planların gerçekleşme ve sapma
durumları
ile
sonuçlarının
değerlendirilebilmesi aşamalarında bilgiye
ulaşım oldukça önem arz etmektedir.

4. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu
Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedefler,
gerçekleştirecek
birimler
tarafından
oluşturulmuştur.
Birimler belirlenen, hedefleri uygulama
sorumluluğunun yanı sıra izleme ve
değerlendirmeye ilişkin temel verilerin
sağlanmasından da sorumludur.

Bu durum Stratejik Plan’ın izlenmesinde de
önemli bir sorun oluşturacaktır. Bu nedenle,
Stratejik Plan çerçevesinde yapılması gereken
en öncelikli faaliyet verilerinin elde
edilmesidir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
koordinasyonu Strateji Geliştirme Müdürlüğü
tarafından yapılacaktır.
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STRATEJiK
HARiTA
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STRATEJİK ALANLAR
1

AFET VE GÜVENLİK

2

BİLİŞİM

3

ÇEVRE

4

DENETİM

5

EĞİTİM

6

ENERJİ

7

HUKUK

8

İNSAN KAYNAKLARI

9

İŞBİRLİĞİ VE KATILIMCILIK

10

KALKINMA

11

KORUMA

12

KÜLTÜR VE SANAT

13

MALİ YAPI

14

PLANLAMA

15

PROJE

16

RAPORLAMA

17

SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK

18

SPOR

19

TANITIM

20

TESİSLER VE MÜLKLER

21

TURİZM

22

ULAŞIM

23

YÖNETİM
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AFET VE
GÜVENLiK
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1.AFET VE GÜVENLİK

•

Stratejik Amaç
1.1 Afet ve acil durumlara müdahale
kapasitesini etkin risk yönetimi ile
gerçekleştirmek

•
•
•
•

Stratejik Hedef
1.1.1 Afet ve acil durumlara müdahale
kapasitesini geliştirmek

Oluşturulan müdahale alanları ve
mekânlar,
Oluşturulan ekipmanlar,
Afet ve acil durumlara müdahale ekibi
aylık çalışma raporları,
Kapasite artırımına yönelik
karşılaştırma raporları,
İşbirliği sağlanan kurum ve kuruluşlar,

Stratejik Hedef
1.1.2 Afet ve acil durumlara yönelik
bilinçlendirme uygulamaları yapmak ve
yaygınlaştırmak

Stratejiler
• Afet ve Acil Durum Yönetim Planı
oluşturarak,
• Afet ve acil durumlara müdahale ekibi
oluşturarak,
• Afet ve acil durum merkezi
oluşturarak,
• Gerekli araç ve ekipmanı sağlayarak,
• Yeterli personeli sağlayarak,
• Hizmet binalarında a asgari
standartları sağlayarak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonu sağlayarak,

Stratejiler
• Eğitim hizmetleri sunarak,
• Bilinçlendirme etkinlikleri yaparak,
• Gönüllü esasında katılımlar
sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Verilen eğitim sayısı
• Eğitim alan kişi sayısı
• Gerçekleştirilen gönüllülük
çalışmaları,
• Oluşturulan gönüllü ekipler,
• Gerçekleştirilen etkinlikler.

Performans Göstergeleri
• Oluşturulan Afet Yönetim Planı,
• Oluşturulan ekipler,
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BiLiŞiM
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2.BİLİŞİM

Stratejik Hedef
2.1.4 Bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç
2.1 Hizmet alanlarında doğru bilgiye hızlı
erişim sağlamak

Stratejiler
• Ağ güvenlik sistemlerini kullanarak,
• Teknik personelimiz tarafından
düzenli kontrollerini yaparak,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek,
• Bilgi güvenliğine dayalı önlemleri
alarak,

Stratejik Hedef
2.1.1 Haberleşme hizmetlerini dahili bir altyapı
kurmak suretiyle ekonomik, hızlı ve etkin bir
çerçevede geliştirmek

Performans Göstergeleri
• Alınan raporlar,
• Yapılan kontrol raporları,
• Alınan lisanslar,

Stratejiler
• Yetkili firmalardan teknik destek ve
danışmanlık alarak,
• Teknik personelimiz tarafından
düzenli kontrollerini yaparak,

Stratejik Hedef
2.1.5 Hizmetlerin sunumunda kullanılan
teknoloji ve yazılımları geliştirmek, hizmet
sunumlarını kolaylaştırmak/Teknolojik alt
yapıyı çağın gereklerine uygun hale getirmek

Performans Göstergeleri
• Hizmetlerdeki memnuniyet oranı,
• Teknik raporlar,
Stratejik Hedef
2.1.2 Kurumsal kararlara erişimi sağlamak

Stratejiler
• Teknolojik yenilikleri takip ederek
kurumdaki değişimleri sağlayarak,
• Mevcut kullanılan teknolojik
donanımları düzenli kontrol ederek
yenilenmesini sağlayarak,
• Hizmet sunumlarına yönelik yeni
yazılımları tedarik ederek,
• Var olan yazılımların güncelleme
çalışmalarını yaparak,
• Hizmetlerin web ve mobil
ortamlarında sunulmasını sağlayarak

Stratejiler
• Web ortamında bilgi erişim olanağı
oluşturarak,
• Mobil ortamda bilgi erişim olanağı
oluşturarak,
Performans Göstergeleri
• Web ortamında yayınlanan bilgiler,
• Ziyaret raporları,
Stratejik Hedef
2.1.3 Belediye telsiz sistemleri ve altyapısını
üst çalışma seviyesinde aktif ve çalışır halde
tutmak

Performans Göstergeleri
• Kurumda yapılan teknolojik yenilikler,
• Kurumun sahip olduğu teknolojik
donanımlar,
• Sahip olunan yazılımlar,
• Web ve mobil ortamda sunulan
hizmetler

Stratejiler
• Firmalardan teknik destek ve
danışmanlık alarak,
• Teknik personelimiz tarafından
düzenli kontrollerini yaparak,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek,

Stratejik Hedef
2.1.6 Elektronik Belge Yönetim Sistemini
etkin kullanmak, geliştirmek

Performans Göstergeleri
• Aktif çalışan telsiz adedi,
• Teknolojik durum raporları,
• Kullanım memnuniyetleri,

Stratejiler
• Olgu Yazılım, Kamu24, Mobil
Başvuru, Sinerji Yazılım, Oska
Yazılım, Autocad, Netcad, Maks,
115

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

•
•
•
•

Mapinfo, Yordam BT gibi belge
yönetim/yazılım sistemlerini etkin
kullanarak,
Teknolojik yenilikleri takip ederek
kurumdaki değişimleri sağlayarak,
Mevcut kullanılan yazılımsal
donanımları düzenli kontrol ederek
yenilenmesini sağlayarak,
Hizmet sunumlarına yönelik yeni
yazılımları tedarik ederek,
Var olan yazılımların güncelleme
çalışmalarını yaparak,

Performans Göstergeleri
• Kurumda yapılan teknolojik yenilikler,
• Kurumun sahip olduğu teknolojik
donanımlar,
• Kullanılan yazılımlar.
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ÇEVRE
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3.ÇEVRE

•

Stratejik Amaç
3.1 Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı
sağlamak

•
•
•

Stratejik Hedef
3.1.1 Çevre bilincini geliştirici eğitim
çalışmaları, kampanyalar, yarışmalar ve çeşitli
organizasyonlar yapmak

Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Çevre bilinci artış oranı,
• Kirlilik tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Yapılan denetimler,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,
• Organizasyonlar düzenleyerek,

Stratejik Amaç
3.2 Kent temizliği standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef
3.2.1 İşletmelerin çevre ve insan sağlığına
uygun olarak çalışmalarını/hizmet sunmalarını
sağlamak
Stratejiler
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,

Performans Göstergeleri
• Çevre bilinci artış oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Gerçekleştirilen eğitimler,
• Faydalanan kişi sayısı,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,

Performans Göstergeleri
• Çevre ve insan sağlığı hizmetlerinde
memnuniyet oranı,
• Yapılan denetimler,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,
• Geri kazanılan atıklar,
• Toplanan atık miktarı,

Stratejik Hedef
3.1.2. Çevre sağlığına yönelik kentsel kirliliği
önleyici stratejiler oluşturmak/tedbirler almak
Stratejiler
• Hava kirliliğine yönelik önleyici
çalışmalar yaparak,
• Çevre kirliliğine yönelik önleyici
çalışmalar yaparak,
• Gürültü kirliliğine yönelik önleyici
çalışmalar yaparak,
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
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Stratejik Hedef
3.2.2 Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerini
hızlı ve etkin bir şekilde yapmak/yapılmasını
sağlamak

Stratejiler
• Seralar kurarak, oluşturarak
• Üreticilerden tedarik sağlayarak,
• Kendi personel ve imkânlarımızı
kullanarak/üreterek

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Hizmet satın alarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Alınan bitki sayısı,
• Dikilen bitki sayısı,
• Üretilen bitki sayısı,
Stratejik Hedef
3.3.2 Mevcut park ve yeşil alanları günümüz
ihtiyacına göre yeniden düzenlemek, bakım ve
onarımlarını yapmak

Performans Göstergeleri
• Çevre ve insan sağlığı hizmetlerinde
memnuniyet oranı,
• Yapılan denetimler,
• Tespit raporları,
• Toplanan atık miktarı,

Stratejiler
• Kullanımdan kaynaklı bozulan alanları
tespit ederek,
• Projelendirerek veya yeni düzenleme
ve bitki dikim çalışmaları yaparak,
• Sulama altyapı tesislerini oluşturarak,
• Günümüz koşullarında kullanıma
yönelik gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Aydınlatma sistemlerini yaparak/
bakım onarımlarını yaparak,
• Oyun grubu araç-gereçleri
alarak/bakım onarımlarını yaparak,
• Oturma grubu araç-gereçleri
alarak/bakım onarımlarını yaparak,

Stratejik Hedef
3.2.3 Yerinde ayrıştırma, geri dönüşüm
çalışmaları yapmak/yapılmasını sağlamak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,

Performans Göstergeleri
• Düzenleme için tespit raporları,
• Proje sayısı,
• Düzenleme yapılan alan miktarı,
• Dikilen ağaçlar,
• Dikilen çiçekler,
• Yapılan sulama sistemleri, alt yapı
çalışmaları,
• Yapılan aydınlatma sistemleri,
• Alımı yapılan tedarikler,

Performans Göstergeleri
• Çevre ve insan sağlığı hizmetlerinde
memnuniyet oranı,
• Tespit raporları,
• Toplanan atık miktarı,
• Toplanan atıklar,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Dağıtılan materyaller,

Stratejik Hedef
3.3.3 Yeşil alanların ve parkların güvenliğini
sağlayarak parkları 24 saat güvenli yaşanabilir
hale getirmek

Stratejik Amaç
3.3 Yeşil alan miktarını arttırarak kentsel
yaşam standartlarını yükseltmek

Stratejiler
• Aydınlatma ve güvenlik tedbirleri
alarak,

Stratejik Hedef
3.3.1 Bitkisel materyal temin etmek/üretmek
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•
•

Halkın tercihleri doğrultusunda gerekli
tedarikleri sağlayarak,
Halkın tercihleri doğrultusunda
fonksiyonlar vererek,

•
•
•
•
•
•
•

Performans Göstergeleri
• Asayiş raporları,
• Şikayet raporları,
• Memnuniyet araştırmaları,

•

Ağaçlandırma çalışmaları yaparak,
Çiçeklendirme çalışmaları yaparak,
Sulama altyapı tesislerini oluşturarak,
Aydınlatma sistemlerini yaparak,
Oyun grubu araç-gereçleri alarak,
Oturma grubu araç-gereçleri alarak,
Günümüz koşullarında kullanıma
yönelik gerekli tedarikleri sağlayarak,
İhtiyaç öngörülerine göre yer
sağlayarak,

Stratejik Hedef
Performans Göstergeleri
• Artan yeşil alan oranı,
• Memnuniyet oranı,
• Mevcut kişi başı düşen yeşil alan
miktarı,
• Yapılan park, yeşil alan, mesire yerleri
ve meydanlar,
• Dikilen ağaçlar,
• Dikilen çiçekler,
• Yapılan alt yapı çalışmaları,
• Alımı yapılan tedarikler,

3.3.4 Yeşil alan ve parklarda bulunan tüm
bitkileri hastalık ve zararlılara karşı
korumak/mücadele etmek
Stratejiler
• Hastalık ve zararlılarla mücadele
çalışmaları yaparak,
• Gerekli bakımlarını zamanında
yaparak,
Performans Göstergeleri
• Yapılan mücadele çalışmaları,
• Alımı yapılan tedarikler,
• Şikayet raporları,
• Memnuniyet araştırmaları,

Stratejik Amaç
3.4 Doğal hayatı/yaşamı destekleyici
çalışmalar yapmak/sürdürülebilir kılmak
Stratejik Hedef
3.4.1 Doğal kaynaklardan faydalanmak
amacıyla destek olmak, doğal hayatın tahribatı
için mücadele etmek/önlemler almak

Stratejik Hedef
3.3.5 Yeşil alanları dezavantajlı grupların
(engelli, yaşlı, çocuk gibi) kullanımına yönelik
gerekli düzenlemeleri yapmak, uygun hale
getirmek

Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,
• Organizasyonlar düzenleyerek,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Dezavantajlı grupların kullanımına
yönelik tedarikleri sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Alımı yapılan tedarikler,
• Şikayet raporları,
• Memnuniyet araştırmaları,
Stratejik Hedef
3.3.6 Kişi başına düşen aktif yeşil alan
miktarını arttırmak

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,

Stratejiler
• Yeni park, yeşil alan, mesire yerleri ve
meydanlar yaparak,
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• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,
• Alınan önlemler,
Stratejik Hedef
3.4.2 Doğal hayat ve sürdürülebilirlik hakkında
çalışmalar yapmak, bilinçlendirme çalışmaları
yaparak gönüllü katılımının gelişmesini
özendirmek ve desteklemek

•
•

Dağıtılan materyal sayısı,
Alınan önlemler,

Stratejik Hedef
3.4.4 Haşere ile mücadele çalışmaları yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Üreme alanlarını tespit ederek,
tedbirler alarak,

Stratejiler
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,
• Organizasyonlar düzenleyerek,
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Performans Göstergeleri
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,
• Alınan önlemler,

Performans Göstergeleri
• Haşere ile mücadelede memnuniyet
oranı,
• Tespit raporları,
Stratejik Hedef
3.4.5 Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı
iyileştirme çalışmaları yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Mekânsal ihtiyaç ve gereklilikleri
yaparak,
Performans Göstergeleri
• Yapılan iyileştirme çalışmaları,
• Tespit raporları,

Stratejik Hedef
3.4.3 Doğal hayat çeşitliliğini korumak ve
geliştirmek için gerekli tespit, değerlendirme
araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak

Stratejik Hedef
3.4.6 Sahipsiz sokak hayvanlarının barınmabeslenme ihtiyaçlarını karşılamak, var olan
koşulları iyileştirmek
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Mekânsal ihtiyaç ve gereklilikleri
yaparak,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,

Performans Göstergeleri
• Yapılan iyileştirme çalışmaları,
• Tespit raporları,
• Alımı yapılan tedarikler,
• Şikayet raporları,
• Memnuniyet bildirimleri.

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
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4. DENETİM

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Amaç
4.1 Kenti yaşanabilir kılmak için gerekli
denetim ve tedbirleri almak
Stratejik Hedef
4.1.1 Kent temizliği denetimini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.4 Şehir içi trafik denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.2 İşyeri açma, çalışma, hafta tatili vb.
ruhsat ve mesul müdürlük denetimlerini
yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.5 Kaçak inşaat denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.3 Seyyar satıcıların denetimini
yapmak/engellemek

Stratejik Hedef
4.1.6 Gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri
denetimini yapmak

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
125

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.7 Gürültü kirliliği denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.10 Hafriyat atıkları ve depolama
alanlarının denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.8 Hava kirliliği denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.11 Yaş sebze ve meyve ticareti fatura,
rüsum vb. denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,
Stratejik Hedef
4.1.9 Görüntü kirliliği denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.12 Mali Kontrol ve denetimleri yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
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•

Etkin denetim çalışmaları yaparak,
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.13 Ölçü ve tartı aletlerini denetlemek
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.16 Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında
korunan eserlerin gayri resmi satışını
engellemek/denetimleri yapmak

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.14 Belediye karar organların tarafından
alınan emir ve yasakların uygulanmasını
sağlamak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.17 Belediye alacaklarının haciz yoluyla
gerçekleşen tahsilat iş ve işlemlerinde
bulunmak/denetimler yapmak

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,

Stratejik Hedef
4.1.15 İzinsiz işgalleri
denetlemek/sonlandırmak
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•
•
•

Denetlenen yer/alan sayısı,
Alınan önlemler,
Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.18 Kabahatler Kanunu kapsamındaki
denetimleri yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.21 Tüketici haklarının korunmasına
yönelik faaliyetleri artırmak ve
etkinleştirmek/denetimler yapmak

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.19 İhtiyaç duyulan
alanlarda/organizasyonlarda/afetlerde güvenlik
tedbirlerini almak/denetimler yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.22 Reklam amaçlı hazırlanan ve dağıtılan
materyal denetimlerini yapmak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Stratejik Hedef
4.1.20 Kent estetiği denetimlerini
etkinleştirmek
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Stratejik Hedef
4.1.23 Dinlence/eğlence alanlarında güvenliğe
yönelik denetimler yapmak/yapılmasını
sağlamak
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Stratejik Hedef
4.1.24 İlçe genelinde meskun alanlarda ahır ve
kümes yapımı ile beslemenin engellenmesi
denetimleri yapmak

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,
• İşbirlikleri oluşturarak,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Etkin denetim çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,

Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranları,
• Tespit raporları,
• Gelişim raporları,
• Yapılan denetim sayısı,
• Denetlenen yer/alan sayısı,
• Alınan önlemler,
• Verilen cezalar,
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EĞiTiM
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5 EĞİTİM

Eğitim kurumlarıyla işbirlikleri
oluşturarak,
Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Kurum talepleri,
• Sağlanan materyaller,
• Memnuniyet bildirimleri,
•

Stratejik Amaç
5.1 Eğitimde niteliği arttıracak destekler
sunmak
Stratejik Hedef
5.1.1 Eğitim kurumlarının ihtiyacı olan bakım,
onarım ve peyzaj düzenleme gibi çalışmalarını
yapmak

Stratejik Hedef
5.1.4 İhtiyaç duyulan alanlarda (girişimcilik,
kişisel gelişim, sahne sanatları, görsel sanatlar,
meslek edindirme, hobi, el sanatları, destek, üst
sınıfa hazırlama) eğitim çalışmaları
yapmak/yapılmasını sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Eğitim kurumlarının taleplerini alarak,
• Mekânsal gereklilikleri yaparak,
• Vatandaş müracaatlarını/taleplerini
değerlendirerek,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Eğitim kurumlarının taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Eğitim kurumlarıyla işbirlikleri
oluşturarak,
Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Kurum talepleri,
• Gerçekleşen bakım-onarımlar,
• Memnuniyet bildirimleri,
Stratejik Hedef
5.1.2 Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu
eğitim materyallerini temin etmek
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Eğitim kurumlarının taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Eğitim kurumlarıyla işbirlikleri
oluşturarak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Eğitim talepleri,
• Gerçekleşen eğitimler,
• Sağlanan materyaller,
• Katılan kişi sayısı,
• Memnuniyet bildirimleri,
Stratejik Hedef
5.1.5 Eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
niteliğinin artırılması, yenilikçi model ve
yöntemlerin kullanımı alanlarında çalışmalar
yapmak/destek sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Paydaş beklentilerini
sağlayarak/dikkate alarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Finansal destekler sağlayarak,
• Ödüllendirme çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Kurum talepleri,
• Sağlanan materyaller,
• Memnuniyet bildirimleri,
Stratejik Hedef
5.1.3 İhtiyaç duyulan alanlarda eğitim
materyalleri hazırlamak/hazırlatmak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Eğitim kurumlarının taleplerini alarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
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Sağlanan model ve yöntemler,
Kurum talepleri,
Sağlanan materyaller,
Memnuniyet bildirimleri,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Sağlanan model ve yöntemler,
• Kurum talepleri,
• Sağlanan materyaller,
• Memnuniyet bildirimleri,

Stratejik Hedef
5.1.6 Kentte bulunan üniversitelerin eğitim ve
mekânsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalar
yapmak/destek sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Paydaş beklentilerini
sağlayarak/dikkate alarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Bağış ve yardım kampanyaları
düzenleyerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• İhtiyaç öngörülerine göre yer
sağlayarak,
• Finansal destekler sağlayarak,

Stratejik Hedef
5.1.7 Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu
ulaşım ve lojistik desteklerini sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Eğitim kurumlarının taleplerini alarak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Paydaş beklentilerini
sağlayarak/dikkate alarak,
Performans Göstergeleri
• Verilen ulaşım ve lojistik destekleri
hizmet sayısı,
• Memnuniyet bildirimleri,
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kullanımına yönelik projeler
geliştirmek/uygulamak

6 ENERJİ
Stratejik Amaç
6.1 Alternatif enerji kaynaklarını kullanıma
sunmak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Rüzgar enerjisi kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Stratejik Hedef
6.1.1 Yenilenebilir enerji potansiyellerine
(Rüzgar, Jeotermal, Güneş ve Biyogaz gibi)
yönelik çalışmalar yapmak, kullanımının
özendirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Temiz enerji kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Stratejik Hedef
6.1.4 Güneş enerjisi kullanım alanlarında
çalışmalar yapmak, hizmet birimlerinde
kullanımına yönelik projeler
geliştirmek/uygulamak

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Güneş enerjisi kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Stratejik Hedef
6.1.2 Jeotermal enerji kullanım alanlarında ilçe
kullanım kapasitesini arttırmak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Jeotermal enerji kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,

Stratejik Hedef
6.1.5 Doğalgaz kullanımına yönelik altyapı
çalışmalarını yapmak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Doğalgaz kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Stratejik Hedef
6.1.3 Rüzgâr enerjisi kullanım alanlarında
çalışmalar yapmak, hizmet birimlerinde
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Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Biyogaz kullanımı farkındalık
çalışmaları yaparak,
• Hibe ve kredi desteklerini kullanarak,

Stratejik Hedef
6.1.6 Biyogaz kullanımına yönelik altyapı
çalışmalarını yapmak

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Verimlilik raporları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,
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7 HUKUK
Stratejik Hedef
7.1.3 Hukuki olarak yapılan tebliğleri Belediye
Başkanı adına almak ve sonuçlandırmak

Stratejik Amaç
7.1 Hukuk süreçlerini etkin ve verimli
yönetmek

Stratejiler
• Her türlü hukuksal süreçleri mevzuat
öngörüleri doğrultusunda takip ederek,
iş ve işlemleri yürüterek,

Stratejik Hedef
7.1.1 Her türlü hukuki sorunlara mevzuata
uygun çözümler üretmek, sonuçlandırmak

Performans Göstergeleri
• Alınan tebliğ sayısı,
• Sonuçlanan dosya sayısı,

Stratejiler
• Her türlü hukuksal süreçleri mevzuat
öngörüleri doğrultusunda takip ederek,
iş ve işlemleri yürüterek,

Stratejik Hedef
7.1.4 Hukuksal alanlarda görüş bildirmek

Performans Göstergeleri
• Açılan dava sayısı,
• Olumlu/Olumsuz sonuçlanan dava
sayısı,

Stratejiler
• Her türlü hukuksal süreçleri mevzuat
öngörüleri doğrultusunda takip ederek,
iş ve işlemleri yürüterek,

Stratejik Hedef
7.1.2 Kurumun alacaklarının tahsili için hukuki
süreçleri yönetmek

Performans Göstergeleri
• Sorulan görüş sayısı,
• Verilen görüş sayısı,

Stratejiler
• Tahsilat servisini etkin kılarak,
• İcra iş ve işlemlerini etkinleştirerek,

Stratejik Hedef
7.1.5 Belediye uygulama yönetmelik ve
yönergelerini hazırlamak/ güncellemek

Performans Göstergeleri
• Tahsilat için yapılan tebligat sayısı,
• İcra takip sayısı,
• Sonuçlanan dosya sayısı,

Stratejiler
• Dayanak mevzuattaki değişiklikleri
takip ederek,
• Sorun/İhtiyaç analizlerine bakarak,
Performans Göstergeleri
• Hazırlanan/güncellenen yönerge
sayısı,
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8 İNSAN KAYNAKLARI

Performans Göstergeleri
• Düzenlenen eğitimler,
• Eğitime katılım sayıları,
• Eğitim ihtiyaç/sonuç raporları,

Stratejik Amaç
8.1 İnsan kaynaklarını yönetmek/geliştirmek
Stratejik Hedef
8.1.1 Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş
ve işlemleri yürütmek

Stratejik Hedef
8.1.4 Çalışanların verimlilik düzeylerini
arttırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek,
görev gereklerini yapmasını sağlamak

Stratejiler
• Özlük haklarıyla ilgili mevzuatın
öngördüğü gereklilikleri sağlayarak,
(İşe Başlama, Görevlendirme, Ücret,
İzin, Yasal ve Sosyal Haklar gibi)

Stratejiler
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Etkinlikler düzenleyerek,
• Ödül ve ceza sistemini etkin
yöneterek,
• Adil ücret politikası oluşturarak,
• Kariyer planlama sistemini etkin
kılarak,
• Kurum içi iletişimi geliştirerek,
• Çalışanların gelişimini destekleyen
öneri sistemlerini etkinleştirerek,
• Kurum kültürü ve kollektif çalışma
bilinci oluşturarak,
• Katılımcı yönetim anlayışı oluşturarak,
• Kişisel performans yönetim sistemini
oluşturarak,
• Çalışma koşullarına yönelik
gereklilikleri sağlayarak,
• Verimliliği arttırıcı araştırmalar
yapmak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan görevlendirmeler,
• Ödenen ücretler,
• Verilen sosyal haklar,
Stratejik Hedef
8.1.2 Hizmetlerin üretim ve sunum
aşamalarında kurum teşkilat yapısıyla ilgili
düzenlemeleri yapmak, organizasyonel olarak
yapılanmak ve takip etmek
Stratejiler
• İş, ihtiyaç, süreç, personel gibi
alanlarda sürekli analizler yaparak,
• Hizmet sunum birimlerini
organizasyonel yapı içerisinde yeterli
hale getirerek,
• Teşkilat yapısına uygun görev
tanımlarını güncel tutarak,
• Nitelikli personel istihdam politikaları
oluşturarak,
• Mevzuatın öngördüğü gereklilikleri
sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Düzenlenen eğitimler,
• Eğitim katılım sayıları,
• Alınan ödüller,
• Verilen cezalar,
• Oluşturulan kariyer fırsatları,
• Yapılan etkinlikler,
• Performans değerlendirme raporları,
• Çalışma koşullarında yapılan
iyileştirmeler,
• Memnuniyet ölçüm sonuçları,

Performans Göstergeleri
• Analiz raporları,
• Yapılan düzenleme/güncelleme
çalışmaları,
• Personel istihdam durumu,
Stratejik Hedef
8.1.3 Personelin tamamının, sürekli hizmet içi
mevzuat eğitime tabi tutmak

Stratejik Hedef
8.1.5 İş sağlığı ve güvenliği alanında
çalışanları bilinçlendirmek, eğitim ve denetim
çalışmaları yapmak

Stratejiler
• Eğitim ihtiyaç analizleri yaparak,
• Kurumda eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitim organizasyonlarına katılarak,

Stratejiler
• Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
yaparak,
• Denetimleri etkin tutarak,
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Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Yapılan görevlendirmeler

Stratejik Hedef
8.1.8 Hizmetlerin daha etkin ve verimli
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda
personel hizmet alımları gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri
• Düzenlenen eğitimler,
• Eğitim katılım sayıları,
• Denetim raporları,
• İş kazaları raporları,

Stratejiler
• İhtiyaç analizleri yaparak,
• İhale yöntemlerini kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
8.1.6 Uygulamalı eğitim için stajyer öğrenci
kabul etmek, uygulama deneyimi kazandırmak,
özlük iş ve işlemlerini yürütmek

Performans Göstergeleri
• Gerekçe raporları,
• Hizmet alınan alanlar,
• Çalışan personel sayısı,

Stratejiler
• Kurumlarla işbirliği oluşturarak,
• Kurumların ve öğrencilerin uygulamalı
eğitim başvurularını kabul ederek,
• Kurumda uygulamalı eğitim verilecek
birimleri belirleyerek,

Stratejik Hedef
8.1.9 Hizmetlerin daha etkin ve verimli
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda
hizmet alımları gerçekleştirmek
Stratejiler
• İhtiyaç analizleri yaparak,
• İhale yöntemlerini kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Kabul edilen öğrenci sayıları,
• Ödenen ücretler,
• Düzenlenen raporlar,

Performans Göstergeleri
• Gerekçe raporları,
• Hizmet alınan alanlar,
• Çalışan personel sayısı,

Stratejik Hedef
8.1.7 Personelin görev icrası gereği katılması
gereken mesleki gelişim, deneyim paylaşımı,
kongre, seminer, çalıştay vb.
faaliyetlere/organizasyonlara katılmasını
sağlamak

Stratejik Hedef
8.1.10 Hizmetlerin daha etkin ve verimli
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda
danışmanlık hizmet alımları gerçekleştirmek

Stratejiler
• Mesleki gelişim, görev icrası
gerekliliği ve deneyim paylaşımı
odaklı çalışmalara katılımlarını
sağlayarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Görevlendirmeleri yaparak,
Performans Göstergeleri
• Katılım sonucu elde edilen sonuçlar,
• Katılımcılar,
• Katılım sayısı,

Stratejiler
• İhtiyaç analizleri yaparak,
• İhale yöntemlerini kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Gerekçe raporları,
• Hizmet alınan alanlar,
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9. İŞBİRLİLİĞİ ve KATILIMCILIK

Performans Göstergeleri
• İşbirliğine yönelik gerçekleştirilen
etkinlikler,
• Ortak geliştirilen projeler,
• Alınan katkılar,

Stratejik Amaç
9.1 Paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini
güçlendirerek katılımcı ortak çalışmalar
yapmak

Stratejik Hedef
9.1.4 Gençleri ve gençlik alanında çalışanları
işbirlikleri oluşturarak Avrupa fırsatlarından
yararlandırmak

Stratejik Hedef
9.1.1 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile
kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
geliştirerek/katılım sağlayarak ortak çalışmalar
yapmak

Stratejiler
• Avrupa işbirliği fırsatlarını takip
ederek,
• Gençler ve gençlik alanında
çalışanlarla işbirlikleri oluşturarak,

Stratejiler
• İhtiyaç ve öncelik araştırmaları
yaparak,
• Paydaş görüş ve önerileri alarak,
• Sorunlara yönelik mevcut durum
tespitleri yaparak,
• Sorunların çözümüne yönelik
işbirlikleri geliştirerek,

Performans Göstergeleri
• Oluşturulan işbirlikleri,
• Katılan kişi sayısı,
• Çalışılan alanlar,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Geliştirilen proje sayısı,
• Paydaşlarla yapılan toplantılar,
• Sorun/ihtiyaç tespit raporları,

Stratejik Hedef
9.1.5 Belediye ile iştirakleri arasındaki
koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek/ortak
projeler üretmek/işbirlikleri oluşturmak
Stratejiler
• Hizmet odaklı işbirlikleri oluşturarak,
• Mal ve Hizmet alımları
gerçekleştirerek,
• İşbirliğine dayalı proje çalışmaları
yaparak,

Stratejik Hedef
9.1.2 Merkez ve merkez dışı paydaşların
yönetim süreçlerine katılımlarını sağlayacak
gerekli düzenlemeleri yapmak, sorunlar ve
çözümlerine yönelik işbirlikleri oluşturmak
Stratejiler
• Bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları
yaparak,
• Belli aralıklarla değerlendirme
toplantıları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan ortaklıklar,
• Gerçekleşen projeler,
Stratejik Hedef
9.1.6 Kentsel altyapı- üstyapı, proje ve
uygulamaları ile bakım onarım, iyileştirme ve
geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri
• Katılım sonucu elde edilen sonuçlar,
• Katılımcılar,
• Katılım sayısı,
• Toplantı aralığı/sayısı

Stratejiler
• İhtiyaç ve öncelik araştırmaları
yaparak,
• Paydaş görüş ve önerileri alarak,
• Sorunlara yönelik mevcut durum
tespitleri yaparak,
• Sorunların çözümüne yönelik
işbirlikleri geliştirerek,
• Ortaklık ve destek
sözleşmeleri/protokolleri yaparak,

Stratejik Hedef
9.1.3 Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler
arasında çok düzlemli yönetişimi geliştirmek
Stratejiler
• Hizmet sunumunu kolaylaştırmak,
gerekli destekleri yerele taşıyabilmek
amacıyla sürekli temaslarda bulunarak,
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Performans Göstergeleri
• Yapılan ortaklıklar,

150

Alınan katkılar,
Gerçekleşen projeler,

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

KALKINMA

151

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

152

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

•
•

10. KALKINMA
Stratejik Amaç
10.1 Kentin ekonomik gelişimini katkı
sağlamak,

Gerçekleşen faaliyetler,
Yapılan eğitim çalışmaları,

Stratejik Hedef
10.1.3 Ticari faaliyetleri arttırmak, girişimcilik
kültürü oluşturmak ve girişimci adaylarına
destek çalışmaları yapmak

Stratejik Hedef
10.1.1 Kırsalda planlı, istikrarlı verimli tarım
politikaları geliştirilerek üreticiyi desteklemek

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üretim çeşitliliğine yönelik
araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Üreticileri bilgilendirerek,
destekleyerek,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Stratejik Hedef
10.1.4 Nitelikli iş gücü yaratmak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• İstihdam odaklı bölgesel yatırımcıları
destekleyerek,

Stratejik Hedef
10.1.2 Kırsalda planlı, istikrarlı verimli
hayvancılık politikaları geliştirilerek üreticiyi
desteklemek
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üretim çeşitliliğine yönelik
araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Üreticileri bilgilendirerek,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,

Stratejik Hedef
10.1.5 İstihdam odaklı sanayi yatırımlarını
desteklemek/cazibe alanları oluşturmak
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•

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• İstihdam odaklı bölgesel yatırımcıları
destekleyerek

Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Stratejik Hedef
10.1.8 Bölge potansiyellerine yönelik ihracatı
arttıracak destekler sunmak, ürün çeşitliliğinin
arttırılması ve teknoloji transferleri alanlarında
katkılar sağlamak

Stratejik Hedef
10.1.6 Kırsal kalkınma odaklı
rehberlik/danışma hizmetleri sunmak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri /araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Rehberlik/danışma hizmetleri sunarak,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Stratejik Hedef
10.1.9 Geleneksel mesleklerin ve yerel
ürünlerin kent kültürü ve ekonomisindeki
yerinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedef
10.1.7 Bölgesel potansiyellerin markalaşmasını
sağlamak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Bölgesel ürün potansiyellerini
tanımlayarak,
• Tanıtım çalışmaları yaparak,
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Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• İhtiyaca yönelik destekler sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,
• Yapılan eğitim çalışmaları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,

Stratejik Hedef
10.1.10 Kent için kalkınma temaları ve
kalkınma modelleri tanımlamak, eylem
planları hazırlamak ve uygulamak

Stratejik Hedef
10.1.12 Kalkınma odaklı iletişim ağı ve
ortaklıklar kurmak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,
• İhtiyaca yönelik destekler sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen projeler,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,

Stratejik Hedef
10.1.11 Kalkınma odaklı kooperatifçiliği ve
benzer işbirliği hareketlerini desteklemek
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•

11. KORUMA
Stratejik Amaç
11.1 Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek
kuşaklara aktarabilmek

Organizasyonlar düzenleyerek

Performans Göstergeleri
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,
• Katılım sayıları
• Hazırlanan tanıtım materyalleri,

Stratejik Hedef
11.1.1 Kültürel değerlerin
korunması/yaşatılması amaçlarıyla materyaller
hazırlamak

Stratejik Hedef
11.1.4 Bergama kültürel peyzaj alanının
bütüncül şekilde korunması ve yönetimini
gerçekleştirmek

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• Tespit ve tescil çalışmaları yaparak,
• Restorasyon çalışmaları yaparak,
• Alan Yönetim Planı’nı hazırlayarak,
• Halka ve kurumlara tanıtarak,
• Uygulamaya yönelik eylem planları
hazırlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Farkındalık çalışmaları yaparak,
• Tanıtım materyalleri hazırlayarak,
• Kazı çalışmaları yaparak,
• Koruma çalışmaları yaparak,
• Kamulaştırma çalışmaları yaparak,
• Kent planlama çalışmaları yaparak,
• Korumaya yönelik politikalar
oluşturarak,,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan tanıtım materyalleri,
• İşbirliğine yönelik yapılan çalışmalar,
• Oluşturulan çıktı sayısı,
• Yapılan araştırma sayısı, alanları,
Stratejik Hedef
11.1.2 Kentin sahip olduğu tarihi değerleri
(taşınır-taşınmaz kültür varlıklarını) kent
hayatına kazandırmak, halkın kullanımına
sunmak
Stratejiler
• Restorasyon çalışmaları yaparak,
• Satın alarak/sergilenmesini sağlayarak
• Halkın etkin kullanımına sunarak,
• Kamulaştırma çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Tamamlanan Alan Yönetim Planı
çalışmaları,
• Gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
• Gerçekleşen projeler,
• Hazırlanan materyaller,
• Koruma amaçlı yapılan çalışmalar,
• Gerçekleşen restorasyonlar,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleşen restorasyonlar,
• Memnuniyet bildirimleri,
• Yeniden kullanıma sunulan
taşınmazlar/taşınırlar
Stratejik Hedef
11.1.3 Dünya mirası ve kent kültürü hakkında
farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef
11.1.5 Doğal mirasları (çevre) korumak,
yaşatmak, kullanımını sağlamak

Stratejiler
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Farkındalık çalışmaları yaparak,
• Geziler düzenleyerek,
• Gezilere ev sahipliği yaparak
• Tanıtım materyalleri hazırlayarak,

Stratejiler
• Tespit ve tescil çalışmaları yaparak,
• Keyifle kullanıma yönelik
organizasyonlar yaparak,
• Farkındalık çalışmaları yaparak,
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Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Performans Göstergeleri
• Yapılan tespit, tescil çalışmaları,
• Gerçekleşen organizasyonlar,
• Yapılan işbirlikleri,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,
•

•
•
•
•
•

Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Oluşturulan envanter,
• Oluşturulan çıktı sayısı,
• Yapılan araştırma sayısı, alanları,
• Korumaya yönelik yapılan çalışmalar,
• Gerçekleşen organizasyonlar,
• Yapılan işbirlikleri,
• Yapılan eğitim çalışmaları,
• Yapılan farkındalık çalışmaları,

Stratejik Hedef
11.1.6 Evrensel kültür mirasları belirleyici
çalışmalar yapmak/koruyarak yaşatmak
Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Akademik mevcut durum taraması
yaparak,
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• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Finansal destekleri kullanarak,
Performans Göstergeleri
• Düzenlenen etkinlik sayısı
• Etkinlik düzenlenen Kardeş Şehir
sayısı,
• Etkinliklere katılım oranı,
• Memnuniyet araştırmaları,
• Finansal raporlar,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,

12.KÜLTÜR/SANAT
Stratejik Amaç
12.1 Kentin Kültür ve Sanat Alandaki
Gelişimini Sağlamak/Değerlerine Sahip
Çıkmak
Stratejik Hedef
12.1.1 Kültür ve sanat hizmetlerin
erişilebilirliğini artırmak
Stratejiler
• Yeni kültürel alanlar oluşturarak,
• Oluşturulacak yeni kültür alanlarına
yer sağlayarak,
• Paydaş tercihlerini dikkate alarak,
çeşitliliği sağlayarak,
• Kültürel etkinlikleri halkın ayağına
götürerek,
• Halkın ödeme gücüne yönelik finansal
politikalar oluşturarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Yerel değerlere sahip çıkarak,

Stratejik Hedef
12.1.3 Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını
sağlamak
Stratejiler
• Kütüphaneler oluşturarak,
• Kampanyalar düzenleyerek,
• Okuma kültürünü arttırmaya yönelik
etkinlikler yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Oluşturulan kütüphane sayısı,
• Düzenlenen kampanya sayısı,
• Katılım oranları,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
Stratejik Hedef
12.1.4 Yerel potansiyellerle donatılmış
yayınlar/materyaller oluşturmak
Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Tanıtıma yönelik destekleri kullanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Düzenlenen etkinlik sayısı,
• Etkinlik alanları/sayısı,
• Etkinliklere katılım oranı,
• Memnuniyet araştırmaları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Finansal raporlar,
Stratejik Hedef
12.1.2 Ulusal ve uluslararası boyutta
etkinlikler yapmak
Stratejiler
• Süregelen etkinlikleri devam ettirerek,
• Yeni etkinlikler düzenleyerek,
• Kardeş Şehirlerimizle etkinlikler
yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,

Performans Göstergeleri
• Oluşturulan çıktı sayısı,
• Yapılan araştırma sayısı, alanları,
Stratejik Hedef
12.1.5 Tematik müzeler kurmak/destek olmak
Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
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•
•
•
•

•

Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,

•
•
•

İlçe bazında kutlama komiteleri
oluşturarak/katılım sağlayarak,
Kutlamaya yönelik görev paylaşımları
yaparak,
Lojistik destekler sağlayarak,
Duyuru ve katılımları sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Gerçekleştirilen işbirliği toplantıları,
• Tören programı,
• Sağlanan katılımlar,
• Medya bültenleri, fotoğraflar

Performans Göstergeleri
• Oluşturulan müzeler,
• Araştırma raporları,
• Ziyaret sayıları,
• Çalışma raporları,
Stratejik Hedef
12.1.6 Kardeşşehir ilişkileri kurmak,
geliştirmek, ortak proje çalışmaları yürütmek

Stratejik Hedef
12.1.8 İlçe genelinde kutlanacak resmi törenler
ile kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik
bando hizmetleri vermek, geliştirmek,
sürdürülebilir kılmak

Stratejiler
• Kentsel ve kurumsal beklentileri
kazanımları araştırarak/öngörü
oluşturarak,
• Kentsel fayda ve kazanımları dikkate
alarak yeni kardeş şehir ilişkileri
kurarak,
• Ortak sorunlara yönelik proje
çalışmaları veya uygulanmış iyi proje
örneklerine yönelik deneyim paylaşımı
oluşturarak,
• Karşılıklı çalışma ziyaretleri
gerçekleştirerek,
• Kültürlerin tanıtılmasına yönelik ortak
etkinlikler düzenleyerek,
• Paydaş görüş ve beklentilerini dikkate
alarak,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
Performans Göstergeleri
• Oluşturulan ekip,
• Ekipte bulunan kişi sayısı,
• Düzenlenen etkinlik sayısı,
• Memnuniyet bildirimleri,
Stratejik Hedef
12.1.9 İlçe genelinde kutlanacak resmi törenler
ile kültürel ve sanatsal etkinliklerde ihtiyaç
duyulan lojistik destekleri sağlamak (ses
düzeni, masa, sandalye, kayıt cihazı gibi)

Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen projeler,
• Oluşturulan işbirliği çalışmaları,
• Yapılan karşılıklı ziyaretler,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
12.1.7 İlçe genelinde kutlanacak resmi tören ve
bayram programlarını
oluşturmak/oluşturulmasını sağlamak,
oluşturulan program kapsamındaki faaliyetleri
gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri
• Destek sağlanan etkinlikler,
• Destek sağlanan etkinlik sayısı,
• Sağlanan tedarikler,

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
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13 MALİ YAPI

•
•

Stratejik Amaç
13.1 Mali süreçleri etkin yönetmek

•

Stratejik Hedef
13.1.1 Oluşturulan güçlü mali yapının
sürekliliğini sağlamak

•
•
•

Stratejiler
• Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve
güvenirliliği sağlayarak,
• Ödemeler ve likidite dengesini
sağlayarak,
• Tahakkuk eden gelirlerin tahsilat
oranını arttırarak,
• Bütçe gerçekleşme oranını arttırarak,
• Kaynakları etkin ve verimli
kullanarak,
• Alternatif gelir kaynakları yaratarak,
• Borç stoğunu azaltarak,
• Borçlanmalarda asgari maliyet ve
makul risk seviyesi sağlayarak,
• Taşınır ve taşınmaz kayıt sistemini
etkin yöneterek,
• Tüm kaynakları her türlü riske karşı
koruyarak etkin, verimli ve tasarruflu
bir biçimde kullanılmasını sağlayarak,
• Gayrimenkul gelirini etkin yöneterek,
• Kamulaştırma maliyetlerini optimum
seviyede gerçekleştirerek,
• Aylık vergi beyannamelerini
düzenleyerek ve tahakkuka
bağlayarak,
• Mevcut paranın takibi,
değerlendirilmesi ve ödemeleri
mevzuat gereklilikleri kapsamında
gerçekleştirerek,

İhale süreçlerini etkin yöneterek,
Tebligat kanunu gereği tebliğ iş ve
işlemlerini yürüterek,
ÇTV iş ve işlemlerini yaparak, takibini
sağlayarak,
Vergi kaçaklarını önleyerek,
Mükellef yoklamalarını düzenli
yaparak,
İşyeri açma, çalışma, hafta tatili vb.
ruhsat ve mesul müdürlük işlemlerini
etkin yürüterek ve takiplerini
sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Gelir tahsilat oranları,
• Tahsilattaki artış oranları,
• Bütçe gerçekleşme oranı,
• Gelir kaynakları,
• Borç stoku azalma oranı,
• Taşınır-taşınmaz kayıt sistemi raporları,
• Gayrimenkul gelirleri,
• Kamulaştırma bedelleri,
• Düzenlenen beyanname ve tahakkuklar,
• Gerçekleşen ödemeler,
• Gerçekleşen ihaleler,
• Tebliğ edilen tebligat sayıları,
• Gerçekleşen ÇTV işlemleri,
• Aktif mükellef sayıları,
• Mükellef sayısındaki artış oranı,
• İcra takip işlemleri,
• Verilen ruhsat sayısı,
• Yapılan denetim sayısı,
• İptal edilen ruhsat sayısı,
• Gerçekleşen cezai yaptırımlar,
• Memnuniyet geri dönüşleri
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Stratejiler
• Bölgeye yönelik oluşturulan program
ve plan uygulamalarını katılım
sağlayarak, yerelde destekler
oluşturarak, kolaylaştırıcı olarak,

14 PLANLAMA
Stratejik Amaç
14.1 Paydaş beklentilerini dikkate alan kentsel
ihtiyaç ve önceliklerine göre katılımcı bir
yaklaşımla planlama ve uygulama çalışmaları
yapmak

Performans Göstergeleri
• Gerçekleşen program ve planlar,
• Gerçekleşen yatırımlar,
• Hazırlanan raporlar,

Stratejik Hedef
14.1.1 Yerel, bölgesel ve ulusal bazdaki
planlarla entegrasyon çalışmaları yapmak, bilgi
üretilmesi, hazırlık/uygulama aşamaları analiz
ve katılımcılığı sağlamak

Stratejik Hedef
14.1.4 Vatandaş beklentilerini dikkate alan
kentsel ihtiyaç ve önceliklerine göre katılımcı
bir yaklaşımla kurum Stratejik Planı
hazırlamak/sonuçlarını takip etmek

Stratejiler
• Yerel, bölgesel ve ulusal bazda
hazırlanan plan ve programları takip
ederek, entegrasyona yönelik veriler
hazırlayarak, uyum çalışmaları
yaparak, projeler geliştirerek,
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim görüş ve onaylarını
alarak,
• Paydaş görüş ve önerilerini alarak,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Yerel, bölgesel ve ulusal bazda
hazırlanan plan ve programları takip
ederek, entegrasyona yönelik veriler
hazırlayarak, uyum çalışmaları
yaparak, projeler geliştirerek,
• Sorun çözümüne yönelik kaynak
yaratarak, oluşturarak,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan raporlar,
• Uygulanan projeler,
• Entegrasyon çalışmaları,
Stratejik Hedef
14.1.2 Bakanlıklarca planlanan bölgemize
yönelik yatırım program ve planlarını
desteklemek, katılım sağlamak

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan Stratejik Planlar,
• Alınan paydaş görüş ve önerileri,
• Hazırlanan raporlar,

Stratejiler
• Bölgeye yönelik oluşturulan program
ve plan uygulamalarını katılım
sağlayarak, yerelde destekler
oluşturarak, kolaylaştırıcı olarak,

Stratejik Hedef
14.1.5 Stratejik Plana bağlı cari yıla ait
proje/faaliyet/etkinlikleri belirlemek,
Performans Programını hazırlamak/sonuçlarını
takip etmek

Performans Göstergeleri
• Gerçekleşen program ve planlar,
• Gerçekleşen yatırımlar,
• Hazırlanan raporlar,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim görüş ve onaylarını
alarak,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• Kentsel hizmet önceliklerini
değerlendirerek,
• Vatandaş beklentilerini dikkate alarak,

Stratejik Hedef
14.1.3 Özel sektör tarafından bölgemize
yönelik planlanan yatırım plan ve
programlarını desteklemek/kolaylaştırmak
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• Paydaş görüş ve önerileri,
Stratejik Hedef
14.1.8 Kentsel planlama çalışmalarını yapmak
Stratejiler
• İmar plan çalışmalarını yaparak,
• İmar planı revizyon çalışmalarını
yaparak,
• Koruma amaçlı imar planının
uygulanmasını sağlayarak,
• Coğrafi bilgi sistemlerini oluşturarak,
uygulayarak,
• Kentsel dönüşüm uygulamalarını
etkinleştirerek,
• Kentsel dönüşüm uygulamalarında
kente özgü sosyal ve kültürel
zenginliklerin korunmasını sağlayarak,
• Bölgesel kıyı yönetim planları
kapsamında kentin deniz ile ilişkisini
güçlendirerek,
• Kentsel gelişim ve arazi kullanım
özelliklerini bütünleyecek ulaşım
politikaları geliştirerek, sorunlara
çözüm getirecek plan ve projeleri
yaparak, yapılmasını sağlayarak,

Genel plan ve programları takip
ederek,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan Performans Programı,
• Paydaş görüş ve önerileri,
• Hazırlanan raporlar,
Stratejik Hedef
14.1.6 Stratejik Plana bağlı cari yıla ait
proje/faaliyet/etkinlikleri belirleyerek cari yıl
bütçesini hazırlamak
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim görüş ve onaylarını
alarak,
• Yıllık faaliyet ve projeleri belirleyerek,
maliyet çalışmalarını gerçekleştirerek,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• Kentsel hizmet önceliklerini
değerlendirerek,
• Vatandaş beklentilerini dikkate alarak,
Performans Göstergeleri
• Hazırlanan Bütçe,
• Maliyet analiz çalışmaları,
• Paydaş görüş ve önerileri,
• Hazırlanan raporlar,

Performans Göstergeleri
• Kentsel planlama çalışmalarındaki
vatandaş memnuniyet oranı,
• Tamamlanan imar plan çalışmaları,
• Yapılan plan revizyon çalışmaları,
• Yapılan Koruma Amaçlı İmar Plan
çalışmaları,
• Coğrafi Bilgi Sistemleri tamamlama
oranı,
• Yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları,
• Koruma altına alınan değerler,
• Gerçekleşen koruma çalışmaları,
• Kentsel gelişime yönelik gerçekleşen
projeler,

Stratejik Hedef
14.1.7 Kırsaldan göçü engelleyici politikalar
geliştirmek, kalkınma odaklı projeler
geliştirmek/uygulamak/destek olmak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Kırsalda kalkınma odaklı proje
çalışmaları yaparak,
• Yerel ürünlerin pazarlanmasına
yönelik olanaklar sağlamak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurumlarla işbirlikleri oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
oluşturarak,

Stratejik Hedef
14.1.9 Kentsel plan uygulamalarını imar
mevzuatına uygun yapmak
Stratejiler
• Tamamlanan yapıları ruhsatlandırarak,
• Yapımı tamamlanan binaları yerinde
inceleyerek,
• İmar durumu hazırlayarak,
• Su basman seviyesine gelen yapıların
vizesini vererek,
• Zemin etüdü çalışmalarını yaparak,
• Numarataj iş ve işlemlerini yaparak,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan raporlar,
• Uygulanan projeler,
• Geliştirilen politikalar,
• Gerçekleşen işbirlikleri,
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Mimari, tadilat ve ilave kat, kat irtifakı
ve kat mülkiyeti, betonarme, elektrik
ve sıhhi tesisat projelerini ve çatı
planlarını inceleyerek ve onaylayarak,
3194 sayılı Kanunun 15. 16. ve 17.
Maddelerine göre ifraz, tevhit, yola
terk ve ihdas işlemlerini yaparak veya
yaptırarak,
3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine
göre uygulama yaparak veya
yaptırarak,
Kentsel yapılaşma denetimlerinde
aykırılığı tespit edilen ve karar alınan
binaların/yapıların yıkım kararlarını
alarak uygulamalarını yaparak,
Tehlike arzeden yapılarda gerekli
tedbirleri alarak,
Binaların T.S.E. standartları
uygunluğunu sağlayarak,
Kamulaştırma süreçlerini etkin ve
verimli yöneterek,

Performans Göstergeleri
• Verilen ruhsat sayısı,
• Yapımı tamamlanan bina sayısı,
• Verilen İmar Durumu sayısı,
• Verilen Temel Vizesi sayısı,
• Yapılan zemin etüt çalışmaları,
• Verilen Numarataj sayısı,
• Başvuru yapılan proje sayısı,
• İncelenen proje sayısı,
• Yapılan ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas
işlemleri,
• Yapılan 18 Uygulama çalışmaları,
• Alınan Yıkım Karar sayısı,
• Uygulanan Yıkım Kararı sayısı,
• Yapılan denetim sayısı,
• Verilen cezalar,
• Uygunluğu sağlanan bina sayısı,
• Gerçekleşen kamulaştırmalar,
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Stratejik Hedef
15.1.4 AB fonlarından yararlanılmasına
yönelik proje hazırlayan birimler/kurumlar
arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak

15 PROJE
Stratejik Amaç
15.1 Projelendirme ve uygulama süreçlerini
paydaş memnuniyetini en yüksek seviyeye
taşıyacak şekilde gerçekleştirmek

Stratejiler
• Fon kaynakları açık çağrılarına takip
ederek,
• Proje hazırlamaya yönelik işbirliği
çağrısında bulunan
birimlerle/kurumlarla işbirliği ve
koordinasyon çalışmaları yaparak,
• Rehberlik/destek hizmetleri sunarak,

Stratejik Hedef
15.1.1 Kentsel öncelikler ve paydaş ihtiyaçları
ile uyumlu projeler geliştirmek
Stratejiler
• İhtiyaç ve öncelik araştırmaları
yaparak,
• Paydaş görüş ve önerileri alarak,
• Sorunlara yönelik mevcut durum
tespitleri yaparak,
• Sorunların çözümüne yönelik
işbirlikleri geliştirerek,
• Kamulaştırma çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• İşbirliği yapılan faaliyet/proje sayısı,
• Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı,
• İşbirliği teklifleri,
Stratejik Hedef
15.1.5 Öncelikli alanlarda iyi uygulamalara
sahip kurum ve kuruluşlarla deneyim
paylaşımını artırmak ve ortaklıklar kurmak

Performans Göstergeleri
• Yapılan araştırma sayısı,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Geliştirilen proje sayısı,
• Paydaşlarla yapılan toplantılar,
• Sorun/ihtiyaç tespit raporları,

Stratejiler
• Gerçekleştirilmesi hedeflenen
faaliyet/projelere yönelik iyi uygulama
örnekleri tarama çalışmaları yaparak,
• Deneyim paylaşımına yönelik
ziyaretler gerçekleştirilerek,

Stratejik Hedef
15.1.2 Kentsel sorunlar ve hizmet öngörüleri
doğrultusunda araştırma-geliştirme çalışmaları
yapmak

Performans Göstergeleri
• Planlanan faaliyet/proje sayısı,
• Deneyim paylaşımı sonuç raporları,
• Gerçekleştirilen ziyaret sayıları,

Stratejiler
• Kurum personeli veya hizmet satın
alma yöntemlerini kullanarak,

Stratejik Hedef
15.1.6 Proje yönetimi anlayışını kurumda
geliştirmek, metodolojisini kurmak ve
yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri
• Yapılan araştırma sayısı
Stratejik Hedef
15.1.3 Kentin her alanında, ihtiyaçlarına
yönelik var olan ulusal ve uluslararası fonları
takip etmek/ yararlanmak

Stratejiler
• Proje yönetimi hakkında eğitim
çalışmaları yaparak,
• Üniversite ve uzmanlardan destek
alarak,

Stratejiler
• Fon kaynakları açık çağrılarına takip
ederek,

Performans Göstergeleri
• Verilen eğitim sayısı (adet)
• Eğitim alan kişi sayısı

Performans Göstergeleri
• Başvuru yapılan fon sayısı,
• Yararlanılan fon sayısı,

177

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

178

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

RAPORLAMA

179

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

180

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan mali raporlar,

16 RAPORLAMA
Stratejik Amaç
16.1 Kurumsal hizmet sunum süreçlerinde
oluşan/oluşacak verileri hazırlayarak paydaş
kullanımına sunmak

Stratejik Hedef
16.1.3 Risk esaslı iç kontrol sistemini
oluşturmak, uygulama ve sürdürebilirliğini
sağlamak

Stratejik Hedef
16.1.1 Kurumsal olarak sunulan hizmetlerde
insan kaynakları yeterlilik analizleri yapmak,
raporlamak, öneri ve istekleri karşılamak

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim istek ve görüşlerini
alarak,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• Raporlamaya yönelik yazılımları
kullanarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri/araştırmalar yaparak,
• Mevzuat değişimlerini takip ederek,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Üst yönetim istek ve görüşlerini
alarak,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan mali raporlar,
• İç kontrol sistemine yönelik yapılan
çalışmalar,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• İhtiyaç tespitleri,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen faaliyetler,

Stratejik Hedef
16.1.4 Performans Programına bağlı yıllık
faaliyet raporunu hazırlamak
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim görüş ve onaylarını
alarak,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• Stratejik Plan, Performans Programı ve
Bütçe uyum ve ilişkisini dikkate
alarak,

Stratejik Hedef
16.1.2 Mali raporları standartlarla uyumlu ve
yönetim ihtiyaçlarına uygun
hazırlamak
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Üst yönetim istek ve görüşlerini
alarak,
• Her türlü veriyi derleyerek,
• Raporlamaya yönelik yazılımları
kullanarak,

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan birimler ve başkanlık
raporları,
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17 SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK

• Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen
hayırsever vatandaşların ihtiyaç
sahiplerine ulaşmalarını veya yardımların
ulaştırılmasını sağlayarak,
• Huzurevi yapım çalışmalarını
başlatarak/hizmetlerin sunulmasını
sağlayarak,
• Kadın Sığınmaevi yapım çalışmalarını
başlatarak/hizmetlerin sunulmasını
sağlayarak,
• Yardım organizasyonları düzenleyerek,
• Sosyal yardım hizmetlerini geliştirerek,
• Etkinlikler düzenleyerek,
• Rehberlik hizmetleri sunarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak

Stratejik Amaç
17.1 Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına
yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve
yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef
17.1.1 İlçe bazında dezavantajlı grupları
tanımlamak ve bu tanıma uygun eylem planları
yapmak/muhtaçlık araştırmaları yaparak
ihtiyaç sahiplerini tespit etmek
Stratejiler
• Saha araştırmaları yaparak,
• Var olan verileri kullanarak,
• Araştırma hizmetleri satın alarak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• Kadınlara yönelik gerçekleştirilen
eğitim ve danışmanlık hizmetleri
(Ulaşılan kadın sayısı)
• Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi’nde
engelli ve engelli yakınlarına yönelik
gerçekleştirilen etkinlik sayısı(Ulaşılan
kişi sayısı),
• Yapılan işbirlikleri,
• Yapılan ayni ve nakdi yardım
miktarları,
• Yardım yapılan kişi sayıları,
• Hizmet verilen hane sayısı,
• Hizmet verilen mahalle sayısı,
• Hizmet veren ekipteki çalışan sayısı,
(artış)
• Merkezden yararlanan kişi sayısı,
• Etkinlikten yararlanan kişi sayısı,
• Basılan/ dağıtılan materyal sayısı,
• Ayni ve nakdi yardımda bulunmak
isteyen kişi sayısı,
• Hayırseverlerce yapılan yardımlar,
• Geliştirilen sosyal yardım hizmet
çeşitleri, sunulan hizmetler

Performans Göstergeleri
• Saha araştırmaları sonucunda ulaşılan
dezavantajlı birey sayısı,
• Araştırma raporları,
Stratejik Hedef
17.1.2 Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin
arttırılmasına katkı sağlayacak hizmetler
sunmak
Stratejiler
• Saha araştırmaları yaparak,
• Araştırma hizmetleri satın alarak,
• Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ni
etkin kılarak,
• Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi’ni etkin
kılarak,
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak,
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak
personel tedarikini sağlayarak,
• Aşevi Hizmetlerini etkin kılarak,
• Evde Bakım Hizmetlerini etkin kılarak,
• Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında
ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi
yardımlar yaparak,
• Sosyal Market Hizmetlerini etkin kılarak,
• Kurum, kuruluş ve yardımsever
vatandaşlarla işbirlikleri oluşturarak,

Stratejik Hedef
17.1.3 Her türlü istismara uğrayan bireylerin
geçici süre ile temel ihtiyaçlarını
karşılamak/rehberlik etmek
Stratejiler
• Saha araştırmaları yaparak,
• Aşevi Hizmetlerini etkin kılarak,
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Stratejiler
• Sosyal Yardım Yönetmeliği
kapsamında ayni ve nakdi yardımlar
yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,

Sosyal Market Hizmetlerini etkin
kılarak,
Sosyal Yardım Yönetmeliği
kapsamında ayni ve nakdi yardımlar
yaparak,
Geçici süre ile barınma imkanları
oluşturarak,
Rehberlik hizmetleri sunarak,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan yardım sayısı,
• Öğrenim yardımı verilen aile sayısı,
• Yardım yapılan alanlar,
• Verilen ders araç-gereç sayısı,
• Verilen ders materyalleri sayısı

Performans Göstergeleri
• Yapılan ayni ve nakdi yardım
miktarları,
• Yardım yapılan kişi sayıları,
• Yapılan işbirlikleri,
• Araştırma raporları,
• Rehberlik hizmeti verilen kişi sayısı,

Stratejik Amaç
17.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir
gelişimine katkı sağlamak
Stratejik Hedef
17.2.1 Sağlık hizmetleri sunumunda kentsel
yaşam kalitesini arttıracak kentsel dönüşüm,
mekânsal düzenlemeler ve erişilebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlamak/çalışmalar
yapmak

Stratejik Hedef
17.1.4 Dezavantajlı gruplara (engelli, yaşlı,
öğrenci vb.) ulaşım desteği sağlamak
Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Projelendirme çalışmaları yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Araştırma hizmetleri satın alarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Uygun alan/yer tespitleri yaparak,
• İmar planları uyumunu sağlayarak,
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,
• Kamulaştırma çalışmaları yaparak,

Performans Göstergeleri
• Verilen hizmet sayısı,
• Hizmetlerden faydalanan kişi sayısı,
Stratejik Hedef
17.1.5 Dezavantajlı grupların istihdam
edilebilirliğini ve hayata katılımlarını arttırmak
Stratejiler
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,
• Yeni istihdam alanları yaratılmasını
sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Verilen eğitim sayısı,
• Eğitimlerden faydalanan kişi sayısı,
• İstihdam edilen kişi sayısı,

Performans Göstergeleri
• Sağlık hizmetlerinde memnuniyet artış
oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Yapılan imar planı çalışmaları,
• Yapılan kamulaştırma çalışmaları,
• Mekânsal düzenleme çalışmaları,
• Oluşturulan yeni hizmet alanları,

Stratejik Hedef
17.1.6 Eğitimin her aşamasında (ilköğretim,
ortaöğretim, lise, üniversite) dezavantajlı
gruplar veya ihtiyaç sahibi ailelere yönelik
eğitim/öğretim desteği sunmak

186

Bergama Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı

Stratejik Hedef
17.2.2 İlçe sınırları içerisinde halk sağlığına
yönelik tarama çalışmaları yapmak/sağlıklı
yaşam farkındalığı oluşturmak

•

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Proje çalışmaları yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Araştırma hizmetleri satın alarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,

•
•

•
•

•
•
•
•

Performans Göstergeleri
• Sağlık hizmetlerinde memnuniyet artış
oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Oluşturulan yeni hizmet alanları,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Gerçekleştirilen eğitimler,
• Faydalanan kişi sayısı,
• Verilen araç-gereç sayısı,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,

Performans Göstergeleri
• Sağlık hizmetlerinde memnuniyet
oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Sağlık taramasına katılan kadın, yaşlı
ve çocuk sayısı
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı
Stratejik Hedef
17.2.3 İhtiyaç sahiplerine yönelik sağlık
desteği (ilaç, araç-gereç, vb.) sunmak

Stratejik Hedef
17.2.5 Vektörel mücadeleyi bütüncül anlayışla
gerçekleştirmek

Stratejiler
• Sosyal Yardım Yönetmeliği
kapsamında ayni ve nakdi yardımlar
yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Eğitici materyaller hazırlayarak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan yardım sayısı,
• Faydalanan kişi sayısı,
• Verilen araç-gereç sayısı,
Stratejik Hedef
17.2.4 Ulusal düzeyde halk sağlığı için
mücadele edilen (obezite, kanser vb.)
hastalıklarda bilinçlendirme, mücadele, destek
olma çalışmaları yapmak
Stratejiler
•
•

Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
Yerel araştırmalar yaparak,
Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,
Eğitim çalışmaları yaparak,
Eğitici materyaller hazırlayarak,

Performans Göstergeleri
• Genel sağlık hizmetlerinde
memnuniyet artış oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,

İhtiyaç tespitleri yaparak,
Projelendirme çalışmaları yaparak,
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•
•
•
•
•

Gerçekleştirilen eğitimler,
Faydalanan kişi sayısı,
Hazırlanan materyal sayısı
Temin edilen materyal sayısı
Dağıtılan materyal sayısı,

•
•
•

Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
Eğitim çalışmaları yaparak,
Eğitici materyaller hazırlayarak,

Performans Göstergeleri
• Genel sağlık hizmetlerinde
memnuniyet artış oranı,
• Tespit raporları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,
• Gerçekleştirilen eğitimler,
• Faydalanan kişi sayısı,
• Hazırlanan materyal sayısı
• Temin edilen materyal sayısı
• Dağıtılan materyal sayısı,

Stratejik Hedef
17.2.6 Zoonoz hastalıklarla etkin mücadeleye
katkı sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
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Stratejik Amaç
18.1 Sportif faaliyetleri etkin hale getirmek

Performans Göstergeleri
• Bakımı yapılan alanlar,
• Sağlanan tedarikler,
• Memnuniyet bildirimleri,

Stratejik Hedef
18.1.1 Amatör sporu desteklemek

Stratejik Hedef
18.1.4 Sportif faaliyetlerde çeşitliliği sağlamak

18 SPOR

Stratejiler
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Ayni ve nakdi yardımlar yaparak,
• Tesis destekleri sunarak,
• Ulaşım ve lojistik destekler sunarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,

Stratejiler
• İlgi araştırmaları yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Ayni ve nakdi yardım yaparak,
• Tesis destekleri sunarak,
• Ulaşım ve lojistik destekler sunarak,
• Etkinlikler düzenleyerek,
• Finansal destekleri kullanarak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan yardımlar,
• Kullanıma sunulan tesisler,
• Katılım sağlanan faaliyet alanları,

Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• Oluşturulan işbirlikleri,
• Yapılan yardımlar,
• Kullanıma sunulan tesisler,
• Sağlanan destekler,
• Sportif faaliyetlere katılı oranları,

Stratejik Hedef
18.1.2 Spor faaliyetlerinin erişilebilirliğini
artırmak amacıyla halkın spor yapabileceği
yeni alanlar/mekanlar oluşturmak,
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Bağış ve yardım kampanyaları
düzenleyerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• İhtiyaç öngörülerine göre yer
sağlayarak,

Stratejik Hedef
18.1.5 Ulusal ve uluslararası spor olimpiyatları
düzenlemek/katılım sağlamak
Stratejiler
• Süregelen etkinlikleri devam ettirerek,
• Yeni etkinlik planlamaları yaparak,
• İlgi araştırmaları yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• İhtiyaç öngörülerine göre yer
sağlayarak,
• Finansal destekleri kullanarak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç raporları,
• Oluşturulan yeni alanlar/mekanlar,
• Sportif faaliyetlere katılım oranları,
• Memnuniyet bildirimleri,
Stratejik Hedef
18.1.3 Mevcut spor alanlarını iyileştirmek,
bakım ve onarımlarını yapmak

Performans Göstergeleri
• Katılım sağlanan organizasyonlar,
• Ev sahipliği yapılan organizasyonlar,
• Katılım oranları,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
18.1.6 Çocukların ve gençlerin spora
yönelimlerini sağlayacak destekleri
sağlamak/projeleri hayata geçirmek
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Performans Göstergeleri
• Araştırma raporları,
• Oluşturulan işbirlikleri,
• Yapılan yardımlar,
• Kullanıma sunulan tesisler,
• Sağlanan destekler,
• Sportif faaliyetlere katılı oranları,
• Gerçekleşen proje sayısı,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• İlgi araştırmaları yaparak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Kampanyalar düzenleyerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Finansal destekleri kullanarak,
• İhtiyaç öngörülerine göre yer
sağlayarak,
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•
•

19 TANITIM
Stratejik Amaç
19.1 Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları
Yapmak

Oluşturulan çıktı sayısı,
Yapılan araştırma sayısı, alanları,

Stratejik Hedef
19.1.4 Ulusal ve uluslararası organizasyonlara
katılmak ve ev sahipliği yapmak

Stratejik Hedef
19.1.1 Hizmetlerin duyurulmasını/tanıtılmasını
sağlamak

Stratejiler
• Süregelen etkinlikleri devam ettirerek,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Finansal destekleri kullanarak,

Stratejiler
• Tanıtım araç-gereçlerini kullanarak,
• Hizmetlere yönelik tanıtım
materyalleri hazırlayarak,
• Tanıtımı gereken hizmet tanımlarını
oluşturarak,
Performans Göstergeleri
• Hazırlanan tanıtım materyalleri,
• Katılım sağlanan etkinlik sayısı,

Performans Göstergeleri
• Katılım sağlanan organizasyonlar,
• Ev sahipliği yapılan organizasyonlar,
• Katılım oranları,

Stratejik Hedef
19.1.2 Tanıtım kampanyaları düzenlemek

Stratejik Hedef
19.1.5 Kentin markalaşması alanında
paydaşların da katılımı ile tanıtım stratejileri
belirlemek ve uygulamak

Stratejiler
• Tanıtım araç-gereçlerini kullanarak,
• Tanıtım materyalleri hazırlayarak,

Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,

Performans Göstergeleri
• Düzenlenen kampanya sayısı,
Stratejik Hedef
19.1.3 Tanıtım materyalleri hazırlamak
Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,

Performans Göstergeleri
• Yapılan araştırma sayısı,
• Alınan destekler,
• Oluşturulan işbirliği sayısı,
• Oluşturulan stratejiler

Performans Göstergeleri
• Hazırlanan tanıtım materyalleri,
• İşbirliğine yönelik yapılan çalışmalar,
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TESiSLER ve
MÜLKLER
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20 TESİSLER/MÜLKLER

•
•

Stratejik Amaç
20.1 Hizmet sunumunda kullanılan tesisleri ve
belediye mülklerini etkin ve verimli
kullanmak/yönetmek

Gerekli denetim ve tedbirleri alarak,
Mekânsal gereklilikleri yerine
getirerek,

Performans Göstergeleri
• Bakım onarım raporları,
• Tespit raporları,
Stratejik Hedef
20.1.4 Hizmet birimleri ve tesislerin
temizliğini yapmak/ yapılmasını sağlamak

Stratejik Hedef
20.1.1 Var olan tesislerle etkin hizmetler
sunmak
Stratejiler
• Verilen hizmetlerin sürdürülebilirliğini
sağlayarak,
• Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini
denetleyerek,
• Mekânsal gereklilikleri yerine
getirerek,

Stratejiler
• Kendi imkânlarımızı kullanarak,
• Hizmet satın alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Memnuniyet oranı,
• Alınan hizmetler,

Performans Göstergeleri
• Hizmet memnuniyet oranı
• Verilen hizmetlere yönelik oluşturulan
raporlar,
• Denetim raporları,

Stratejik Hedef
20.1.5 Hizmet birimleri ve tesislerde güvenliği
sağlamak
Stratejiler
• Mevzuatın öngördüğü gereklilikleri
sağlayarak,
• Nöbetçi görevlendirmesi yaparak,
• Hizmet satın alarak,
• Takip sistemi oluşturarak,
• İhtiyaç/hizmet alanlarının tespitini
yaparak,
• Kendi araç-gereç ve personel
imkanlarımızı kullanarak,

Stratejik Hedef
20.1.2 Hizmet birimleri ve tesislerin her türlü
bakım ve onarımlarını yapmak
Stratejiler
• Kendi imkânlarımızı kullanarak,
• Hizmet satın alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Alınan hizmetler,
• Bakım onarım raporları,
• Tespit raporları,

Performans Göstergeleri
• Mevzuatın öngördüğü gereklilikleri
sağlayarak,
• Takip sistemi oluşturarak,
• İhtiyaç alanlarının tespitini yaparak,

Stratejik Hedef
20.1.3 Hizmet birimleri ve tesislerde bulunan
tüm sistem ve donanımların aktif ve çalışır
halde olmasını sağlamak/tedbirler almak
(Isıtma, soğutma, asansör, jenaratör, santral,
yangın, güvenlik, elektrik, sıhhi tesisat,
kanalizasyon, sağlık, afet, iş sağlığı ve
güvenliği gibi)

Stratejik Hedef
20.1.6 Paydaşların çok yönlü ihtiyaçları
doğrultusunda yeni hizmet birimleri/
tesisler/alanlar yapmak/yapılmasını sağlamak
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Kendi imkânlarımızı kullanarak,
• Hizmet satın alarak,
• Kamulaştırma çalışmaları yaparak,

Stratejiler
• Kendi imkânlarımızı kullanarak,
• Hizmet satın alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Eğitim ve farkındalık çalışmaları
yaparak,
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Performans Göstergeleri
• Yapımı tamamlanan tesisler/alanlar,
• Alınan hizmetler,
• Tespit raporları,
• Yapılan kamulaştırma çalışmaları,

Stratejik Hedef
20.1.8 Mülkiyeti belediyeye ait her türlü
taşınmazları etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamak
Stratejiler
• Taşınmaz envanter çalışması yaparak,
• Taşınmazlara yönelik verimlilik
analizleri yaparak,
• Alış, satış, takas, kiralama,
yöntemleriyle iş ve işlemleri
gerçekleştirerek,
• Alternatif gelir kaynakları
yaratılmasını sağlayarak,
• Projeler geliştirerek,

Stratejik Hedef
20.1.7 Hizmet birimleri ve tesislere yönelik
ihtiyaç duyulan yeni abonelikleri (elektrik, su,
telefon, internet vb.) almak ve tamamının
kullanım bedellerini ödemek
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Abonelik sözleşme gereklerini yerine
getirerek,
• Aylık kullanım bedellerini ödeyerek,

Performans Göstergeleri
• Yapılan envanter çalışması,
• Verimlilik analizleri,
• Gerçekleşen alış, satış, takas, kiralama
işlemleri,
• Yaratılan kaynaklar,

Performans Göstergeleri
• Yapılan sözleşmeler,
• Ödenen faturalar,
• İhtiyaç tespitleri,
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21 TURİZM

Performans Göstergeleri
• Yapılan tasarım atölye çalışmaları,
• Yapılan tasarım eğitim çalışmaları,
• Tasarımı yapılan yeni ürünler,

Stratejik Amaç
21.1 Kentin Turizm Alanındaki Gelişimini
Sağlamak

Stratejik Hedef
21.1.3 Ulusal ve uluslararası organizasyonlara
katılmak ve ev sahipliği yapmak

Stratejik Hedef
21.1.1 Ulusal ve uluslararası alanda kentin
turizm potansiyellerini yönelik (Sağlık Turizm,
Kültür Turizmi, Eko Turizm, Gastronomi
Turizmi, Botanik Turizmi, Doğa Turizmi gibi)
çalışmalar yapmak/destek sağlamak

Stratejiler
• Süregelen etkinlikleri devam ettirerek,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Finansal destekleri kullanarak,

Stratejiler
• Yerel araştırmalar yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Özel sektör desteği/teşviki oluşturarak,
• Kardeş şehirlerle ortak etkinlikler
yaparak,
• Finansal destekleri kullanarak,

Performans Göstergeleri
• Katılım sağlanan organizasyonlar,
• Ev sahipliği yapılan organizasyonlar,
• Katılım oranları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
Stratejik Hedef
21.1.4 İlçeye gelen turistik ziyaret sayısını
arttırmak

Performans Göstergeleri
• Yapılan araştırma sayısı,
• Alınan destekler,
• Oluşturulan işbirliği sayısı,
• Oluşturulan stratejiler,
• Gerçekleştirilen etkinlikler,

Stratejiler
• Tanıtım faaliyetlerini etkin
gerçekleştirerek,
• Konaklama tesisleri
yaparak/yapılmasını sağlayarak,
• Eğlence tesisleri yaparak/yapılmasını
sağlayarak,
• Yeni gezinti alanları yaratarak,
• Nitelikli ürün ve hizmetler sunarak,
• Etkinlikler/Organizasyonlar
düzenleyerek,
• Tarihi ve kültürel miraslarımızı
koruyarak,
• Ulaşılabilir olmasını sağlayarak,
• Turizmde işbirliğini geliştirerek,
• Çevre temizliğine/çalışmalarına önem
vererek,
• Toplumda ekonomik turizm ahlakı
yaratılmasını sağlayarak,
• El sanatlarını, örf, adet ve
geleneklerimizi ön plana çıkartarak,
• Organik turizm faaliyetleri geliştirerek,
• Resim, film, fotoğraf, sergi malzemesi,
video, band, plak, kaset, DVD, VCD

Stratejik Hedef
21.1.2 Turistik ürün ve hizmetlerin
niteliklerinin gelişmesini desteklemek
Stratejiler
• Yerel potansiyelleri içeren yeni ürün
tasarımlarını
oluşturarak/destekleyerek,
• Eğitim çalışmaları yaparak,
• Satış/tanıtım ağları oluşturarak,
• Kardeş şehirlerle ortak etkinlikler
yaparak,
• Üniversiteler ve uzmanlardan
faydalanarak,
• Kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri
oluşturarak,
• Sektör temsilcileri ile işbirlikleri
geliştirerek,
• Finansal destekleri kullanarak,
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•

•
•
•
•

gibi ihtiyaç duyulan materyalleri
hazırlayarak,
Eski eserlerimizi restore edip
kullanılmasını sağlayarak,

•

Performans Göstergeleri
• Gelen ziyaretçi sayıları,
• Konaklama sayıları,
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Konaklama tesis sayısı, doluluk oranı,
Eğlence tesis sayısı,
Gezinti alanları,
Gerçekleşen
etkinlikler/organizasyonlar,
Yapılan koruma çalışmaları,
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22 ULAŞIM

Performans Göstergeleri
• Yapılan yaya yolu (km),
• Yapılan bisiklet yolu (km),
• Engelli erişilebilirlik çalışmaları,
• Gerçekleşen kamulaştırma çalışmaları,

Stratejik Amaç
22.1 Ulaşımda paydaş beklenti ve
memnuniyeti odaklı çalışmalar
yapmak/koordine etmek

Stratejik Hedef
22.1.3 Mevcut araç ve iş makineleri
kapasitesini bütün hizmet sunum süreçlerinde
yeterli hale getirmek

Stratejik Hedef
22.1.1 Merkez ve merkez dışı mahalleler ile
tarımsal alanlarda Ulaşım altyapısını
güçlendirmek/işbirliğine dayalı çalışmalar
yapmak

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Yeni araç ve iş makineleri alımları
gerçekleştirerek,
• Kiralama yaparak
• Var olan araçların kapasitelerini
iyileştirerek,
• Var olan araçları etkin/verimli
kullanarak,

Stratejiler
• Merkez ve mahalleler arasında
bağlantı yolları yaparak,
• Mahalleler arası bağlantı yollarını
yaparak,
• Tarımsal bağlantı yolları yaparak,
• Var olan bağlantı yollarının tamir ve
bakımlarını yaparak,
• Diğer kurumlarla koordinasyonu
sağlayarak, ortak çalışmalar yaparak,
• Güzergâh üzerinde bulunan
taşınmazların kamulaştırma işlemlerini
yaparak,

Performans Göstergeleri
• Alımı yapılan araç ve iş makineleri
sayısı,
• Kiralanan araç sayısı,
• Mevcut araç durumu,
• Oluşturulan araç kapasitesi,
• Tespit raporları,

Performans Göstergeleri
• Yolu yapılan mahalle sayısı,
• Yapılan yol (km),
• Yapılan tamir ve bakım çalışmaları,
• Yapılan kamulaştırma çalışmaları,
• Yapılan işbirlikleri,
• Gerçekleşen kamulaştırma çalışmaları,
• Memnuniyet oranı,

Stratejik Hedef
22.1.4 Kent trafiğini etkin
yönetmek/yönetilmesini sağlamak Kenti
ulaşılabilir kılmak,
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Trafik planlaması yaparak,
• Üniversite ve uzmanlardan destek
alarak,
• Trafiğin etkin yönetilmesi için İlçe
Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği
çalışmaları yaparak,
• Yol, güzergah ve otopark çalışmaları
yaparak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonu sağlayarak,

Stratejik Hedef
22.1.2 Kentsel ulaşımı yaya, bisiklet ve engelli
ulaşımına uygun hale getirmek
Stratejiler
• Yaya yolları oluşturarak veya var olan
yolları iyileştirerek,
• Bisiklet yolları oluşturarak veya var
olan yolları iyileştirerek,
• Engelliler için erişilebilir yol
çalışmaları yaparak,
• Uygun alan/yer tespitleri yaparak,
• İmar planları uyumunu sağlayarak,
• Güzergâh üzerinde bulunan
taşınmazların kamulaştırma işlemlerini
yaparak,

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Planlama çalışmaları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Memnuniyet oranı
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Stratejik Hedef
22.1.5 Ulaşım altyapısını
güçlendirmek/koordinasyonunu sağlamak

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç tespitleri,
• Verilen hizmet türleri,
• Verilen hizmet sayıları,
• Memnuniyet oranı

Stratejiler
• Planlama yaparak,
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Mevcut yolların bakım ve onarımlarını
yaparak,
• Yeni yol, güzergah, kavşak, yaya
geçitleri ve otopark çalışmaları
yaparak,
• Sinyalizasyon ve levha çalışmaları
yaparak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonu sağlayarak,

Stratejik Hedef
22.1.8 Belediyeye ait tüm lastik tekerlekli
araçların muayene, test, sigorta gibi iş ve
işlemlerini yaptırmak ve takip etmek
Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Planlama çalışmaları,
• Yapılan yol, kavşak, yay geçidi ve
otopark çalışmaları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Memnuniyet oranı

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç tespitleri,
• İşlem yapılan araç sayısı,

Stratejik Hedef
22.1.6 Yük taşımacılığının ilçe trafiğine
olumsuz etkisini azaltmak

Stratejiler
• İhtiyaç /hasar tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• Planlama yaparak,
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Yük taşımacılığını ilçe merkezi dışına
taşıyarak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonu sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç tespitleri,
• Hasar tespitleri,
• Bakımı yapılan araç sayısı,

Stratejik Hedef
22.1.9 Motorlu araçların tamir ve periyodik
bakımlarını yaptırmak

Stratejik Hedef
22.1.10 Motorlu araçların tamir ve periyodik
bakımlarında ihtiyaç duyulan yedek parça vb.
ihtiyaçları tedarik etmek

Performans Göstergeleri
• Tespit raporları,
• Planlama çalışmaları,
• Gerçekleştirilen işbirlikleri,
• Memnuniyet oranı

Stratejiler
• İhtiyaç/hasar tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
22.1.7 Belediye tarafından sağlanan ulaşım ve
lojistik hizmetlerini etkin, düzenli ve verimli
biçimde yürütmek

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç tespitleri,
• Hasar tespitleri,
• Bakımı yapılan araç sayısı,

Stratejiler
• Ulaşım ve lojistik amaçlı kullanılan
araçların faal olmasını sağlayarak,
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
22.1.11 Motorlu araçların akaryakıt
ihtiyaçlarını karşılamak
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Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Mevcut araç ve ekipmanları
kullanarak,
• Güzergâh üzerinde bulunan
taşınmazların kamulaştırma işlemlerini
yaparak,

Performans Göstergeleri
• İhtiyaç tespitleri,
• Alınan akaryakıt miktarı (lt),
• Kullanılan akaryakıt miktarı,
• Araç sayısı,

Performans Göstergeleri
• Yapılan/açılan yol (km),
• İhtiyaç tespitleri,
• Gerçekleşen kamulaştırma çalışmaları,

Stratejik Hedef
22.1.12 Ekonomik ömrünü tamamlamış
araçların iş ve işlemlerini yürütmek
Stratejiler
• Ekonomik ömrünü tamamlamış
araçları tespit ederek,
• Hurda iş ve işlemlerini
gerçekleştirerek,

Stratejik Hedef
22.1.14 İmar planı içerisinde mevcut yolların
bakım-onarım çalışmalarını yapmak

Performans Göstergeleri
• Hurdaya çıkan araç sayısı,
• Tespit raporları,

Stratejiler
• İhtiyaç tespitleri yaparak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
• Mevcut araç, ekipman ve personel
imkanımızı kullanarak,

Stratejik Hedef
22.1.13 İmar planına uygun yeni yollar
açmak/yapmak

Performans Göstergeleri
• Yapılan/açılan yol (km),
• İhtiyaç tespitleri,
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süreçlerinde kullandığı her türlü araç-gerecin
sevk ve idaresini sağlamak

23 YÖNETİM
Stratejik Amaç
23.1 Kurumsal hizmet sunum süreçlerini etkin
ve verimli yönetmek

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Başkanlık talimatlarına uygulayarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
23.1.1 İç ve dış denetim çalışmalarında gerekli
bilgi ve doküman akışını sağlamak
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Denetim için istenen bilgi ve doküman
akışını hızlandırarak, kolaylaştırarak,

Performans Göstergeleri
• Hizmet sunum raporları,
• Çalışan personel sayıları,
Stratejik Hedef
23.1.5 Birimlerde vatandaş memnuniyeti
odaklı hizmet sunan personelin çalışma
koşullarında kullanacağı görevi ile ilgili her
türlü tedarikleri sağlamak/iyileştirmek

Performans Göstergeleri
• Denetim raporları,
• Gerçekleşen denetim sayısı,
Stratejik Hedef
23.1.2 Hizmetlerin karşılanmasında tedarik
sürecini etkin yönetmek, ihtiyaç duyulan mal
ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Başkanlık talimatlarına uygulayarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alım iş
ve işlemlerini gerçekleştirerek,

Performans Göstergeleri
• Çalışan personel sayıları,
• Sağlanan tedarikler,
• Yapılan iyileştirmeler,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleşen ihale sayısı,
• Harcama belgeleri,
• Talep ve dosyaları,

Stratejik Hedef
23.1.6 Belediye Meclisi iş ve işlemlerini
yürütmek/kararların uygulanmasını
sağlamak/katılımı sağlamak

Stratejik Hedef
23.1.3 Birimlerde vatandaş memnuniyeti
odaklı hizmet sunan personelin görev tanımları
doğrultusunda sevk ve idaresini sağlamak

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Başkanlık talimatlarına uygulayarak,
• Meclis çalışmalarını web ortamında
yayınlayarak,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Başkanlık talimatlarına uygulayarak,

Performans Göstergeleri
• Meclis toplantı sayısı,
• Alınan karar sayısı,

Performans Göstergeleri
• Hizmet sunum raporları,
• Çalışan personel sayıları,

Stratejik Hedef
23.1.7 Belediye Encümeni iş ve işlemlerini
yürütmek/kararların uygulanmasını sağlamak

Stratejik Hedef
23.1.4 Birimlerde vatandaş memnuniyeti
odaklı hizmet sunan personelin çalışma

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
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•

Başkanlık talimatlarına uygulayarak,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen faaliyet/organizasyon
sayısı,
• Katılım sayısı,

Performans Göstergeleri
• Encümen toplantı sayısı,
• Alınan karar sayısı,

Stratejik Hedef
23.1.11 Bulunmuş eşyaların kaydı, korunması
ve sahiplerine teslim edilmesini sağlamak

Stratejik Hedef
23.1.8 Belediyenin görev ve sorumluluk
alanında gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik
kentin temsili ve katılanların ağırlanmasına
yönelik gereklilikleri yerine getirmek

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Koruma tedbirleri oluşturarak,
• Eşya sahiplerine eksiksiz teslimatları
sağlayarak,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Kentin temsili ve katılım
organizasyonlarını gerçekleştirerek,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Bulunan eşya sayısı,
• Teslim edilen eşya sayısı,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen faaliyet sayısı,
• Katılım sayısı,

Stratejik Hedef
23.1.12 Merkez ve merkez dışı mahalle
muhtarlarının istek, şikâyet ve önerilerine
yönelik çözümler üretmek, çalışmalar yapmak,
takip etmek; ilgili kurum, kuruluş ve birimlere
iletmek

Stratejik Hedef
23.1.9 Başkanlık Makamının kurum veya
vatandaşlarla program, görüşme, kutlama,
taziye vb. görüşme/katılım çalışmalarını
yürütmek

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• İstek, şikâyet ve önerileri alarak,
• İlgili birime/kuruma yönlendirmelerini
sağlayarak,
• Yapılan başvuruların gerçekleşme
sonuçlarını takip ederek,

Stratejiler
• Program/organizasyon takibi yaparak,
• Talep edilen görüşmeleri
gerçekleştirerek,
• Katılımları sağlayarak,
Performans Göstergeleri
• Gerçekleştirilen faaliyet/organizasyon
sayısı,
• Katılım sayısı,
• Memnuniyet oranı,

Performans Göstergeleri
• Yapılan başvuru sayısı,
• Sonuçlanan başvuru sayısı,
• Yönlendirilen başvuru sayısı,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Stratejik Hedef
23.1.10 Müdürlük bazında kurum veya
vatandaşlarla program, kutlama, taziye vb.
görüşme çalışmaları yürütmek, katılım
sağlamak

Stratejik Hedef
23.1.13 Soğuk hava depolarında depolama
hizmetleri sunmak

Stratejiler
• Program/organizasyon takibi yaparak,
• Talep edilen görüşmeleri
gerçekleştirerek,
• Katılımları sağlayarak,

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Vatandaş taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,
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Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Vatandaş taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Verilen hizmet sayısı,
• Talep sayısı,
• Arz ve talep karşılaştırma raporları,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Performans Göstergeleri
• Yapılan anons/ilan sayısı,
• Yapılan resmi ilan sayısı,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Stratejik Hedef
23.1.14 Hayvan kesimi ve muayene
hizmetlerini sunmak
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Vatandaş taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejik Hedef
23.1.17 Evlendirme iş ve işlemlerini
gerçekleştirmek
Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Vatandaş müracaatları alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Performans Göstergeleri
• Verilen hizmet sayısı,
• Talep sayısı,
• Arz ve talep karşılaştırma raporları,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Performans Göstergeleri
• Yapılan nikâh sayısı,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Stratejik Hedef
23.1.15 İlçede buz ihtiyacını
üreterek/üretilmesini sağlayarak karşılamak

Stratejik Hedef
23.1.18 Kurumsal olarak sunulan/sunulacak
ürün ve hizmetlerin tarifelerini oluşturmak

Stratejiler
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,
• Vatandaş taleplerini alarak,
• Gerekli tedarikleri sağlayarak,

Stratejiler
• Maliyet analizleri yaparak,
• Ürün/hizmet tanımları listeleri
oluşturarak,
• Mevzuat gerekliliklerini yerine
getirerek,

Performans Göstergeleri
• Yapılan üretim miktarı,
• Talep miktarı,
• Arz ve talep karşılaştırma raporları,
• Memnuniyet geri dönüşleri,

Performans Göstergeleri
• Maliyet analiz raporları,
• Tarifeye konu ürün ve hizmetler,
• Düzenlenen tarifeler,

Stratejik Hedef
23.1.16 Vatandaş anons ve ilanları ile resmi
ilanları yapmak/yaptırmak
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EKLER

Haritalar
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Bölge Ulaşım Yolları Haritası
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İlçe Dolmuş Hatları Güzergâhı Haritası
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İlçe Sit Alanları Paftası
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İlçe İmar Sınırları Haritası
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EKLER

Plan Döneminde
Hedeflenen Projelerden
Bazıları
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Çamlıpark Düzenleme Projesi

Kültür Merkezi inşaatının tamamlanmasıyla yeniden canlanacak olan Çamlıpark’ın kent merkezinde,
vatandaşların ve turistlerin kullanabileceği çay bahçesi, restoran ve oyun alanlarıyla yeniden
düzenlenmesi planlanmaktadır. Çamlıpark’ın Kültür Merkezi ve Yeni Kent Meydanı’yla bütünlük
içerisinde ilçe merkezini canlandırması öngörülmektedir.

Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi

Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve
Geçici
Bakımevi;
sahipsiz
hayvanların tedavi, aşılama ve
kısırlaştırma
işlemlerinin
daha
modern
şartlarda
gerçekleştirilebilmesi
amacıyla
Karahıdırlı
Mahallesi
Deliktaş
Mevkiinde
yapılması
planlanmaktadır.
200 hayvan kapasiteli Bakımevi
12.000 m² alan üzerine kurulacaktır.
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Kapalı Yüzme Havuzu

Ilıca Mevkiinde yer alan ve yıllardır atıl durumda olan Kapalı Yüzme Havuzu’nun bu yıl içerisinde
ihale çalışmaları tamamlanacak olup en kısa sürede hizmete açılması planlanmaktadır.
Toplam inşaat alanı 2000 m² olan yarı olimpik havuz, Bergamalılar’ın her mevsim faydalanabileceği
bir tesis olacaktır.

Kent Meydanı Düzenleme Projesi

Kent Meydanı Düzenleme Projesi,
şehir merkezinde kalan stadyumu şehir
dışına taşıyacak ve kent merkezinde
vatandaşlarımızın
rahat
nefes
alabileceği yeşil alan yaratma amacı
taşımaktadır. Kültür Merkezi ile
bütünlük içerisinde olması planlanan
meydanda, dinlence alanları, ticaret
alanları, sergi, fuar alanı ve müze
olacaktır. Meydan düzenlemesiyle
birlikte yer altına yapılacak 1000
araçlık otopark ile ilçemizin önemli
sorunlarından
biri
olan
trafik
sorununun
çözülmesi
öngörülmektedir.
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Misafirhane Projesi

Misafirhane Projesi, Belediyemizin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bergama Devlet
Hastanesi’nde uzun süre tedavi gören ve özellikle merkez dışı mahallelerimizden gelen hasta
yakınlarının konaklayabilmesi amacıyla yapılacaktır.
Devlet Hastanesi karşısında Eski Şantiye Hizmet Binası alanına yapılacak olan Misafrhanenin zemin
katında; asma katları olan ve kullanım alanları 70 ila 250 m² arasında değişen 8 adet iş yeri olacaktır.
Zeminde 1250 m² alan üzerine kurulu zemin üzeri 2 katlı yapının 2000 m²’si kapalı, 400 m²’si üstü
kapalı etrafı açık alandır. Misafirhane olarak kullanılacak alanda 10 adet içinde banyosu tuvaleti,
mefruşatı bulunan konaklama alanları ile asma katında yemek alanı yer alacaktır.

Sanat Sokağı

Ertuğrul Mahallesi'nde yer alan
Park Otel Sokağı; kültür, sanat ve
tarih başkenti Bergama’ya yaraşır
bir projeyle yayalaştırılarak Sanat
Sokağı
haline
getirilecektir.
Sanatsal sergilerin sunulmasına ve
dinlence
alanlarına
olanak
sağlayacak olan Sanat Sokağı;
Kültür Merkezi, Çamlıpark ve Kent
Meydanı’yla
bütünleşerek
Bergama’yı estetik bir kimliğe
bürüyecektir.
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Sümerpark Projesi

Sümerpark Projesi, Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası arkasında 55.000 m²’lik bir alanda eğlence ve
dinlence mekanlarıyla Bergama’nın yeni çekim merkezlerinden biri olacaktır. Sümerpark’ın içerisinde
1000 m²'lik gölet, restoran, kafe, yürüyüş, koşu, spor alanları ile sanatsal etkinliklerin düzenleneceği
amfi tiyatrolar ve düğünlerin yapılabileceği açık-kapalı alanlar yer alacaktır.
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YARARLANILAN
KAYNAKLAR
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D.P.T. Stratejik Planlama Kılavuzu
Bergama Belediyesi 2007-2011 Dönemi Stratejik Planı
www.bergama.bel.tr
Bergama Belediyesi 2009-2014 Dönemi Stratejik Planı
www.bergama.bel.tr
Bergama Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı
www.bergama.bel.tr
Bergama Belediyesi 2017 Performans Programı
www.bergama.bel.tr
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010-2017 Dönemi Stratejik Planı
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı
İzmir Ticaret Odası 2015-2023 Dönemi Stratejik Planı
Bergama Kaymakamlığı İlçe Brifingi
Bergama Koruma Amaçlı İmar Planı Ege Plan Planlama Ltd. Şti.
Bergama Revize İmar Planı Çakan Şimşek Planlama Ltd. Şti.
Kozak A. Nedim ATİLLA – Nezih ÖZTÜRE
İzmir 2014-2023 Bölge Planı Taslağı
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Mevcut Durum Analizi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Turizm Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Kümelenme İstatistik ve Saha Analiz Çalışmaları
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştiril. Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Sivil Toplum Araştırması
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir’de Temiz Üretim (Eko-Verimlilik) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Stratejisi
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi
İzmir İli Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti
İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
Yarımada Kalkınma Stratejisi
İZKA- www.izmiriplanliyorum.org
Harita Genel Komutanlığı 2015 Verileri
http://www.hgk.msb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Verileri
www.meb.gov.tr
E. Ünv. Bergama Meslek Yüksekokulu 2014 Verileri
www.bergamamyo.ege.edu.tr
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 2016 Verileri
http://www.ism.gov.tr
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015 Verileri
www.izmirkulturturizm.gov.tr
İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü
Bergama Kaymakamlığı 2016 Verileri
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü 2016 Verileri
Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Verileri
Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015 Verileri
Bergama Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015 Verileri
Bergama İlçe Orman İşletme Müdürlüğü 2015 Verileri
Bergama Ticaret Odası 2016 Verileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU 2016 Verileri
Bergama GDZ Elektrik AŞ İl Müdürlüğü 2016 Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu 2015 Veri Seti TÜİK
Türkiye İstatistik Yıllığı
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