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STRATEJK PLANLAMA SÜREC
a) Hukuki Altyap
5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; kamu idareleri; kalknma planlar,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelecee ilikin misyon
ve vizyonlarn oluturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarn
önceden belirlenmi olan göstergeler dorultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deerlendirmesini
yapmak amacyla katlmc yöntemlerle stratejik plan hazrlarlar.
5393 sayl Belediye Kanunu’nun 41. maddesi “Belediye Bakan, mahallî idareler genel
seçimlerinden itibaren alt ay içinde; kalknma plân ve program ile varsa bölge plânna uygun
olarak stratejik plan ve ilgili olduu ylbandan önce de yllk performans program hazrlayp
belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odalar ile konuyla ilgili
sivil toplum örgütlerinin görüleri alnarak hazrlanr ve belediye meclisi tarafndan kabul edildikten
sonra yürürlüe girer.” demektedir.

b) Plan Hazrlama Süreci
Stratejik plânlama; mevcut durum analizi, SWOT (güçlü-zayf yönler, frsatlar ve tehditler)
analizi, stratejik alan, amaç ve hedeflerin tespiti aamalarndan yola çkarak deerlendirme
sonuçlarnn “stratejik plan” haline getirilmesiyle tamamlanan bir süreçtir. Belediyemizde de
stratejik planlama çalmalar bu dorultuda gerçekletirilmi olup aada stratejik planlama
çerçevesinde yürütülen çalmalar aada ksaca belirtilmitir.
Çalma Ekibinin Kurulmas: Stratejik planlama çalmalarn yürütmek üzere bakan yardmclar,
yöneticiler ve teknik-uzman personelden oluan bir stratejik planlama ekibi oluturulmutur.
Stratejik plan ekibi listesi aada sunulmutur.
Ekibin Eitimi: Stratejik plan çalmalarn yürüten stratejik planlama ekibine, yöneticilere ve
stratejik planlama çalmalarnda görev alan personele yönelik bir eitim program uygulanmtr.
Durum Analizi: Kente ve belediyeye ilikin olmak üzere iki ana balk altnda gerçekletirilmitir.
Kentle ilgili ksmda kentsel altyap, plan ve imar durumu, rekreasyon durumu, kültürel ve sportif
tesisler ve sosyo-ekonomik hayat ile ilgili analizlere yer verilmitir.
Kuruma ilikin ksmda, belediyenin kurumsal yaps, görev ve yetkileri, insan kaynaklarnn
nitelii, mali yaps, fiziki yaps ve teknolojik altyaps konularnda analizler gerçekletirilmitir.
Payda
 Analizi: Paydalarmz olan kamu kurumlarnn, sivil toplum kurulularnn ve muhtarlklarn
görüleri alnmtr. lçede ikamet eden vatandalarla anket yaplarak hali hazrdaki belediye
hizmetleri ile ilgili memnuniyetleri sorgulanm, bir bütün olarak Baclar ve özel olarak
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mahallelerindeki öncelikli problemler tespit edilmi, gelecek 5 yl boyunca belediyenin önem
vermesi gereken alanlar sorgulanmtr.
SWOT Analizi: Durum analizi çalmalarnn tamamlanmasndan sonra SWOT Analizi
gerçekletirilerek iç ve d paydalarla birlikte deerlendirilmitir.
Misyon, Vizyon ve lke Belirleme: “Misyon, Vizyon ve lkeler Belirleme Çalmas” kapsamnda
hazrlanan taslak tüm müdürlerin katld toplantda kendilerine sunularak deerlendirmeleri
alnmtr. Ayrca, çalan anketi ile de misyon, vizyon ve lkelere yönelik tüm çalanlarn görüleri
alnmtr.
Stratejik Alanlarn Belirlenmesi: Baclar Belediyesinin gelecek 5 yl boyunca önem / öncelik
vermesi gereken alanlar durum analizi, SWOT ve PAYDA analizi çerçevesinde belirlenmitir.
Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi: Birim müdürleri ile stratejik plan çalmalarn
yürüten personelin katld stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesine yönelik eitim ve toplant
çalmalar yaplmtr.
Stratejik Plan Taslann Hazrlanmas: Yukarda ifade edilen tüm bu aamalardan geçerek
Baclar Belediyesi 2010-2014 stratejik plan bir ön çalma olarak hazrlanm ve önce Bakan,
Bakan Yardmclar ve Müdürlere sunularak görüleri alnmtr.
Netice olarak, Baclar stratejik plan, katlmc bir anlayla hazrlanmtr. Bu nitelii ile stratejik
plan, Baclar Belediyesi yöneticileri, çalanlar, iç ve d paydalarnn ortak ürünüdür.
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STRATEJ‹K PLAN EK‹B‹
Kemal AKDOAN
Gülümser HATPOLU
Kazm NAN
Müzeyyen COKUN
Osman AYDIN
Özer YILMAZ
Kürat KARA
Çidem MEK
Alime BABUR
Gülhan SOLAK
Emrah KULAKLI
Fatma Derya BABUÇU
Evrim KIZILTA
Cüneyt YILMAZ
Mahmut KAYMAZ
Hüsamettin PEK
Özcan KAHRAMAN

Basn Yayn ve Halkla likiler
nsan Kaynaklar ve Eitim
Çevre Koruma ve Kontrol
Kültür ve Sosyal ler
letme ve tirakler
Ruhsat ve Denetim
mar ve ehircilik
Park ve Bahçeler
Mali Hizmetler
Yap Kontrol
Hukuk leri
Salk leri
Etüd Proje
Bilgi lem
Yaz leri
Fen leri
Fen leri
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ABDULLAH GÜL CUMHURBAKANI
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BABAKAN
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SUNU

SUNU
Günümüzde toplumsal yap ve ilikileri derinden etkileyen hzl bir deiim ve dönüüm
yaanmaktadr. Yönetime ilikin anlay, düünce ve uygulamalar özellikle 1980’den
sonra köklü ve hzl bir deiim sürecine girmitir. Yeni kamu yönetimi anlay; yönetimde
etkinlik ve verimlilii temel almaktadr. Bu açdan, gelecekte ortaya çkabilecek yeni
durumlara kar hazrlkl olma, hzl karar alma ve problemlere süratle uygun çözümler
bulma deiime esnek biçimde uyum salamak açsndan son derece önemlidir.
Özel sektörün yan sra kamu sektörü üzerinde de etkili olan bu deiim sürecinde
yönetimle ilgili çok sayda yeni kavram, anlay ve yöntem ortaya çkmtr. Bunlardan
biri olan stratejik planlama anlay Türkiye’de kamu kesiminde de uygulanmaya balanmtr.
Belediyeler, 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayl
Belediye Kanunu’na göre stratejik plan hazrlamaktadr. Belediyeler, yeni anlay
çerçevesinde, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri
ile program ve proje baznda kaynak tahsislerini; stratejik planda yer alan, yllk amaç
ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandrmaktadr.
Baclar Belediyesi olarak biz, ilçemiz halkna daha kaliteli ve daha fazla hizmet
sunabilmek, belediye kaynaklarn daha etkin ve verimli kullanabilmek amacyla hazrladmz
2010-2014 yllarn kapsayan stratejik planmz tamamlam bulunuyoruz.
2010-2014 Stratejik Planmz, halkmza hizmet amacyla yapacamz çalmalarn
genel konseptini oluturmaktadr. Belediyemizin iç ve d çevre artlarn dikkate alarak
uzun vadeli ve gelecee dönük bir bak açsyla hazrlad stratejik planda takip edilecek
yönetim ilke ve politikalar ayrca gösterilmitir. Stratejik planda, belirlenen odak alanlarda
yaplacak faaliyetler, bu faaliyetlerin ölçülmesi ve deerlendirilmesi için gereken kriterler
de tespit edilmitir.
Belediyemizin daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunabilmesi için stratejik planlama
çalmalarna özveriyle itirak eden deerli mesai arkadalarma, özellikle çalmalardaki
büyük gayretleri ve üstün hizmetlerinden dolay stratejik plan ekibine teekkür eder,
2010-2014 aras yol haritamz olan stratejik planmzn Baclar halkna fayda ve huzur
getirmesini dilerim.
Sayglarmla.
LOKMAN ÇAIRICI
BELED‹YE BAKANI
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MUHTEREM AH‹N

OSMAN GÜNE

BAKAN YARDIMCISI

BAKAN YARDIMCISI

YAVUZ SUBAI

AH‹N KÖSE

AL‹ AYDIN

BAKAN YARDIMCISI

BAKAN YARDIMCISI

BAKAN YARDIMCISI

www.bagcilar.bel.tr

BACILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

BACILAR BELEDYE MECLSNN 5. DÖNEM MECLS ÜYELER

Abdurrahman KEVEL‹OLU

Adem ‹MEK

1966 - SERBEST

1973 - ‹ ADAMI

Adnan USTA

Ali AAÇ

As›m YILMAZ

1963 - S‹G. EMLAK

1965 - YÖNET‹C‹

1975 - ‹N. MÜH.

Bekir ÇEL‹K

Cemal GÜVERC‹N

Çetin ELEVL‹

Davut IIK

Fatma KIRATLI

1956 - E‹T‹MC‹

1971 - MAK. MÜH.

1973 - AVUKAT

1949 - T‹CARET

1975 - MUHASEBE

Hasan GÜNDÜZ

H.Özcan KORHAN

1970 - ‹N. MÜH.

1969 - TEKST‹LC‹

Hayri DOAN

Hüseyin GÜNDODU

‹brahim ARSLAN

1960 - ESNAF

1971 - K‹M. MÜH.

1970 - ESNAF
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‹brahim YE‹LKAYA

Kadir YAMAN

Mehmet ‹R‹N

Mustafa KARLI

Muzaffer KARAMEE

1974 - SERBEST

1977 - SATI KOM

1978 - AVUKAT

1957 - ESNAF

1962 - ‹LETMEC‹

Murat GÜN

Muhterem AH‹N

Mustafa YILMAZ

Necati DURMU

Nursel KAYABAI

1968 - TEKST‹LC‹

1961 - ‹N. MÜH.

1983 - ‹N. MÜH.

1948 - E‹T‹MC‹

1968 - E‹T‹MC‹

R. Üçtepe KARAKÖSE

Ramazan SAYAN

Saime DURAN

Selim KORKMAZ

S›tk› D‹NLEY‹C‹

1970 - AVUKAT

1946 - AVUKAT

1974 - GÜZEL SANAT

1973 - SERBEST

1958 - ‹ ADAMI
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Sultan HIZIROLU

Süleyman GÜNE

Timur SOYSAL

U¤ur ÖZÜBEK

Yavuz SUBAI

1965 - MÜTEAHH‹T

1970 - YÖNET‹C‹

1973 - ‹N. MÜH.

1977 - AVUKAT

1961 - MAL‹ MÜ.

Zarif TÜRK

Zekai SÖNMEZ

Ali ÖZTÜRK

Ali KARABULUT

Hasan TARHAN

1962 - ESNAF

1982 - ESNAF

1962 - E‹T‹MC‹

1945 - EMEKL‹

1954 - ‹ ADAMI

Hüseyin DOAN

‹lhan KORKMAZ

Muzaffer YED‹GÖL

Orhan UTAN

A.Sezai BAÇE

1957 - SERBEST

1970 - SERBEST

1966 - KUYUMCU

1950 - ‹ ADAMI

1959 - MAL‹ MÜ.
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A. KENTE LKN GENEL BLGLER
1. Tarihçe
Baclar ilçesinin bugün bulunduu alan, Osmanl Dönemi’nde Makriköy olarak anlan kaza
snrlar içinde krsal bir alan özellii tayordu. Makriköy ad Cumhuriyet Dönemi’nde Bakrköy
olarak deitirildi. Bölgede Mahmutbey, nahiye statüsüne sahip bir yerleim olarak öne çkyordu.
Osmanl Döneminde daha çok Rum nüfusun yaad nahiyeye Cumhuriyet Dönemi’ndeki mübadele
srasnda Selanik kentinden getirilen Türk nüfus, Çftburgaz Çiftlii denilen bölgeye yerletirildi.
Buradaki halk geçimini ba ve bostan ileriyle temin ederlerdi. stanbul Belediyesi statistik
Müdürlüü’nce yaynlanan stanbul ehri statistik Yll 1930 -1931 adl yaynda Mahmutbey
Nahiyesi öyle verilmektedir. Avas Köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çftburgaz Köyü, Vidos
Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa; Kirazl, Litros; Esenler, Vidos; Güngören, Ayayorgi,
Kayaba, Nifos; Kocasinan ve Çftburgaz ise Baclar olarak günümüzün yerleimlerini
oluturmaktadr.
1950’li yllara kadar ba ve bahçelik, seyrek yerleimli bir köy durumunda olan, adn da ba
ve bahçelerden alan bölgede ilk gecekondular, stanbul’daki dier gecekondu bölgelerinden biraz
daha geç olarak 1960’lardan sonra yaplmaya balanmtr. Bölgedeki askeri birlikler de dahil
edildiinde 1970 saymnda 8.500 civarnda olan nüfus, 20 yl içinde 300 bini aarak dier
bölgelerdeki artn da üstünde bir ivme kazand. Baclar bölgesi, komu bölgelerle birlikte
stanbul’da sanayilemenin gelimesi sürecinde dardan gelen nüfusun youn olarak yerletii
bölgelerden biri durumuna geldi. Bakrköy ilçesine bal Baclar; 03.06.1992 tarihli Resmi
Gazete’de yaynlanan 3806 sayl kanun ile Mahmutbey, Kirazl ve Güneli semtlerinin birletirilmesi
sonucu ilçe statüsünü ald. 1992 ylndan itibaren belediye bakanl yapan kiiler unlardr:
1992-1994
1994-1999
1999-2004
2004-2007
2007-2009
2009-

Feyzullah KIYIKLIK
Feyzullah KIYIKLIK
Feyzullah KIYIKLIK
Feyzullah KIYIKLIK *
Lokman ÇAIRICI
Lokman ÇAIRICI

*Milletvekillii nedeniyle görevinden ayrld.
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2. Nüfus Analizi
Baclar ilçesinin bulunduu bölge stanbul’daki sanayileme sürecinde youn nüfus alarak
gelimitir. 1990’l yllarda 300 bin dolaynda olan nüfus Tablo 1’de görüldüü gibi 2000 ylnda
550 bin ve 2008’de 720 bin seviyesine yükselmitir. Baclar, 2007 ylndaki nüfus saym
sonuçlarna göre stanbul’daki en fazla nüfusa sahip ilçe durumundadr.
Tablo 1: Mahalle Nüfuslar› (2008)
Mahalle

Nüfus
Say›s›

Km2 ‘ye
Düen
Nüfus

Mahalle

Nüfus
Say›s›

Km2 ‘ye
Düen
Nüfus

Kazm Karabekir

27.278

54,2

Balar

12.556

8,8

Barbaros

19.399

43,3

Kemalpaa

35.590

62,0

Çnar

37.368

66,9

Kirazl

40.891

40,3

Demirkap

53.912

50,4

Mahmutbey

24.238

5,1

Evren

49.671

25,1

Merkez

24.171

27,1

Fatih

47.118

75,3

Sancaktepe

18.328

46,1

Fevzi Çakmak

31.631

40,0

Yavuz Selim

28.039

49,3

Göztepe

32.853

18,9

Yenimahalle

34.285

43,9

Güneli

41.862

34,1

Yenigün

23.753

81,6

Hürriyet

23.267

38,8

Yldztepe

40.603

66,1

nönü

25.307

50,9

100. Yl

48.699

42,6

Baclar ilçesi, stanbul’daki genel nüfus artnn üstünde bir arta sahiptir. Tablo 2’de görüldüü
gibi yaklak son 20 yllk dönemde en fazla art 1985-1990 döneminde yllk %14,5 ile
gerçeklemitir. Bu oran söz konusu yllardaki stanbul genelindeki artn üç katndan fazla bir
düzeyi ifade etmektedir.
Tablo 2: Ortalama Nüfus Art› H›z› (%)
Y›llar

Ba¤c›lar

‹stanbul

1985-1990

14,5

4,6

1990-2000

9,1

3,9

2000-2007

4,2

3,6
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1990-2000 yllarn kapsayan 10 yllk dönemde art hz önceki döneme göre nispeten
dümekle birlikte, yüksek seviyesini korumu ve Baclar nüfusu ikiye katlanmtr. 2000-2007
dönemine bakldnda art hznda önceki dönemlere göre düme eilimi görülmektedir. Ancak,
ilçe nüfusunun stanbul genelindeki nüfus artnn üstünde bir arta sahip olmas trendi halen
devam etmektedir. Nüfus art hznn yükseklii ilçedeki yerleim, kentsel altyap ve sosyal
parametreler üzerinde olumsuz bir etkide bulunmaktadr.
Baclar’daki nüfusun cinsiyete göre dalmnn yerald Tablo 3’de dengeli bir dalmn olduu
görülmektedir.
Tablo 3: Nüfusun Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (2008)
Cinsiyet

Ba¤c›lar

(%)

‹stanbul

(%)

Erkek

367.054

50,9

6.321.264

50,3

Kadn

353.765

49,1

6.247.777

49,7

Toplam

720.819

100,0

12.569.041

100,0

lçedeki nüfusun ya durumu incelendiinde 0-9 ve 10-19 ya diliminde yer alanlarn toplamnn
%38,6’y bulduu görülmektedir. Bu oran stanbul genelinde %32,5 ve Türkiye genelinde %34,8’dir.
Orta ya ve üzeri dilimlerde genel olarak dengeli bir dalm bulunmaktadr. Ya dilimleri cinsiyete
dayal olarak incelendiinde genel olarak bir denge varl dikkat çekmektedir. Erkek nüfus küçük
farklarla kadn nüfusa göre daha fazladr. Bununla birlikte, 20-29 ya dilimi ile 60 ya ve üzeri
ya dilimlerinde kadn nüfus erkek nüfusun küçük farklar ile önünde bulunmaktadr. Çocuk ve genç
nüfusun nispeten fazlal bu kesime yönelik hizmet sunumunda dikkate alnacak bir unsurdur.

Tablo 4: Nüfusun Ya Durumu (2008)
Ya Dilimi

Toplam

(%)

Erkek

(%)

Kad›n

(%)

0-9

141.799

19,7

73.015

19,9

68.784

19,4

10-19

135.916

18,9

70.348

19,2

65.568

18,5

20-29

146.258

20,3

71.241

19,4

75.017

21,2

30-39

129.618

18,0

67.914

18,5

61.704

17,4

40-49

85.202

11,8

44.844

12,2

40.358

11,4

50-59

49.768

6,9

25.119

6,8

24.649

7,0

60-69

21.247

2,9

10.103

2,8

11.144

3,2

70 ve Üzeri

11.011

1,5

4.470

1,2

6.541

1,8

Toplam

720.819

100,0

367.054

100,0

353.765

100,0
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Baclar ilçesi nüfus art bakmndan stanbul’un genel ortalamasnn üstünde bir gelimeye
sahip olmann yannda nüfus younluu bakmndan da oldukça yüksek deerlere sahiptir. Nüfus
younluu bakmndan 2008 verilerine göre stanbul’da Güngören, Gaziosmanpaa ve Bahçelievler’in
ardndan dördüncü srada yer almaktadr. mar plannda öngörülen merkezi i alanlar ve ticaret
merkezlerinin hayata geçirilmesiyle ilçe nüfusunun ve dolaysyla younluun artmas muhtemel
bir etki olarak görülmektedir. lçede ortalama hane nüfusu 4,3 düzeyindedir. Bu deer stanbul
genelinde 3,8’dir.

Tablo 5: Kar›lat›rmal› Nüfus Yo¤unlu¤u (km2 ’ye düen kii say›s›) (2008)
Y›llar

Ba¤c›lar

‹stanbul

1990

13.011

1.721

2000

24.845

1.875

2007

32.110

2.352

2008

32.179

2.420

Kaynak: TÜK, Nüfus statistikleri.
2
Not: stanbul’un kara alan 5.343km olarak alnmtr.

Türkiye’nin göç veren bölgelerinden gelenlerin youn olarak yerletii Baclar’daki nüfusun
yaps da bu duruma paralel bir bileime sahiptir. lçedeki hane halknn ortalama ikamet süresi
13,3 yl düzeyindedir. Nüfusun %25’i ilçede 20 yldan daha uzun süredir oturmaktadr. Baclar’daki
nüfusun %54’ü ilçeye il dndan, %35’i stanbul’un dier ilçelerinden ve %2’si yurt dndan
gelmitir. Daimi olarak ilçede ikamet edenlerin oran ise %8’dir. 2008 ylndaki nüfus istatistiklerine
göre ilçede yaayanlar, nüfusa kaytl olduklar il bakmndan analiz edildiinde Tablo 6’da yer alan
ilk on il dikkati çekmektedir. Tablodaki illerin nüfusunun toplam Baclar nüfusunun %40’n
oluturmaktadr.

Tablo 6: Ba¤c›lar’da Yaayanlar›n Nüfusa Kay›tl› Olduklar› ‹lk On ‹l (2008)
Kay›tl›
Oldu¤u
‹l

Nüfus

Toplam Nüfus
‹çinde Pay› (%)

Kay›tl›
Oldu¤u ‹l

Nüfus

Sivas

40.350

5,6

Kastamonu

31.302

4,4

Bitlis

35.789

5,0

Giresun

28.209

3,9

Ordu

35.301

4,9

Adyaman

19.122

2,7

Malatya

32.454

4,5

Diyarbakr

17.038

2,4

Samsun

32.155

4,5
Çorum
16.625
Kaynak: TÜK, Nüfus statistikleri.

2,3
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Harita 1. Baclar lçesindeki Mahalleler
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Baclar ilçesi 22 mahalleye ayrlm durumdadr. lçenin Kuzey ve Bat bölgesindeki mahalle
saylar ölçek büyüklüü nedeniyle daha azdr. Buna karn ilçenin Güney ve Dou bölgesinde daha
ufak ölçekli, say bakmndan daha fazla mahalle yer almaktadr. Alan olarak en büyük mahalle
Mahmutbey, en küçük ise Yenigün Mahallesi’dir.

Mahalle

Nüfus Say›s›

Mahalle

Nüfus Say›s›

Balar

12.556

Kazm Karabekir

27.278

Barbaros

19.399

Kemalpaa

35.590

Çnar

37.368

Kirazl

40.891

Demirkap

53.912

Mahmutbey

24.238

Evren

49.671

Merkez

24.171

Fatih

47.118

Sancaktepe

18.328

Fevzi Çakmak

31.631

Yavuz Selim

28.039

Göztepe

32.853

Yenimahalle

34.285

Güneli

41.862

Yenigün

23.753

Hürriyet

23.267

Yldztepe

40.603

nönü

25.307

100. Yl

48.699

Kaynak: TÜK, Nüfus statistikleri.

Baclar’daki mahalleler içinde en fazla nüfus Demirkap Mahallesi’nde yaarken en az nüfus,
iyerlerinin youn olarak yer ald Balar Mahallesi’nde bulunmaktadr. lçenin nüfus yaps en
youn olan aks; 100. Yl Mahallesi, Fatih, Kemalpaa, Demirkap, Yenimahalle, Güneli ve Evren
mahallerini içine alan bölgedir. lçenin güneyinde yer alan mahalleler orta ve kuzey bölgedekilere
göre daha az nüfusa sahiptir.

3. Corafi Alan ve Yerleim Özellikleri
stanbul’un Avrupa Yakasnda bulunan Baclar ilçesi, Türkiye statistik Kurumu verilerine göre
corafi alan olarak 22,4 km2 ’lik bir büyüklüe sahiptir. Anma ile meydana gelmi yer yer düz
ve dalgal bir platoya yaylan Baclar ilçesinin denizden yükseklii 50-70 metre arasnda deikenlik
göstermektedir. Bu alanda temel kayay stanbul Paleozoik istifinin en üst seviyelerini oluturan
Trakya Formasyonu'nun kumta - silta - kilta litolojileri ile bu birimi açsal uyumsuzlukla örten
Eosen yal Krklareli Formasyonunun kumlu kireçta-karbonatl kumta ve silta seviyeleri
oluturmaktadr.
Denize kys bulunmayan ilçedeki akarsularn uzunluklar pek az ve rejimleri düzensizdir. Baclar’n
iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklim yaplar arasnda geçi özellii tar. Baz dönemlerde krsal iklim
özellikleri görülür. En scak geçen aylar Temmuz ve Austos, en fazla ya alnan dönem ise
Aralk ve Ocak aylardr. Kuzeyinde Baakehir ve Esenler, batsnda Küçükçekmece, güneyinde
Bahçelievler, Dousunda Güngören ve Esenler ile çevrilidir.
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Harita 2. Baclar lçesi’nin stanbul’daki Konumu
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4. Kentsel Gelime
a) Kentsel Altyap
Baclar ilçesi, Atatürk havaalanna yakn bir konumdadr. Ayrca, Avrupa yakas otobüs terminali,
komu ilçe konumundaki Bayrampaa’da kolay ve ksa sürede ulalabilir bir yerdedir. Baclar
ilçesi ana ulam yollar bakmndan da avantajlara sahiptir. lçe snrlar içinden TEM otoyolu
geçmektedir. stanbul’un en önemli ana arterlerinden E-5 karayolu ilçenin güneyine yakn bölgeden
geçmektedir. TEM otoyolu ile E-5 arasndaki balant yolu ilçenin bat snrn oluturmaktadr.
Kentsel altyap kapsamnda, içme suyu, elektrik, doalgaz, yol, kanalizasyon ve telefon durumu
analiz edilmitir. Baclar’n sahip olduu 2.732 sokak ve 101 adet caddenin toplam uzunluu
572 km’yi bulmaktadr. Yollarn %92,1’i asfalt kaplama özelliine sahiptir. lçede beton parke
yollarn oran %7,9 düzeyindedir. Yol ann %80,5’inin sorumluluu Baclar Belediyesi’ne, kalan
ksm ise stanbul Büyükehir Belediyesi’ne aittir.
Tablo 8: Ba¤c›lar ‹lçesi Yol A¤› (m.) (2009)
Yolun Sorumluluk Durumu

Toplam

Asfalt

(%)

Parke

(%)

Baclar

Belediyesi’nin
y
Sorumluluundaki ehir çi Yollar

460.692

415.692

90,2

45.000

9,8

BB’nin Sorumluluundaki ehir çi
Yollar

111.761

111.761 100,0

Toplam Yol A (m)

572.453

527.453

92,1

45.000

7,9

Tablo 9: Ba¤c›lar ‹lçesi Altyap› Durumu (m.) (2009)
Niteli¤i

Uzunluk

Yeterlilik

Kanalizasyon

495.000

%100

Yamursuyu kanal

200.000

%73

Su

437.000

%100

Doalgaz

Polietilen : 427.512

%98

Çelik hat : 36.812

%99

lçenin altyap ebekesi bilgilerinin yer ald Tablo 9’da genel olarak kanalizasyon, su ve doalgaz
altyapsnn yeterli olduu görülmektedir. Yamursuyu kanalnn yeterlilik oran ise %73 düzeyindedir.
lçedeki konutlarda doalgaz kullanma oran %53 düzeyindedir. Geri kalan kesim arlkl olarak
kömür kullanmaktadr. Bu durum hava kalitesi bakmndan bir risk oluturmaktadr. Mevcut
altyapnn yeterlilik orannn yüksetilmesi ve standartlarnn iyiletirilmesi süreklilik arz eden bir
unsur durumundadr.
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Tablo 10: Ba¤c›lar’da Temel Hizmet Abonelikleri (2009)
Hizmet Alan›

Say›

Telefon Abonelii

159.917

nternet Abonelii

100.532

Elektrik Abonelii

258.689

Doal Gaz Abonelii

155.000

Su Abonelii
210.000
Kaynak: lgili kurumlardan elde edilmitir.

Baclar’da ikamet edenlerin %78’i arabasn evinin önüne, %10’u evindeki özel otoparka,
%7,4’ü özel otoparka ve %1,6’s iyeri otoparkna park etmektedir. lçedeki toplam otopark
kapasitesi 5.323 araç düzeyindedir. Bu kapasitenin %6’s belediyeye, %94’ü özel teebbüse ait
otoparklardan olumaktadr.

Tablo 11: Ba¤c›lar ‹lçesi Otopark Kapasitesi
Otopark Niteli¤i
Baclar Belediyesi’ne ait kapasite (araç)
Özel teebbüse ait kapasite (araç)
Büyükehir Belediyesi’ne ait kapasite
(araç)

2007

2008

2009

180

323

323

4.000

4.500

5.000

-

-

-

Kaynak: Baclar Belediyesi, Fen leri Müdürlüü.

Baclar’n stanbul'un dier ilçeleriyle ulam ETT ve Halk Otobüsleri yannda, minibüsler ile
salanmaktadr. lçedeki tek tramvay hatt ilçeyi Zeytinburnu’na balamaktadr. Bu noktada dier
rayl sistemler ve metrobüs a ile salanan entegrasyon sayesinde ehrin dier bölgelerine daha
kolay ve hzl ulalabilmektedir.
Baclar ilçesi, stanbul’un Avrupa yakasndaki birçok rayl sistem hattnn geçmesinin planland
bir bölge durumundadr. Otogar-Baclar hatt, Bakrköy-Baclar hatt, kitelli–Baclar hatt,
Baclar-Küçükçekmece hatt ilk aamada hayata geçirilecek projelerdendir. Halen Otogar-Baclar
ve kitelli-Baclar hattnda ina çalmalar devam etmektedir.
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b) Plan ve mar Durumu
1/5.000 ölçekli Baclar Nazm mar Plan 18.04.2008 tarih ve 840 sayl stanbul Büyükehir
Belediye Meclis Karar ile uygun görülmü ve Büyükehir Belediye Bakan tarafndan onaylanarak
uygulamaya girmitir. 3194 sayl mar Kanunu’nun 5. maddesi gerei mar ve ehircilik Müdürlüü
Planlama Bürosu tarafndan ilçenin 2046 hektarlk ksmnda 1/1.000 ölçekli Uygulama mar
Plan hazrlanm, 12.09.2008 tarih ve 2130 sayl stanbul Büyükehir Belediye Meclis Karar
ile uygun görülmütür. Baclar ilçesi, vatandala uzlama çalmalar devam eden 6 hektar
büyüklüündeki bölge dnda tamamen planlanm durumdadr.

Tablo 12: Plan Durumu
Plan Niteli¤i
Planl Alanlar
Plan D Alanlar
Toplam Yüzölçümü

Miktar (Ha)

%

2.194

99

6

1

2.200

100
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Harita 3. Baclar lçesi Kent Plan
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Nazm mar Plan’nda %28,3lük alan konut olarak ayrlrken, ilçenin gelecekle ilgili yeni vizyonu
ve çevrede ortaya çkan frsatlara paralel %24,4’ü merkezi i alan, tali i merkezi ve prestij
hizmet alan olarak planlanmtr. Mahmutbey ve Balar Mahallesi yannda Evren Mahallesi planda
merkezi i alan, tali i merkezi ve prestij alanlar bakmndan öne çkan bölgeyi oluturmaktadr.
Mevcut durumda snrl düzeyde olan yeil alanlar da yeniden planlanarak, ilçenin gelecekte %10,7
orannda bir yeil alana sahip olmas hedeflenmitir. Ayrca, kentsel gelimede önemli dier sosyal
donat alanlar da mümkün olduunca planda gelitirilmitir.

Tablo 13: Fiziki Alan›n Fonksiyonel Kullan›m Durumu
Miktar (ha)

Yüzde (%)

Konut Alan

587,9

28,3

Merkezi  Alan

157,6

7,6

Tali  Merkezi

260,7

12,6

Prestij Hizmet Alan

809,9

3,9

Yollar

588,8

28,4

Yeil Alanlar

222,3

10,7

Eitim Alan

77,1

3,7

Sosyal Kültürel Tesisler

12,4

0,6

Yönetim dari Tesis Alanlar

16,8

0,8

Dini Tesis Alanlar

12,2

0,6

Otoparklar

11,5

0,6

Alan Niteli¤i

Kaynak: Baclar Belediyesi, mar ve ehircilik Müdürlüü.

stanbul genelinde 2009 ylnda tamamlanarak kabul edilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan’nda Baclar ilçesi ile ilgili deerlendirmeler de yer almaktadr. Bunlardan öne çkanlar,
ilçenin kuzey bat bölgesine komu alanlarn organize sanayi bölgesi olarak öngörülmesi ve bat
bölgesinin birinci derece merkez olarak tespit edilmesidir. Çevre Düzeni Plan’ndaki bu noktalar,
ilçedeki ekonomik hayatn gelimesi ve bu durumun dier alanlarda oluturaca gelime bakmndan
önemli bir potansiyeli ifade etmektedir.
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Harita 4. 2009 Yl stanbul Çevre Düzeni Plan’nda Baclar lçesi

Baclar ilçesi, yap stoku bakmndan yüksek younluklu bir yerleim yapsna sahiptir. Youn
göç sürecinde düzensiz ve yap kalitesi düük bir özellik gösteren yaplama, zaman içinde yüksek
younluklu bir dokuya dönümütür. lçede 36 bin bina bulunmaktadr. Binalarn %99’u betonarme
yapda olup ortalama yükseklik 4 kattr. Ortalama konut büyüklüü ise 94 m ’dir.
Mevcut yap stokunun yenilenmesi sürecinde eski binalarn yklarak yerine daha modern binalarn
yaplmas biçiminde bir yenilenme trendi devam etmektedir. Bu trend genel olarak ikiye ayrlabilir.
Birincisi, tek bir binann yklarak yerine yeni bir bina ina edilmesidir. kincisi, birden fazla bina
yklarak yerine site tarznda yeni binalarn yaplmasdr.
Baclar’da belediye meclisinin 2006 ve 2007 ylnda ald kararla 6 bölge kentsel dönüüm
alan olarak belirlenmitir. Söz konusu yerler içinde yaklak 170.000 m2 alana sahip Göztepe
Mahallesi Yanyol Mevkii Kentsel Dönüüm Alan belediye ile TOK arasnda 26.03.2008 tarihinde
ön protokol imzalanmtr. Bu kapsamda, Göztepe Mahallesi Yan Yol Kentsel Dönüüm ve Geliim
Projesi'ne Ait Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu tamamlanmtr. Dier yandan 2008 yl içerisinde
Göztepe Mahallesi Yanyol Mevkii Kentsel Dönüüm Alan ile alakal plan çalmalarna balanlmtr.
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Baclar ilçesi 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadr. Yap stoku bakmndan riskli bir
özellie sahip ilçe, stanbul Sismik Riskin Azaltlmas ve Acil Durum Hazrlk Projesi (SMEP)’de
pilot bölge olarak seçilmitir. Bu kapsamda çeitli önlem faaliyetleri yürütülmektedir.

c) Rekreasyon Durumu
Baclar ilçesinde 323.742 m2 aktif yeil alan ve 1.684.868 m2 pasif yeil alan bulunmaktadr.
Kii bana 0,46 m2 aktif, 2,34 m2 pasif yeil alan dümektedir. lçede toplam 144 adet park
bulunmaktadr. Bunlarn 3 adedi özel temal park niteliine sahiptir. lçede Büyükehir Belediyesi’ne
ait 41 ana arterde 34.964 m2 pasif yeil alan bulunmaktadr.
Tablo 14: Parklar›n Mahallelere Göre Da¤›l›m› (2009)
Kii
Ba›na
Düen
Park
Alan›
(m2)

Park
Say›s›

Alan
(m 2 )

Kii
Ba›na
Düen
Park
Alan›
(m2)

Balar

4

8.470

0,7

Kazm Karabekirr

3

3.589

Barbaros

4

10.520

0,5

Kemalpaa

5

7.330

0,2

Çnar

6

6.028

0,2

Kirazl

13

13.613

0,3

12

14.292

0,3

Mahmutbey

6

9.920

0,4

Evren

7

30.171

0,6

Merkez

9

57.230

2,4

Fatih

2

2.794

0,1

Sancaktepe

6

6.527

0,4

Fevzi Çakmakk

7

20.731

0,7

Yavuz Selim

8

12.797

0,5

Göztepe

5

8.480

0,3

Yenimahalle

8

9.965

0,3

Güneli

13

30.225

0,7

Yenigün

2

2.890

0,1

Hürriyet

4

5.840

0,3

Yldztepe

2

4.460

0,1

nönü

5

26.566

1,0

100. Yl

13

37.549

0,8

Mahalle

Demirkap

Mahalle

Park
Say›s›

Alan
(m 2 )

Kaynak: Baclar Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüü.

lçede yeni parklarn yapm sürerken mevcutlarn bakm-onarm, revizyonu ve tümüyle yeniden
düzenlenerek hizmet standardnn iyiletirilmesi çalmalar da yürütülmektedir.
Park revizyonu kapsamnda yeil alan, oturma gruplar ve oyun gruplar yenilenmektedir. Yeil
alanlarn iyiletirilmesi kapsamnda 2008 ylnda 2.387 adet aaç dikimi, 350.000 çiçek ekimi,
6.324 adet soanl çiçek (lale-sümbül) ekimi, 62.000 m2 çimlendirme çalmas gerçekletirilmitir.

37 www.bagcilar.bel.tr

BACILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

MEVCUT DURUM ANAL‹Z‹

d) Kent Bilgi Sistemi
2003 ylnda Kent Bilgi Sistemi’nin kurulmas çalmalar kapsamnda ilçedeki tüm bina, hane,
iyeri, yol, kanalizasyon, yamursuyu kanal, su ve doalgaz bilgileri toplanarak sisteme aktarlmtr.
Hane halk bilgilerinin güncellenmesi çerçevesinde 2006 ylnda yaklak 160 bin haneyi kapsayan
bir aratrma yaplmtr. Kent bilgi sisteminin saha verilerinin güncelleme çalmalar sürdürülmektedir.

e) Kültürel ve Spor Tesisler
Baclar ilçesinde yer alan sinema ve tiyatro gibi görsel sanat mekânlarnn says ve kapasitesi,
nüfusa oranla yetersiz düzeydedir. Buna karlk, kütüphane bakmndan yeterli imkâna sahip
olduu görülmektedir. Bu kapsamda Baclar’n mevcut kültür altyapsnn gelitirilmesi faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Tablo 15: Kültürel Tesisler (2009)
Plan Niteli¤i

Say

Kapasite

Sinema

6

3.100 (Koltuk)

Tiyatro

1

250 (Koltuk)

22

52.000 (Kitap)

2

2.853(Koltuk)

Kütüphane
Kültür Merkezi

Kaynak: Baclar Belediyesi, Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü.

Baclar ilçesindeki spor tesislerinin altyaps arlkl olarak basketbol sahas ve hal saha
tesislerinden olumaktadr. Basketbol sahalar daha çok parklardaki tesislerden ibarettir. lçede
yüzme havuzu tesisleri nüfusa göre yetersiz durumdadr. lçedeki futbol stadyumu spor müsabakalar
yannda kültürel etkinliklerde de kullanlan bir mekan durumundadr.
Tablo 16: Spor Tesisleri (2009)
Niteli¤i

Says›

Futbol Stadyumu

1

Basketbol Sahas

50

Hal Saha

15

Yüzme havuzu

1

Kaynak: Baclar Belediyesi, Fen leri Müdürlüü.
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5. Sosyo-Ekonomik Hayat
a) Eitim
Baclar ilçesinde yaayanlar içinde okuma yazma bilmeyenlerin oran %8,4 ile oldukça yüksek
bir düzeydedir. Ayrca ilköretim, ilkokul ve okul bitirmedii halde okuma yazma bilenlerin toplamnn
%68,8 orannda olmas, ilçedeki eitim düzeyinin düük olduunu göstermektedir.

Tablo 17: Ba¤c›lar ‹lçesi Okul-Derslik-Ö¤retmen-Ö¤renci Durumu (2009)
Niteli¤i

Devlet

Özel

lköretim

56

4

60

1.649

116.669

2.647

Normal Lise

16

4

20

394

17.364

497

Meslek Lisesi

6

-

6

184

9.627

310

78

8

86

2.227

143.660

3.454

Toplam

Toplam Derslik Ö¤renci

Ö¤retmen

Kaynak: lçe Milli Eitim Müdürlüü.

lçede %90,7’si devlete ait 86 okul bulunmaktadr. 144 bin dolayndaki örenci kitlesi, ilçedeki
nüfusun %20’sini oluturmaktadr. lçedeki ana snflarnda okuyan örenci says 4.021’dir.
Anaokulu seviyesinin üstünde yer alan örencilerin %81,4’ü ilköretimde, %18,8’i lise seviyesinde
bulunmaktadr. TÜK verilerine göre ilköretimde bir öretmene 44 örenci dümektedir. Ayrca,
ilçede bir meslek yüksek okulu da bulunmaktadr.
Tablo 18: E¤itim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + ya) (2009)
Niteli¤i

Toplam

%

Erkek

%

Kad›n
d

%

32.225

5,1

5.997

1,9

26.228

8,4

Okuma yazma bilen fakat bir
okul bitirmeyen

157.356

24,8

76.584

23,7

80.772

25,9

lkokul mezunu

199.669

31,4 100.886

31,2

98.783

31,6

lköretim mezunu

73.695

11,6

38.246

11,8

35.449

11,3

Ortaokul veya dengi okul

28.222

4.4

18.482

5,7

9.740

3,1

Lise veya dengi okul mezunu

78.464

12,3

45.877

14,2

32.587

10,4

Yüksek okul ve üzeri

15.745

2,5

9.807

3,0

5.938

1,9

Bilinmeyen

50.389

7,9

27.501

8,5

22.888

7,3

635.765 100,0 323.380

100,0

Toplam

Kaynak: TÜK, Nüfus statistikleri.
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b) Salk
Baclar’da kamu ve özel olmak üzere toplam 85 salk kuruluu ve 155 eczane bulunmaktadr.
Salk kurulularnda 1.000’in üzerinde salk personeli istihdam edilmektedir. lçe nüfusu göz
önüne alndnda, mevcut salk kurulularnn yetersiz olduu görülmektedir. lçe halk, söz
konusu salk kurulularnn yan sra stanbul genelindeki dier salk kurulularndan da hizmet
alabilmektedir.
Tablo 19: Sa¤l›k Kurulular› (2009)
Sa¤l›k Kuruluu
Resmi Sa¤l›k Kurumlar›
Devlet Hastanesi
Salk Oca

Say›
39

Sa¤l›k Kuruluu
Özel Sa¤l›k Kurumlar›

Say›
46

1

Hastane

5

23

Poliklinik

8

Acil Yardm stasyonu

6

Tp Merkezi

Verem Sava Dispanseri

2

Diyaliz Merkezi

Poliklinikler

1

Ana Çocuk Sal ve Aile
Planlama Merkezi

5

Büyükehir Salk Merkezi

1

Salk Kabini
Özel Psiko-Teknik
Deerlendirme Merkezi
Özel Az ve Di Sal
Poliklinii-Merkezi

13
5
10
2
3

Kaynak: Baclar Belediyesi, Salk leri Müdürlüü.

c) Ekonomik Durum
Baclarn ekonomik hayat arlkl olarak tekstil, gda, iplik dokuma, metal ileme, maden,
basm-yayn sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli iyerlerinden oluan bir yapya sahiptir. Bata
tekstil, gda, metal ve basn sanayi gibi önemli sektörlerin yannda, STOÇ (Toptanclar Çars),
STOÇ OTO GALER, OTO-CENTER, MASST (Matbaaclar ve Ambalajclar) organize sanayi bölgeleri
ilçede yer almaktadr. lçede shhi ve gayrishhî statüde bulunan toplam 16.183 iyeri bulunmaktadr.
En fazla iyerlerinin bulunduu Mahmutbey Mahallesinde yer alan ve tek bana 1.862 iyerine
sahip STOÇ, en önemli merkez durumundadr.
Benzer ekilde MASST ve OTOCENTER’i bünyesinde bulunduran 100. Yl Mahallesi ikinci en
fazla iyerinin bulunduu yerdir. lçenin bat bölümünde yer alan Evren ve Güneli ile douda
bulunan Çnar ve Merkez mahalleleri iyerlerinin dier bölgelere göre daha younlat bölgelerdir.
lçenin güneyinde yer alan nönü, Kazmkarabekir, Barbaros, Yenigün mahalleleri iyerlerinin
nispeten daha az olduu bölgeyi oluturmaktadr.
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Tablo 20: ‹yerlerinin Mahallelere Göre Da¤›l›m› (2009)
Mahalle

Say›

Mahalle

Say›

Mahmutbey

2.691

Fevzi Çakmak

598

100. Yl

1.483

Hürriyet

588

Güneli

1.042

Yldztepe

553

Evren

1.014

Yenimahalle

502

Çnar

856

Göztepe

455

Merkez

809

Yenigün

440

Kirazl

641

Yavuz Selim

428

Fatih

627

Kemalpaa

421

Balar

622

Barbaros

419

Sancaktepe

618

Kazm Karabekir

412

Demirkap

606

nönü

358
16.183

Genel Toplam

Kaynak: Baclar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüü.

Mahmutbey ve Evren Mahallesi’nde arlkl olarak alveri merkezleri bulunmakta ve daha da
gelime göstermektedir. Ülkenin büyük basn kurulularndan Hürriyet, Milliyet, Meydan, Dünya,
Akit ve Yeni Asya gazetelerinin matbaa ve yönetim merkezleri ile Kanal-D, Star, CNN-Türk gibi
önemli televizyon kanallar ve 7 adet Radyo Baclar’da bulunmaktadr.
Tablo 21: Ba¤c›lar ‹lçesindeki Gayr›s›hhî ‹yerlerinin Sektörel Da¤›l›m› (2009)
‹yeri Sanayi Tipi

Say›

Oran %

247

3,7

Alüminyum, Plastik leri Sanayi
Ayakkab leri Sanayi

172
40

2,6
0,6

Gda Maddeleri, çkiler, Et ve Balk Ürünleri, Unlu
Mamuller, Yemler ve Tarmsal Ürünler Sanayi

589

8,9

Kimya Sanayi

85

1,3

Maden Sanayi

470

7,1

Metalurji ve Makine Sanayi

360

5,5

Oto San. leri

166

2,5

33

0,5

Tekstil Sanayi
y
Nakliyat, Ticaret, Komisyon, thalat ve hracat
yeri ile lgili Depolar

1.734

26,3

1.690

25,6

Dier Sanayi

1.017

15,4

Genel Toplam

6.603

100,0

aç leri Sanayi

Petrokimya
y Sanayi
y

Kaynak: Baclar Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüü.
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lçedeki iyerleri içinde kanunen “gayrishhî ” olarak kategorize edilen statüde 6.603 iyeri
bulunmaktadr. Bu iyerlerinin sektörler itibariyle dalm Tablo 21’de verilmitir. Tekstil sanayi,
%26,3’lük pay ile birinci srada yer almaktadr. Baclar’daki tekstil sanayi, stanbul genelindeki
tekstil sektörü içinde %13’lük pay ile ilk srada yer almaktadr. Tekstil yannda %25,6’lk pay ile
depolama tesisleri, %8,9’luk pay ile gda, %7,1’lik pay ile maden ve %5,5’lik pay ile makine sanayi
ilçedeki önemli sektörleri oluturmaktadr.

d) Sivil Toplum Kurulular
Baclar’da faaliyet gösteren derneklerin büyük bir ksm (%69) hemehri dernekleridir. lçenin
geçmite youn göç alarak gelime göstermi olmas bunun en önemli nedenidir. Ayrca, gençlik
ve spor kulüpleri (%12) ile cami ve kuran kursu dernekleri (%8) ilçedeki dier dernekleri
oluturmaktadr.

Tablo 22: ‹lçede Faaliyet Gösteren Dernekler (2009)
Nitelik
Kalknma, Dayanma ve Yardmlama
Dernekleri

Say›

Yüzde
(%)

473

69

Cami ve Kuran Kursu

55

8

Mesleki Dernekler

15

2

Kültür-Sanat Dernekleri

33

5

Gençlik ve Spor Kulüpleri

84

12

Dier

23

4

683

100

Toplam

Kaynak: stanbul Valilii, l Dernekleri Müdürlüü.
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B. BELEDYEYE LKN GENEL BLGLER
1. Kurumsal Yap
Baclar Belediyesi’nin karar organ olan Belediye Meclisi 45 üyeden meydana gelmektedir.
Belediye Bakanna yürütme ilevinde yardmc olmak üzere 5 Belediye Bakan Yardmcs görev
yapmaktadr. Belediye ve Bal Kurulular ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlarna
Dair Yönetmelik ekinde yer alan tasnif cetvellerinde “C16” grubunda yer alan Baclar Belediyesi’nin
28 müdürlük kurma imkân varken, belediyenin örgüt yaps 18 Müdürlükten olumaktadr. Baclar
Belediyesi’nin organizasyon emas öyledir:

ema 1. Baclar Belediyesi Organizasyon emas
Belediye
Meclisi

Belediye
Bakan›

Belediye
Encümeni

Özel Kalem
Müdürlü¤ü
Hukuk ‹leri
Müdürlü¤ü
‹ç Denetim Birimi

Bakan
Yard›mc›s›

Bakan
Yard›mc›s›

Bakan
Yard›mc›s›

Bakan
Yard›mc›s›

Bakan
Yard›mc›s›

‹nsan
Kaynaklar› ve
E¤itim
Müdürlü¤ü

‹mar ve

ehircilik
Müdürlü¤ü

Fen ‹leri
Müdürlü¤ü

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü

Bas›n Yay›n ve
Halkla ‹likiler
Müdürlü¤ü

‹letme

ve
‹tirakler
Müdürlü¤ü

Yap› Kontrol
Müdürlü¤ü

Park ve
Bahçeler
Müdürlü¤ü

Çevre Koruma
ve Kontrol
Müdürlü¤ü

Kültür ve Sosyal
‹ler Müdürlü¤ü

Ruhsat ve
Denetim
Müdürlü¤ü

Zab›ta
Müdürlü¤ü

Etüd Proje
Müdürlü¤ü

Bilgi ‹lem
Müdürlü¤ü

Sa¤l›k ‹leri
Müdürlü¤ü

Yaz› ‹leri
Müdürlü¤ü
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2. Görev ve Yetkiler
5393 Sayl Belediye Kanununa göre belediyelere verilen görev ve yetkiler aada gösterilmitir.

Belediyenin Görev ve Yetkileri:
MADDE 14. — Belediye, mahallî müterek nitelikte olmak artyla;
a) mar, su ve kanalizasyon, ulam gibi kentsel alt yap; corafî ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sal, temizlik ve kat atk; zabta, itfaiye, acil yardm, kurtarma ve ambulans; ehir
içi trafik; defin ve mezarlklar; aaçlandrma, park ve yeil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm
ve tantm, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardm, nikâh, meslek ve beceri kazandrma; ekonomi
ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrr. Büyükehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarnn inaat ile bakm ve onarmn yapabilir veya
yaptrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarn karlayabilir; salkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve iletebilir; kültür ve tabiat varlklar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakmndan
önem tayan mekânlarn ve ilevlerinin korunmasn salayabilir; bu amaçla bakm ve onarmn
yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar aslna uygun olarak yeniden ina edebilir. Gerektiinde,
örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli destei salar, her türlü amatör
spor karlamalar düzenler, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün baar gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi kararyla ödül verebilir. Gda bankacl yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedilii
dikkate alnarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandalara en yakn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yal, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanr.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye snrlarn kapsar. Belediye meclisinin karar
ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayl Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu hükümleri sakldr.

Belediyenin Yetkileri ve mtiyazlar:
Madde 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar unlardr:
a) Belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarn karlamak amacyla her türlü
faaliyet ve giriimde bulunmak.
b) Kanunlarn belediyeye verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çkarmak, belediye yasaklar
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek.
d) Özel kanunlar gereince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve katlma paylarnn tarh,
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tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doal gaz, su, atk su ve hizmet karl alacaklarn tahsilini yapmak veya yaptrmak.
e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu salamak; atk su ve
yamur suyunun uzaklatrlmasn salamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iletmek ve ilettirmek; kaynak sularn iletmek veya ilettirmek.
f) Toplu tama yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulam araçlar, tünel, rayl sistem dâhil
her türlü toplu tama sistemlerini kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek.
g) Kat atklarn toplanmas, tanmas, ayrtrlmas, geri kazanm, ortadan kaldrlmas ve
depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptrmak.
h) Mahallî müterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacyla, belediye ve mücavir alan
snrlar içerisinde tanmaz almak, kamulatrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde snrl aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, ba kabul etmek.
j) Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, iletmek, ilettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kiilerce açlmasna izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dnda kalan dava konusu uyumazlklarn anlamayla tasfiyesine
karar vermek.
l) Gayrishhî müesseseler ile umuma açk istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandrmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi ve kayt altna alnmas amacyla izinsiz sat
yapan seyyar satclar faaliyetten men etmek, izinsiz sat yapan seyyar satclarn faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri alnmayan gda maddelerini gda
bankalarna, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri alnmayan gda d mallar yoksullara
vermek.
n) Reklam panolar ve tantc tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrishhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salna ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ve moloz döküm alanlarn; svlatrlm petrol
gaz (LPG) depolama sahalarn; inaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar
ve sat yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tamalarda çevre kirlilii olumamas için
gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu tama araçlar ile
taksi saylarn, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarn belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
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ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunlarn belediyelere verdii trafik düzenlemesinin
gerektirdii bütün ileri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrishhî müesseselerden birinci snf olanlarn ruhsatlandrlmas ve
denetlenmesi, büyükehir ve il merkez belediyeleri dndaki yerlerde il özel idaresi tarafndan
yaplr.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dantay’n görüü ve çileri Bakanl’nn
kararyla süresi krkdokuz yl geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tama hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluturmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecei gibi toplu
tama hatlarn kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satn alma yoluyla
yerine getirebilir.
l snrlar içinde büyükehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan snrlar içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararyla; turizm, salk, sanayi ve ticaret yatrmlarnn
ve eitim kurumlarnn su, termal su, kanalizasyon, doal gaz, yol ve aydnlatma gibi alt yap
çalmalarn faiz almakszn on yla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptrabilir,
bunun karlnda yaplan tesislere ortak olabilir; salk, eitim, sosyal hizmet ve turizmi gelitirecek
projelere çileri Bakanl’nn onay ile ücretsiz veya düük bir bedelle amac dnda kullanlmamak
kaydyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve düüncelerini tespit etmek
amacyla kamuoyu yoklamas ve aratrmas yapabilir.
Belediye mallarna kar suç ileyenler Devlet malna kar suç ilemi saylr. 2886 sayl Devlet
hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye tanmazlar hakknda da uygulanr.
Belediyenin proje karl borçlanma yoluyla elde ettii gelirleri, artl balar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanlan mallar ile belediye tarafndan tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.

Belediyeye Tannan Muafiyet:
Madde 16. Belediyenin kamu hizmetine ayrlan veya kamunun yararlanmasna açk, gelir
getirmeyen tanmazlar ile bunlarn ina ve kullanmlar katma deer vergisi ile özel tüketim vergisi
hariç her türlü vergi, resim, harç, katlma ve katk paylarndan muaftr.

Büyükehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri:
5216 Sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükehir belediyesine verilen görev ve
yetkiler aada gösterilmitir.
Büyükehir, lçe ve lk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklar
Madde 7. Büyükehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar unlardr:
a) lçe ve ilk kademe belediyelerinin görülerini alarak büyükehir belediyesinin stratejik plânn,
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yllk hedeflerini, yatrm programlarn ve bunlara uygun olarak bütçesini hazrlamak.
b) Çevre düzeni plânna uygun olmak kaydyla, büyükehir belediye ve mücavir alan snrlar
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar plânn yapmak, yaptrmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükehir içindeki belediyelerin nazm plâna uygun olarak hazrlayacaklar
uygulama imar plânlarn, bu plânlarda yaplacak deiiklikleri, parselasyon plânlarn ve imar slah
plânlarn aynen veya deitirerek onaylamak ve uygulanmasn denetlemek; nazm imar plânnn
yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn
yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn
yapmak veya yaptrmak.
c) Kanunlarla büyükehir belediyesine verilmi görev ve hizmetlerin gerektirdii proje, yapm,
bakm ve onarm ileriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarn, parselasyon plânlarn ve her türlü
imar uygulamasn yapmak ve ruhsatlandrmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayl Gecekondu
Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükehir belediyesi tarafndan yaplan veya iletilen alanlardaki iyerlerine büyükehir
belediyesinin sorumluluunda bulunan alanlarda iletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
f) Büyükehir ulam ana plânn yapmak veya yaptrmak ve uygulamak; ulam ve toplu tama
hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu salamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen
her türlü servis ve toplu tama araçlar ile taksi saylarn, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarn belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunlarn
belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek.
g) Büyükehir belediyesinin yetki alanndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak,
yaptrmak, bakm ve onarmn salamak, kentsel tasarm projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yaplara ilikin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam aslacak yerleri ve bunlarn
ekil ve ebadn belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar ile bunlar
üzerindeki binalara numara verilmesi ilerini gerçekletirmek.
h) Co¤rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalknma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarm alanlarnn ve su havzalarnn
korunmasn salamak; aaçlandrma yapmak; gayrishhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salna
ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inaat malzemeleri, hurda
depolama alanlar ve sat yerlerini, hafriyat topra, moloz, kum ve çakl depolama alanlarn,
odun ve kömür sat ve depolama sahalarn belirlemek, bunlarn tanmasnda çevre kirliliine
meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükehir kat atk yönetim plânn yapmak, yaptrmak; kat
atklarn kaynakta toplanmas ve aktarma istasyonuna kadar tanmas hariç kat atklarn ve
hafriyatn yeniden deerlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine ilikin hizmetleri yerine
getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; sanayi ve tbbî atklara
ilikin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek;
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deniz araçlarnn atklarn toplamak, toplatmak, artmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.
j) Gda ile ilgili olanlar dâhil birinci snf gayrishhî müesseseleri ruhsatlandrmak ve denetlemek,
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iletmek.
k) Büyükehir belediyesinin yetkili olduu veya ilettii alanlarda zabta hizmetlerini yerine
getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve açk otoparklar yapmak, yaptrmak, iletmek, ilettirmek
veya ruhsat vermek.
m) Büyükehirin bütünlüüne hizmet eden sosyal donatlar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri,
hayvan barnaklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, elence ve benzeri yerleri yapmak, yaptrmak,
iletmek veya ilettirmek; gerektiinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli destei
salamak, amatör takmlar arasnda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi ve yurt d
müsabakalarda üstün baar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararyla ödül
vermek.
n) Gerektiinde salk, eitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum
ve kurulularna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakmn, onarmn yapmak
ve gerekli malzeme desteini salamak.
o) Kültür ve tabiat varlklar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakmndan önem tayan mekânlarn
ve ilevlerinin korunmasn salamak, bu amaçla bakm ve onarmn yapmak, korunmas mümkün
olmayanlar aslna uygun olarak yeniden ina etmek.
p) Büyükehir içindeki toplu tama hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, iletmek veya ilettirmek, büyükehir snrlar içindeki kara ve denizde taksi ve servis
araçlar dahil toplu tama araçlarna ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve dier tesisleri kurmak,
kurdurmak ve iletmek; derelerin slahn yapmak; kaynak suyu veya artma sonunda üretilen
sular pazarlamak.
s) Mezarlk alanlarn tespit etmek, mezarlklar tesis etmek, iletmek, ilettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
t) Her çeit toptanc hallerini ve mezbahalar yapmak, yaptrmak, iletmek veya ilettirmek,
imar plânnda gösterilen yerlerde yaplacak olan özel hal ve mezbahalar ruhsatlandrmak ve
denetlemek.
u) l düzeyinde yaplan plânlara uygun olarak, doal afetlerle ilgili plânlamalar ve dier hazrlklar
büyükehir ölçeinde yapmak; gerektiinde dier afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme destei
vermek; itfaiye ve acil yardm hizmetlerini yürütmek; patlayc ve yanc madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, iyeri, elence yeri, fabrika ve sanayi kurulular ile kamu kurulularn
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yangna ve dier afetlere kar alnacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatn
gerektirdii izin ve ruhsatlar vermek.
v) Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar, engelliler, kadnlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelitirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandrma kurslar açmak, iletmek veya
ilettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulular
ve sivil toplum örgütleri ile ibirlii yapmak.
y) Merkezî stma sistemleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek.
z) Afet riski tayan veya can ve mal güvenlii açsndan tehlike oluturan binalar insandan
tahliye etmek ve ykmak. Büyükehir belediyeleri birinci fkrann (c) bendinde belirtilen yetkilerini,
imar plânlarna uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadr. Büyükehir
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

lçe ve lk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri unlardr:
a) Kanunlarla münhasran büyükehir belediyesine verilen görevler ile birinci fkrada saylanlar
dnda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükehir kat atk yönetim plânna uygun olarak, kat atklar toplamak ve aktarma istasyonuna
tamak.
c) Shhî iyerlerini, 2 nci ve 3 üncü snf gayrishhî müesseseleri, umuma açk istirahat ve
elence yerlerini ruhsatlandrmak ve denetlemek.
d) Birinci fkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayl Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve elence yerleri ile parklar yapmak; yallar,
özürlüler, kadnlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
eitim ve beceri kurslar açmak; salk, eitim, kültür tesis ve binalarnn yapm, bakm ve onarm
ile kültür ve tabiat varlklar ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakmndan önem tayan
mekânlarn ve ilevlerinin gelitirilmesine ilikin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
4562 Sayl Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanl’na ve
organize sanayi bölgelerine tannan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulamna açk havaalanlar
ve bu havaalanlar bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsam dndadr.
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Alt Yap Hizmetleri
Madde 8. Büyükehir içindeki alt yap hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacyla
büyükehir belediye bakan ya da görevlendirdii kiinin bakanlnda, yönetmelikle belirlenecek
kamu kurum ve kurulular ile özel kurulularn temsilcilerinin katlaca alt yap koordinasyon
merkezi kurulur. Büyükehir ilçe ve ilk kademe belediye bakanlar kendi belediyesini ilgilendiren
konularn görüülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katlrlar. Alt yap koordinasyon
merkezi toplantlarna ayrca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliindeki meslek
kurulularnn (oda üst kuruluu bulunan yerlerde üst kuruluun) temsilcileri de davet edilerek
görüleri alnr.
Alt yap koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kurulular ile özel kurulular tarafndan büyükehir
içinde yaplacak alt yap yatrmlar için kalknma plân ve yllk programlara uygun olarak yaplacak
taslak programlar birletirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kurulular
ile özel kurulular alt yap koordinasyon merkezinin isteyecei corafî bilgi sistemleri dâhil her
türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadrlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve
kuruluu tarafndan ayn anda yaplmas gerekenler ortak programa alnr. Ortak programa alnan
alt yap hizmetleri için belediye ve dier bütün kamu kurum ve kurulularnn bütçelerine konulan
ödenekler, alt yap koordinasyon merkezi bünyesinde oluturulacak alt yap yatrm hesabna
aktarlr.
Ortak programa alnan hizmetler için kamu kurum ve kurulu bütçelerinde yeterli ödenein
bulunmadnn bildirilmesi durumunda, büyükehir belediyesi veya ilgisine göre bal kurulu
bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrlabilir. Kamu kurum ve kurulular alt yap ortak yatrm
hizmetleri için harcanan miktarda ödenei, yeniden deerleme orann da dikkate alarak ertesi
yl bütçesinde ayrr. Ayrlan bu ödenek belediye veya ilgili bal kuruluunun hesabna aktarlr.
Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluu, büyükehir belediyesi snrlarnda yeni bir
yatrm yapamaz.
Ortak programa alnmayan yatrmlar için bakanlklar, ilgili belediye ve dier kamu kurum ve
kurulular alt yap koordinasyon merkezi tarafndan belirlenen programa göre harcamalarn
kendi bütçelerinden yaparlar.Koordinasyon merkezleri tarafndan alnan ortak yatrm ve toplu
tamayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kurulularyla ilgililer için balaycdr.
Alt yap koordinasyon merkezinin çalma esas ve usulleri ile bu kurullara katlacak kamu kurum
ve kurulu temsilcileri, çileri Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle belirlenir. çileri
Bakanl, çkarlacak bu yönetmeliin, alt yap yatrm hesabnn kullanlmas ve ödenek tahsisi
ve aktarmasna ilikin ksmlar hakknda, Maliye Bakanl ve Devlet Plânlama Tekilât Müstearl’nn
görüünü alr.

Ulam Hizmetleri:
Madde 9. Büyükehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü tamaclk
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacyla, büyükehir belediye bakan ya da
görevlendirdii kiinin bakanlnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kurulu temsilcilerinin
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katlaca ulam koordinasyon merkezi kurulur. Büyükehir ilçe ve ilk kademe belediye bakanlar
kendi belediyesini ilgilendiren konularn görüülmesinde koordinasyon merkezlerine üye
olarak katlrlar. Ulam koordinasyon merkezi toplantlarna ayrca gündemdeki konularla ilgili
kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn (oda üst kuruluu bulunan yerlerde üst kuruluun)
temsilcileri de davet edilerek görüleri alnr.
Bu Kanun ile büyükehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve
güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmu ve servis araçlarnn durak ve araç park yerleri ile saysnn
tespitine ilikin yetkiler ile büyükehir snrlar dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulam
koordinasyon merkezi tarafndan kullanlr.
Ulam koordinasyon merkezi kararlar, büyükehir belediye bakannn onay ile yürürlüe girer.
Ulam koordinasyon merkezi tarafndan toplu tama ile ilgili alnan kararlar, belediyeler ve bütün
kamu kurum ve kurulularyla ilgililer için balaycdr.
Koordinasyon merkezinin çalma esas ve usulleri ile bu kurullara katlacak kamu kurum ve
kurulu temsilcileri, çileri Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Büyükehir
belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasnda, 13.10.1983 tarihli ve
2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun bu kanuna aykr hükümleri uygulanmaz.

Büyükehir Belediyesinin Yetkileri ve mtiyazlar
Madde 10- Büyükehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli olduklar konularda bu kanunla
birlikte Belediye Kanunu ve dier mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tannan yetki,
imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükehir Belediyesinin mar Denetim Yetkisi
Madde 11. Büyükehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarn
denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi
ve gerektiinde bunlarn örneklerini almay içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler
en geç onbe gün içinde verilir. mar uygulamalarnn denetiminde kamu kurum ve kurulularndan,
üniversiteler ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan yararlanlabilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykrlklarn giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay
geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykrlklar giderilmedii takdirde, büyükehir
belediyesi eksiklik ve aykrlklar gidermeye yetkilidir.
Büyükehir belediyesi tarafndan belirlenen ruhsatsz veya ruhsat ve eklerine aykr yaplar,
gerekli ilem yaplmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykr uygulama, ilgili belediye
tarafndan üç ay içinde giderilmedii takdirde, büyükehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194
sayl mar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkn haizdir.
Ancak 3194 sayl kanunun 42 nci madde kapsamndaki konulardan dolay iki kez ceza verilemez.
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3. nsan Kaynaklarnn Nitelii
Baclar Belediyesi’nde Austos 2009 itibariyle toplam 538 personel görev yapmaktadr.
Bunlarn yaklak yars (%49,3) memur, %11’i sözlemeli personel geriye kalanlar ise içi
statüsündedir.
Tablo 23: Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu (2009)
Statü

Say›s›

Yüzde (%)

265

49,3

59

11,0

Kadrolu çi

195

36,2

Geçici çi

19

3,5

538

100,0

Memur
Sözlemeli Personel

Toplam

Kaynak: Baclar Belediyesi, nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü.

Genel olarak bakldnda kadn personel %10,4’lük bir paya sahiptir.Kadn personel oran
memurlar içinde %13,6 ve sözlemeli personel içinde % 23,7 düzeyindedir.
Tablo 24: Personelin Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (2009)
Memur
Cinsiyet
Say

(%)

Sözlemeli
Personel
Say

(%)

‹çi
Say

Toplam
(%)

Say

(%)

Kadn

36

13,6

14

23,7

6

2,8

56

10,4

Erkek

229

86,4

45

76,3

208

97,2

482

89,6

Toplam

265

100,0

59

100,0

214

100,0

538

100,0

Kaynak: Baclar Belediyesi, nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü.

Çalanlarn ya ortalamasna bakldnda, %61,2’lik ksmnn orta ya (36-50 aras) grubunda
topland dikkati çekmektedir. Çalanlarn dörtte biri genç ya (20-35 aras) kategorisinde yer
almaktadr. 51 ve üzeri yaa sahip personelin oran ise %13,9’dur.
Tablo 25: Personelin Ya Durumu (2009)
Ya
Gruplar›

Memur
Say

(%)

Sözlemeli
Personel
Say

(%)

‹çi
Say

Toplam
(%)

Say

(%)

20-35 aras

52

19,6

56

94,9

26

12,2

134

24,9

36-50 aras

168

63,4

3

5,1

158

73,8

329

61,2

51 ve üzeri

45

17,0

0

0,0

30

14,0

75

13,9

Toplam

265

100,0

59

100,0

214

100,0

538

100,0

Kaynak: Baclar Belediyesi, nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü.
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Personelin eitim durumuna bakldnda birinci sray yükseköretim (ön lisans ve lisans)
mezunu olanlar (%36,8) almaktadr. Bunu ortaöretim mezunlar (%32,5) ile ilköretim mezunlar
(%30,7) takip etmektedir. Statüler itibaryla bakldnda eitim düzeyi en yüksek grup sözlemeli
personeldir. Bunu memurlar ve içiler izlemektedir.
Tablo 26: Çal›anlar›n Ö¤renim Durumu (2009)
Ö¤renim
Durumu

Sözlemeli
Personel

Memur
Say

(%)

Say

‹çi

(%)

Toplam

Say

(%)

Say

(%)

20

7,5

-

-

145

67,8

165

30,7

129

48,7

1

1,7

45

21,0

175

32,5

Ön Lisans

37

14,0

5

8,5

5

2,3

47

8,7

Lisans

79

29,8

53

89,8

19

8,9

151

28,1

Toplam

265

100,0

59

100,0

214

100,0

538

100,0

lköretim
Ortaöretim

Kaynak: Baclar Belediyesi, nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü.

Baclar Belediyesi personelinin niteliinin gelitirilmesi amacyla yurt içinde ve yurt dnda
hizmet içi eitimler düzenlenmektedir. 2007 ve 2008 yllarnda yurtiçinde gerçekletirilen 43
eitim faaliyetine 892 memur ve 518 içi, yurtdnda gerçekletirilen 14 eitim faaliyetine 54
memur personel katlmtr.
Memur personel içerisinde %65,8’lk payla en büyük grubu genel idare hizmetleri snfnda
çalanlar oluturmaktadr. Teknik hizmetler snfndaki personelin oran %29’dur. Geri kalan
snflara mensup personelin toplam içindeki pay oldukça düüktür (%5,2).

Tablo 27: Memur ve Sözlemeli Personelin Hizmet S›n›flar›na Göre Da¤›l›m› (2009)
S›n›flar

Say

GiH ( Genel dare Hizmetleri )

(%)

213

65,8

94

29,0

AH ( Avukat Hizmetleri Snf )

5

1,5

SH ( Salk Hizmetleri Snf )

10

3,1

2

0,6

324

100,0

TH ( Teknik Hizmet Snf )

YH ( Yardmc Hizmetleri Snf )
Toplam

Kaynak: Baclar Belediyesi, nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü.
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4. Mali Yap
Baclar Belediyesi’nin son 7 yllk bütçe gerçeklemelerine bakldnda gerçekleme oranlarnn
ortalama olarak %90 civarnda olduu görülmektedir. Bu durum belediyenin mali yapsnn oldukça
iyi durumda bulunduunu göstermektedir. Gelirler ve giderler açsndan en düük gerçekleme
oranlar 2007 ylnda ortaya çkmtr.

Tablo 28: Bütçe ve Gerçekleme Durumu (2009)
Y›llar

Bütçelenen
Tutar

Gerçekleen
Gelir

Gerçekleme
Oran› (%)

Gerçekleen
Gider

Gerçekleme
Oran› (%)

2002

41.031.862

37.478.127

91

36.265.148

88

2003

62.408.002

72.227.118

116

62.134.070

100

2004

83.584.438

73.117.410

87

82.329.622

98

2005

105.369.083

98.351.439

93

104.947.536

100

2006

138.620.700

123.495.207

89

124.815.988

90

2007

194.825.000

132.182.175

68

138.256.937

71

2008

177.515.429

157.631.316

89

137.255.615

77

Kaynak: Baclar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüü.

2007-2008 yllarnn tahakkuk ve tahsilatlar karlatrldnda; genel itibaryla 2008 ylnn
tahakkuk-tahsilat orannn (%94), 2007 yl oranndan (%82) daha iyi olduu görülmektedir.
Tahakkuk rakamlar yl içinde gerçekleen tahakkuklar kapsamaktadr. Devreden tahakkuklar
dikkate alnrsa, tahakkuk-tahsilât oranlar 2007 ylnda %56’ya, 2008 ylnda ise %68’e dümektedir.
2007 ve 2008 itibaryla gelir tahakkuklarnda %12, gelir tahsilâtnda ise %29’luk bir art
gerçeklemitir.
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Tablo 29: 2007-2008 Y›llar› Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu (TL)
2007 Y›l›
Tahakkuk
Tahsilât

%

2008 Y›l›
Tahakkuk
h kk k
Tahsilât
h ilâ

%

Vergi Gelirleri

60.041.360

55.510.908

92

59.070.417

52.878.567

90

Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler

37.367.397

32.822.690

88

39.246.658

33.342.257

85

Bina Vergisi

21.293.331

18.772.085

88

23.335.153

20.216.942

87

Arsa Vergisi

Gelirin Türü

11.018.298

10.145.523

92

10.614.529

8.999.942

85

Çevre Temizlik Vergisi

5.055.768

3.905.082

77

5.296.975

4.125.373

78

Dahilde Alnan Mal ve Hizmet
Vergileri

7.442.031

7.442.334 100

9.431.107

9.126.796

97

15.231.931

15.245.883 100

10.392.651

Harçlar
Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.702.923

6.451.645

96

8.459.034

Alnan Ba Ve Yardmlar le Özel
Gelirler

2.544.633

2.544.633 100

473.812

Dier Gelirler

74.875.327

Faiz Gelirleri

40.772

52.339.130

70

67.383.244

40.772 100

33.114

10.409.512 100
6.963.585

82

473.812 100
65.277.851

97

33.114 100

Kii ve Kurumlardan Alnan Paylar

46.235.933

44.347.440

96

58.728.251

57.983.434

99

Para Cezalar

28.408.602

7.760.898

27

8.331.412

6.971.596

84

190.017

190.017

0

290.465

289.706

0

Dier Çeitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Toplam

4.888.841
149.053.085

4.888.841 100
121.735.159

82

32.037.497
167.424.007

32.037.497 100
157.631.315

94

Kaynak: Baclar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüü.

Ana gelir kalemleri itibaryla 2008 ylnda en fazla gelir art %555 ile sermaye gelirlerinde
olmutur. Bunu %25 ile dier gelirler takip etmektedir. Alnan ba ve yardmlar ile özel gelirlerde
%81’lik azalma gerçeklemitir. Vergi gelirlerinde de %5’lik bir azalma olmutur.
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Tablo 30: 2007-2008 Y›llar› Tahsilat Kar›lat›rmas› (TL)
2008 Y›l›
Tahsilât›

2007 Y›l›
Tahsilât›

Gelirin Türü

Art›Azal›
(%)

Vergi Gelirleri

55.510.908,48

52.878.567,00

-5

Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler

32.822.690,78

33.342.257,85

2

Bina Vergisi

18.772.085,19

20.216.942,63

8

Arsa Vergisi

10.145.523,10

8.999.942 4,03

-11

Çevre Temizlik Vergisi

3.905.082,49

4.125.373,19

6

Dahilde Alnan Mal ve Hizmet
Vergileri

7.442.334,12

9.126.796,18

23

15.245.883,58

10.409.512,83

-32

Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.451.645,25

6.963.585,89

8

Alnan Ba Ve Yardmlar le Özel
Gelirler

2.544.633,82

473.812,88

-81

52.339.130,24

65.277.851,98

25

40.772,90

33.114,97

-19

44.347.440,78

57.983.434,48

31

7.760.898,78

6.971.596,27

-10

190.017,78

289.706,26

52

4.888.841,26

32.037.497,91

555

121.735.159,05

157.631.315,66

29

Harçlar

Dier Gelirler
Faiz Gelirleri
Kii ve Kurumlardan Alnan Paylar
Para Cezalar
Dier Çeitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Toplam

Kaynak: Baclar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüü.

2007 ve 2008 yllarnda bütçelenen ve gerçekleen deerlere göre harcamalar karlatrldnda,
2007 ylnda bütçe içerisindeki en büyük gider kalemi %42,4 ile sermaye giderleridir. Bunu
%33,6 ile mal ve hizmet alm giderleri izlemektedir. 2008 ylnda ise söz konusu iki gider kalemi
yer deitirmitir; mal ve hizmet alm giderleri %43,1 ile en büyük gider kalemi durumuna gelmi,
bunu %31,1 ile sermaye giderleri izlemitir.
Tablo 31: 2007 ve 2008 Y›l› Bütçelenen ve Gerçekleen De¤erlere Göre Harcamalar
2007
Gider Kalemi

Bütçe

G

2008
kl me

Bütçe

Gerçekleme

Personel Giderleri

9,6

12,8

13,2

16,7

Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri

2,0

0,5

1,5

1,3

33,6

43,3

43,1

53,6

Faiz Giderleri

1,2

2,8

1,7

0,9

Cari Transferler

4,8

6,4

4,0

4,1

Sermaye Giderleri

42,4

34,2

31,1

23,4

Yedek Ödenekler

6,3

0,0

5,4

0,0

Mal ve Hizmet Alm
Giderleri

Toplam

100,0
100,0
100,0
Kaynak: Baclar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüü.
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Gerçeklemeler açsndan bakldnda ise, her iki ylda da harcamalar içerisindeki en önemli
pay mal ve hizmet alm giderlerine aittir. Özellikle 2008 ylnda gerçekleen harcamalarn yarsndan
fazlasn (%53,6) mal ve hizmet alm giderleri oluturmaktadr. Bunu her iki ylda da sermaye
giderleri takip etmektedir. Hem bütçe ve hem de gerçekleen harcamalar açsndan personel
giderleri de art göstermektedir.

5. Fiziki kaynaklar
Baclar Belediyesi’nin ana hizmet birimleri tek bir binada faaliyet göstermektedir. Yol ve kaldrm
yapm, tamir ve bakm ilerinin yürütüldüü ayrca bir yerleke mevcuttur. Belediyeye ait araçlarn
yan sra, otobüs, minibüs, kamyonet tipi araç ihtiyac kiralama yöntemiyle temin edilerek hizmetlerde
kullanlmaktadr. Belediyeye ait fiziki kaynaklarn dökümü aadaki tabloda verilmitir.

Tablo 32: Belediyenin Fiziki Kaynaklar› (2009)
Türü

Hizmet Binalar

Sosyal Tesisler

Hizmet Araçlar

Niteli¤i

Say›s›

Genel Hizmet

1

Zabta Karakolu
Fen leri Kompleksi

1
1

Spor Tesisi

1

Sosyal Tesis

6

Kültür Merkezi

1

Binek

3

Minibüs – Otobüs

4

Kamyonet

11

Kamyon

35

Çöp Kamyonu

29

Ambulans

Toplam

3

8

84

2
18

 Makineleri
Kaynak: Baclar Belediyesi, Fen leri Müdürlüü.
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6. Teknolojik Altyap
Baclar Belediyesi’nde teknolojik altyap kapsamnda gerek kurum içindeki yönetim bilgi sistemi
ve gerekse vatandaa yönelik e-belediyecilik uygulamalar mevcuttur. Yönetim bilgi sistemi
kapsamnda 27 yazlm birimlerce kullanlmaktadr. E-belediyecilik kapsamnda vatandalar internet
üzerinden meclis ve encümen kararlarna, arsa-bina rayiç duyurularna, günlük nikâh programna,
doktor nöbet listesine ve ihale ilanlarna ulamalar mümkündür. Ayrca, imar durumunu sorgulama,
emlak vergisi borç sorgulama ve ödeme ile sosyal yardm talebi sorgulama servisleri hizmet
vermektedir.
Tablo 33: Yönetim Bilgi Sistemindeki Yaz›l›mlar (2009)
Modül
Alo 153 Beyaz Masa Yazlm
Yetkilendirme ve Yönetim Modülü
Rapor Hazrlama Modülü
malat ve Tbbi Atk
Fen leri Yazlm
Dava Takip
Emlak stimlâk
Genel Tahakkuk Tahsilat.(Kira Takip)
Memur Özlük, çi Özlük
dari ler Yazlm
Salon Randevu Takip Yazlm
Etkinlik-Gezi Modülü
Ortak Sicil
Genel Tahakkuk Tahsilât, Emlak Vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi
Bordro Yazlm (Memur – çi)
Analitik Bütçe ve Muhasebe Yazlm
Hafta Tatili Çalma Ruhsat
yeri Açma ve Çalma Ruhsat
Yap Ruhsat ve skân Ruhsat
Ölüm MERNS
Hayvan A takip Yazlm
Encümen Karar Takip
Meclis Karar Takip
Evlenme MERNS
Ariv Yazlm
Zabta Yazlm
Tanr Takip Yazlm
Gelen-Giden Evrak
Microsoft Ofis 2007 Program

Müdürlük
Basn Yayn ve Halkla likiler Müdürlüü
Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü
Bilgi lem Müdürlüü
Bilgi lem Müdürlüü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüü
Fen leri Müdürlüü
Hukuk leri Müdürlüü
mar ve ehircilik Müdürlüü
mar ve ehircilik Müdürlüü
nsan Kaynaklar
y
 ve Eitim Müdürlüü
letme ve tirakler Müdürlüü
Kültür ve Sosyal
y ler Müdürlüü
Basn Yayn ve Halkla likiler Müdürlüü,
Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü, letme ve
tirakler Müdürlüü
Mali Hizmetler Müdürlüü
Mali Hizmetler Müdürlüü

Mali Hizmetler Müdürlüü
Mali Hizmetler Müdürlüü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüü
Yap ve Kontrol Müdürlüü
Salk leri Müdürlüü
Salk leri Müdürlüü
Yaz leri Müdürlüü-Encümen
Yaz leri Müdürlüü-Meclis
Yaz leri Müdürlüü-Evlenme
Yaz leri Müdürlüü-Ariv
Zabta Müdürlüü
Tüm Müdürlükler
Tüm Müdürlükler
Tüm Müdürlükler
Kaynak: Baclar Belediyesi, Bilgi lem Müdürlüü.
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Belediye sistem odasnda bir adet data server, bir adet depolama ünitesi, bir adet EVA yönetim
server, bir adet Alpha server, bir Adet web server, bir Adet faks server, bir adet AD/DC server,
üç adet terminal server, bir adet omurga switch, sekiz adet kenar switchlerinden oluan altyap
hizmet vermektedir. Mail hizmeti her birim için 250 MB kapasiteye sahiptir.
Yerel A Omurga Sisteminin Oluturulmas ve Felaket Kurtarma Sisteminin kurulmasna yönelik
çalmalar tamamlanmtr. Bu kapsamda, bir adet AD/DC server, bir adet data server, iki adet
terminal server, bir adet MSA1500 yönetim server ve depolama ünitesi ile omurga switch
kurulumu gerçekletirilmitir. Bu altyap sayesinde belediye verilerinin ezamanl yedeinin alnmas
ve felaket durumunda veri kaybnn önüne geçilmesi planlanmtr.
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C. PAYDA ANALZ
Bir kurumun hizmet sunduu ve ibirlii yapt kii, grup veya kurulular payda olarak
nitelenebilir. Paydalar, kurumu dorudan veya dolayl olarak etkilemekte ve kuruma girdi
salamaktadr. Payda analizi, paydalarn görü, düünce ve önerilerinin belirlenmesi ve analiz
edilmesine yönelik bir çalmadr.
Çalma kapsamnda, iç ve d paydalar kapsayan bir liste hazrlanmtr. Buna göre, Baclar
Belediyesi’nin iç ve d paydalar aadaki tabloda gösterilmitir.

Tablo 34: Payda Listesi
Payda Grubu

Payda
Türü

Gerekçe

Belediye Meclisi Üyeleri

Önceli¤i
Yüksek

Belediye Encümeni Üyeleri

Hizmeti Üretmek

Yöneticiler
Çalanlar
stanbul Büyükehir Belediyesi

ç

Sendikalar

Hizmetin Üretilmesine
Dorudan Katk Salamak

lçe Belediyeleri
Yükleniciler ve Alt Yükleniciler

Düük
Yüksek

Tedarikçiler
Meslek Örgütleri
Üniversiteler

Hizmetin Üretilmesini
Dorudan Etkilemek

Banka ve Finans Kurumlar
çileri Bakanl
Valilik
Hizmetten Yararlanan Vatandalar
D

l Özel daresi
Kaymakamlklar
lçe Milli Eitim Müdürlüü
Dier Kamu Kurumlar
Muhtarlklar

Hizmetin Üretilmesini
Dolayl Etkilemek

Sivil Toplum Kurulular
Uluslararas Kurulular

Düük

Siyasi Partiler
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1. ç Payda Analizi
2010–2014 Stratejik Plan ve 2010 Yl Performans Program Çalmas kapsamnda,
çalanlarn örgütsel yap, örgüt kültürü, performans deerlendirmesi, idari ve fiziki altyap ve i
tatmini konularndaki deerlendirmelerini ve beklentilerini belirlemek amacyla 31 soruluk “çalan
memnuniyeti” anket çalmas gerçekletirilmitir. Ankete 228 çalan katlmtr. Elde edilen
bulgular u ekilde özetlemek mümkündür:
1. Çalanlarn %65’i personelin birimler arasnda dengeli ve adil bir biçimde datldn
düünmektedir.
2. Çalanlarn %85’i Baclar Belediyesi’nin effaf ve %89’u güven verici bir kurulu olduu
inancndadr. Öte yandan çalanlarn %93’ü kurumda vatanda memnuniyetinin önemsendii,
%66’s yönetici ve çalanlar arasnda ibirlii ve uyum bulunduu ve %71’i diyalog kültürünün
hiyerariden uzak ve açk bir ekilde ilemekte olduu kanaatindedir.
3. Çalanlarn %71 yaptklar i için gerekli yetki, sorumluluk ve inisiyatifin kendilerine tanndn,
%60’ karar alma sürecinin ilgili çalanlar kapsadn ve katlmc bir ekilde ilediini belirtmekte
ve %61’i çalanlarn duygu ve deerlerine sayg gösterildiini ifade etmektedir. Öte yandan,
çalanlarn yenilikçi ve yaratc düüncelerinin, yöneticilerce ne ölçüde önemsenmekte ve
desteklenmekte olduuna dair soruya, personelin %48 olumlu, %12’si olumsuz olduu yönünde
cevap vermilerdir. Bu soruda kararszlarn orannn %40 olmas dikkat çekicidir.
4. Çalanlarn %79’u d çevrede meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelimelerin,
Baclar Belediyesi’nin hizmet ve politikalarnda göz önünde bulundurulduunu ifade ederken,
%4’ü aksi kanaati belirtmitir. Bu konuda kararszlarn oran ise %17’dir.
5. Yöneticilerin konumlarnn gerektirdii bilgi ve tecrübe düzeylerinin yeterli olduunu düünenlerin
oran %68 iken, yetersiz olduunu düünenlerin oran %15’dir. Atama ve terfilerde liyakate dikkat
edildiine inananlarn oran ise %45’dir. Dier yandan, personelin %81’i kendilerine verilen
görevleri etkili ve verimli bir ekilde yerine getirdiklerini, %72’si de görevlerin etkili ve verimli bir
ekilde yürütülmesi ile ilgili teknik ve uzmanla sahip olduklar kanaatindedir. Kurum personelinin
%44’ü çalanlarn performanslarnn ölçülüp deerlendirildii, %24’ü ise performans
deerlendirmesinin rasyonel yaplmad görüündedir. Yine personelin %64’ü uygulanan hizmet
içi eitim programlarnn kurumsal ve bireysel ihtiyaçlar karladn düünmektedir.
6. Baclar Belediyesi’nde fiziki mekânlarn ve teknolojik altyapnn kurum hizmetleri açsndan
olumlu bir görünüm sergiledii anlalmaktadr. Nitekim kurum içinde birimler aras bilgi ve
belgelerin hzl ve doru bir ekilde temin edilebilirlii ile ilgili çalanlarn %69’u olumlu kanaat
tamaktadr. Teknolojik altyapnn görevlerin etkili ve verimli bir ekilde yerine getirilmesi bakmndan
uygun olduunu düünenlerin oran %78’dir. Fiziki mekânlardan memnuniyet düzeyi ise %66’dr.
7. Çalanlarn i tatmini konusundaki memnuniyet düzeylerinin çok yüksek olduu görülmektedir.
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Çalanlar, mevcut ilerinden (%88), çaltklar birimden (%92) ve nihayet Baclar Belediyesi’nde
çalyor olmaktan (%96); mevcut statülerinden (%79), kurum içi iletiimden (%65) ve kurum
tarafndan sunulan yemek, personel servisi, salk ve dier sosyal hizmetlerden (%68) memnundurlar.
Sonuç olarak, Baclar Belediyesi çalanlarnn genel anlamda memnuniyet düzeyleri oldukça
yüksektir. Çalanlar, kurumlarna yüksek düzeyde güven duyduklarn, çalma koullarndan
memnun olduklarn ve vatandalara deer verildiini belirtmiler; buna karlk performans ve
liyakat konularnda baz sorunlarn yaandn vurgulamlardr.

2. D Payda Analizi
Baclar Belediyesi’nin stratejik planlama çalmalarnn katlmc bir anlayla yürütülmesi
amacyla, d paydalarn görü ve düünceleri de alnmaya çallmtr. Bu amaçla, iki aamal
bir çalma program yürütülmütür. lk olarak, d paydalarn Baclar Belediyesi hakkndaki
görülerinin tespiti amacyla bir anket uygulamas yaplmtr. Özel ve kamu kurumlar ile sivil
toplum örgütü ve muhtarlardan oluan d payda kitlesine 100 adet anket gönderilmitir. Bu
anketlerden cevaplanarak geriye dönenler içinde geçerli olarak kabul edilerek deerlendirmeye
alnanlarn says 46’dr. Ayrca, vatandalarn belediye hizmetlerine ilikin memnuniyet düzeyini
belirleyebilmek amacyla 3.000 kiiyle ikinci bir anket gerçekletirilmitir.
a) D Payda Anketi Sonuçlar
D payda anketine katlanlarn %56’s Baclar Belediyesi’nin sunduu hizmetler hakknda
yeterli düzeyde bilgi sahip olduklarn ifade etmilerdir.
Ankette katlanlara, baz hizmet alanlarnda Baclar Belediyesi’ni ne ölçüde baarl bulduklar
sorulmu ve tutumlarn 5’li Likert ölçeine göre (tamamen, büyük ölçüde, kararszm, ksmen
ve hiç) derecelendirmeleri istenmitir. Elde edilen bulgulara göre, d paydalarn belediyeyi en
baarl bulduu alan “temizlik ve kat atklarn toplanmas” dr. kinci sray 3,68 ortalama ile
“zabta” hizmetleri almaktadr. Baar sralamasnda, “özürlülere yönelik hizmetler” 3,64 ile üçüncü,
“yoksullara yönelik yardmlar” 3,62 ile dördüncü ve “halkla ilikiler” ile “okuma-yazma kurslar”
3,61 ile beinci srada yer almaktadr.
Baclar Belediyesi’nin gelecekte hangi alanlara daha öncelik vermesi konusunda da d
paydalarn görüleri alnmtr. Buna göre, gelecekte öncelik verilmesi gereken alanlar öyle
sralanmaktadr: Kentsel altyap (yol, kaldrm ve asfalt) (4,06); gençlik ve spor hizmetleri (3,53);
kentsel dönüüm (3,45); temizlik ve kat atklarn toplanmas (3,10); otopark (3,10); park, bahçe
ve yeil alanlar (2,82); imar, ruhsat ve yap denetimi hizmetleri (2,71).
D paydalardan son olarak “gelecek 5 yl içinde Baclar ilçesini nasl görmek istedikleri” ile
“Baclar Belediyesi’ne yürüttüü hizmetlerle ilgili neler önerdiklerini” açk uçlu olarak belirtmeleri
istenmitir. D paydalarn büyük bir ksm, daha fazla park, bahçe, yeil alan, kültür ve spor
tesislerinin bulunduu; cadde ve sokaklar temiz; imar, altyap, ulam ve otopark sorunlar
çözülmü; kentsel dönüüme önem verilen modern bir ilçe hayal etmektedir.
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Bu balamda, d paydalarn hizmet alanlarnda Baclar Belediyesi’ne yönelik önerilerinde,
mevcut park ve bahçelerin rehabilite edilmesi ve yeni yeil alanlar oluturulmas; yol, kaldrm,
asfalt ve yamursuyu gibi altyap sorunlarnn çözülmesi; kentsel dönüüme önem verilmesi,
otopark sorununun halledilmesi; imar mevzuatndan ödün verilmemesi ve imara aykr yaplara
ilikin sorunun çözülmesi; kültür ve spor tesislerinin saysnn artrlmas; eitime önem verilmesi
ve okul saysnn arttrlmas; halkn nabznn tutulmas ve halkla ilikiler faaliyetlerinin gelitirilmesi;
yürüyü yollarnn çoaltlmas; salk oca yaplmas; elektrik kablolarnn yeraltna alnmas; park
ve bahçelere güvenlik görevlilerinin yerletirilmesi; toplu pazaryerleri yaplmas; binalarn d
cephelerinin svanmas ve boyanmas; Tavukçu deresinin slah edilmesi; sokaklarn aaçlandrlmas;
kaldrmlarn engellilere göre düzenlenmesi; gençlere Baclar bilincinin alanmas öne çkan
konular arasndadr.
b) Vatanda Memnuniyeti Anketi
Vatanda Memnuniyet Anketi Baclar ilçesinin 22 mahallesinde yaayan toplam 3.000 kiiyle
gerçekletirilmitir. Ankete katlanlarn %64’ü erkek, %36’s kadn, %14’ü 18-25, %78’i 2650 ve %8’i de 51 ve üzeri ya grubundadr. Katlmclarn büyük çounluu (%67) ilköretim
mezunudur. Bunu %27 ile lise mezunlar takip etmektedir. Yüksek öretim mezunlarnn oran
%4’dür. %2’lik bir ksm ise okur-yazar deildir. Ankete katlanlarn %33’ü serbest meslek mensubu,
%30’u esnaf-tüccar, %19’u ev kadn, %11’i içi, %3’ü emekli, %2’si memur ve %2’si dier
meslek mensubudur.
Vatandalara ilk olarak “genel olarak belediyenin yürüttüü hizmetlere 10 (on) üzerinden kaç
puan verirsiniz” sorusu yöneltilmitir. Ankete katlan vatandalarn verdii puanlarn ortalamas
6,10’dur. Verilen puanlarn frekans dalmna bakldnda normal dalm erisine yakn bir
dalmn ortaya çkt görülmektedir.
kinci olarak ankete katlan vatandalara, baz hizmet alanlarnda Baclar Belediyesi’ni ne ölçüde
baarl bulduklar sorulmu ve tutumlarn 5’li Likert ölçeine göre (çok baarl, baarl, ksmen
baarl, baarsz ve çok baarsz) derecelendirmeleri istenmitir. Elde edilen verilerin analiz
edilmesi sonucunda, vatandalarn belediyeyi en baarl bulduu alann 3,85 ortalama ile “temizlik
ve kat atklarn toplanmas” hizmeti olduu ortaya çkmtr. kinci sray 3,72 ortalama ile “salk”
hizmetleri almaktadr. Baar sralamasnda, “iyeri izin ve ruhsatlar” 3,63 ile üçüncü, “park,
bahçe ve yeil alanlar” 3,53 ile dördüncü ve “özürlülere yönelik hizmetler” 3.51 ile beinci srada
yer almaktadr.
D paydalar gibi, vatandalar da “otopark”, “yol”, “kaldrm”, ve “asfalt” hizmetlerine gelecekte
daha fazla önem verilmesi gerektiini vurgulamlardr.
Katlmclarn %54’ü hizmet alrken ilgili personelin kendilerine kar olan genel hal ve tavrlarndan
memnun ve çok memnun kaldklarn, %28’i ksmen memnun kaldklarn ve %18’i ise memnun
kalmadklarn ifade etmilerdir.
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A. GÜÇLÜ YÖNLER
• Sivil toplum kurumlar ve halkla ilikilerle ilgili faaliyetlerin younluu.
• lçedeki kamu kurulular ile diyaloun iyi olmas.
• Özürlülere yönelik hizmetler.
• Gençlik ve spor hizmetleri.
• Kat atk hizmetlerinin etkin yürütülmesi.
• Saha aratrmalarnn younluu.
• Park ve bahçe hizmetleri.
• Sosyal belediyecilik uygulamalarnn gelimi olmas.
• Mali yapnn göreceli olarak iyi olmas.
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B. GELTRLMES GEREKEN YÖNLER

Kentsel altyap (yol, kaldrm, asfalt, otopark) standardnn yeterli düzeyde olmamas.
Kurumsal bilgi güvenlii alanndaki çözümlerin yetersizlii.
Aratrma ve gelitirme ile ilgili çalmalarn yetersizlii.
Kent bilgi sisteminin yeterli düzeyde olmamas.
 analizine dayal görev tanmlarnn yaplmam olmas.
Kii bana düen yeil alan miktarnn düük düzeyde kalmas.
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C. FIRSATLAR
lçenin kuzey ve bat bölgesindeki ticaret alanlarnn gelime potansiyelinin yükseklii
Güçlü ulam balantlarna sahip olmas (TEM - E-5 ).
Kuzey-güney ve dou-bat istikametinde metro alarnn ilçeden geçecek olmas.
Bürokratik ilemlerde krtasiyecilii azaltmaya yönelik yönetmeliin yürürlüe
girmesi.
Baakehir, Bahçelievler ve Bakrköy gibi nispeten gelimi bir aks üzerinde yer
almas.
Medya kurulularnn ilçe snrlar içinde yer almas.
Avrupa Birlii üyelik sürecinde yerel yönetimlere yönelik fonlardan yararlanma
imkan.
stanbul sismik riskin azaltlmas ve acil durum hazrlk projesi (SMEP)’de pilot
bölge seçilmesi.
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D. TEHDTLER

Yap kullanma izin belgesi bulunmayan binalarn fazlall.
Baclar ilçesi ana arterlerinin yetersizlii.
Tavukçu Deresi’nin ilçe snrlar içindeki ksmnn slahnn tamamlanmam olmas.
lçedeki gayrishhî iyerleri içinde ruhsatsz faaliyet gösterenlerin orannn yükseklii.
malathane ve atölye tipi iyerlerinin konut alanlarnda salksz biçimde yaylm
olmas.
Doalgaz ebekesinin yaygnlna ramen yakt olarak kömürün kullanm orannn
yükseklii.
Kentsel dönüüm projelerine katlma eiliminin düük düzeyde olmas.
Kentlilik bilincinin yeterli düzeyde olmamas.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan nüfusun fazlal.
Muhtemel bir deprem karsnda yap stokunun krlgan bir yapya sahip olmas.
lçedeki hane halklarnn gelir düzeyinin düüklüü nedeniyle sosyal yardm ihtiyacnn
büyük boyutta olmas.
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A. MSYON

“Önce nsan” anlayndan hareketle, çada yönetim ilkeleri
çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek
suretiyle halkn yaamn kolaylatrmak.
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B. VZYON

Halkn içinde yaamaktan haz duyduu, sosyal ve kültürel
hayat zengin, altyap standard ve ehircilik bilinci yüksek,
örnek bir kent oluturmak ve sürdürmek.
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C. LKELER
Belediye Hizmetlerinde “Önce nsan” Anlay,
Karar ve Uygulama Süreçlerinde effaflk,
lçe le lgili Kararlarda Katlmclk,
Hizmet Üretimi ve Sunumunda htiyaca Uygunluk,
Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, Eitlik ve Tarafszlk,
Kaynaklarn Kullanmnda Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlik,
Çevreye Duyarllk,
Gelime ve Deiime Uyum,
Meslek Etiine Sadakat.
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D. STRATEJK ALANLAR
Baclar Belediyesi’nin 2010-2014 döneminde younlaaca
stratejik alanlar, iç ve d paydalarla yaplan anket çalmalar
ile mevcut durumun analizi çerçevesinde belirlenmitir.
Belediyenin kurumsal yapsndaki her birim, bu alanlardaki
ana amaçlarn gerçekletirilmesine kendi hizmet alanlar
itibariyle destek verecektir.
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STRATEJK ALANLAR
MAR VE KENTSEL ALTYAPI
ÇEVRE VE REKREASYON
KENTSEL DÖNÜÜM
SOSYAL BELEDYECLK
SALIK VE ESENLK
ETM, KÜLTÜR VE SANAT
KURUMSAL KAPASTENN GELTRLMES
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A. MAR VE KENTSEL ALTYAPI
Baclar ilçesinin modern ehircilik standartlar açsndan, planl, düzenli,
salkl ve güvenli gelimesi, yaanabilir bir kent haline dönümesi, bu alandaki
stratejilerin ulamak istedii noktay ifade etmektedir.
Bu kapsamda, imar planlarnn uygulamaya geçirilmesi, revizyonlarn
tamamlanmas, bir imar arac olan kamulatrmann etkin biçimde kullanlmas,
entegre nitelie sahip kent bilgi sisteminin gelitirilmesi gelecek dönemdeki önemli
unsurlardr.
Temel problemler arasnda yer alan Tavukçu Deresi’nin slah ve üzerindeki
ana arterin iyiletirilmesi, ilçenin kentsel altyapsnn bakm, onarm standartlarnn
sürekli olarak iyiletirilmesi temel hedefler arasndadr.
Depreme dayankl, imar planlarna uygun ve ruhsata dayal bir yaplamay
salamak için, inaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik
imkanlardan yararlanlarak uydu verileri ile takip altyapsnn kurulmas denetimleri
daha etkin hale getirecektir.
lçedeki yaplamann bir özellii de bina d cephelerinin görünümüdür. Bu
konuda gelecek dönemde yürütülecek etkin
görünümünün de gelitirilmesi salanacaktr.
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Stratejik Amaç 1. Modern ehircilik standartlar çerçevesinde,
planl, düzenli, salkl ve güvenli gelimeyi salamak.
Hedef 1.1. Bütüncül bir planlama anlay çerçevesinde, mevcut imar plan dnda kalan
6 hektarlk alann planlarn 2011 yl sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 1.2. mar plannn uygulamaya geçirilmesi kapsamnda 3194 sayl mar Kanunu’nun
18. maddesine göre gerekli düzenlemeleri etkin ekilde yürütmek.
Hedef 1.3. mar plannn uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yl sonuna
kadar 50.000 m 2 ’lik alann kamulatrmasn gerçekletirmek.
Hedef 1.4. mar plan kapsamnda tek bana yaplama imkan bulunmayan belediyeye
ait toplam 35.000 m 2 ’lik arazi parçalarnn satn gerçekletirmek.
Hedef1.5. stanbul Sismik Riskin Azaltlmas ve Acil Durum Hazrlk Projesi’ni
(SMEP) 2014 yl sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 1.6. lçenin hali hazr haritalarn 5 yl içinde güncelleyerek Kent Bilgi Sistemi altyapsn gelitirmek ve sistemin ilgili birimlerle entegrasyonunu
etkin hale getirmek.
Hedef 1.7. lçedeki tüm binalarn numarataj bilgilerini 2011 yl sonuna
kadar güncellemek.
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Stratejik Amaç 2. Yaanabilir ve güvenli bir kent ortam için kentsel
altyap standartlarn gelitirmek.
Hedef 2.1. stanbul Büyükehir Belediyesi ile ibirlii halinde Tavukçu Deresi slah ve
üzerindeki ana arterin iyiletirme çalmalarnn 2014 yl sonuna kadar
tamamlanmasn salamak.
Hedef 2.2. 2014 yl sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini
gerçekletirmek.
Hedef 2.3. 2014 yl sonuna kadar ilçedeki yol ann %30’unun asfalt kaplamasn ve
tretuvar alannn %30’unu yenileyerek hizmet standartlarn yükseltmek.
Hedef 2.4. Her yl en az 1.500 m yeni yamur suyu kanal inaasn gerçekletirmek.
Hedef 2.5. Her yl 80.000 m2 asfalt yol ve 100.000 m2 tretuvar alannn bakmn
gerçekletirerek hizmet standardn iyiletirmek.
Hedef 2.6. Her yl 50 km yamursuyu kanal ve 8.000 adet zgara/bacann bakmonarmn gerçekletirerek yol yüzeyinde ya kaynakl su birikmelerini
önlemek.
Hedef 2.7. TEDA ile ibirlii içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarnn
tümünün 2014 yl sonuna kadar yeraltna alnmasn salamak.
Hedef 2.8. Tüm mahalle kona ve muhtarlk binalarna 2010 yl sonuna kadar kameral
güvenlik sistemi kurarak, güvenli kent ortamn gelitirmek.
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Stratejik Amaç 3. Depreme dayankl, imar planlarna uygun ve
ruhsata dayal yaplamann gelimesini salamak.
Hedef 3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inaat srasnda yap denetim firmalar
ile iletiimini daha etkin hale getirmek.
Hedef 3.2. Vatandalar deprem ve doal afetler konusunda bilinçlendirmek için her yl
toplantlar düzenlemek.
Hedef 3.3. Yeni inaatlarda yasal süre olan 5 yl içinde iskân belgesi alma orann 2014
yl sonuna kadar %60’a çkarmak.
Hedef 3.4. 2011 yl sonuna kadar ilçedeki yaplamann uydu üzerinden takip edilmesi
sistemine geçmek.
Hedef 3.5. Tüm mahallelerde, d cephesi stanbul mar Yönetmelii’ne aykr durumda
olan binalarn %90’nn iyiletirilmesini 5 yl içinde salayarak ilçenin estetik
görünümünü gelitirmek.

81 www.bagcilar.bel.tr

BACILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

STRATEJ‹K ALANLAR

B. ÇEVRE VE REKREASYON
Çevrenin korunmas ve kullanma dengesinin salanmas, gelimilik düzeyi ve
siyasal farkllklara bal olmadan, dünyann “ortak sorunu” haline gelmitir.
Baclar ilçesi çok saydaki orta ve küçük sanayi iletmesi yannda youn bir
yerleim ve nüfus yapsna da sahip bulunmaktadr.
lçede çevre bilincini gelitirerek ve ekolojik dengeyi bozan kirlilikleri etkin ve
çada yöntemlerle ortadan kaldrarak, sürdürülebilir bir çevre ortam oluturmak
en temel amaç durumundadr. Kirletici kaynaklarn kontrol altna alnmas yannda
kat atklarn çada yöntemlerle uzaklatrlmas, kaynanda ayrtrma bilinci
ve uygulamalarnn gelitirilmesi, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli
temiz

tutulmas

bu

kapsamdaki

ana

hedefler

durumundadr.

Çevrenin korunmas, iyiletirilmesi ve gelitirilmesi alanlarnda belirlenen
hedefler kent halknn daha salkl ve güvenli bir çevrede yaamasn salamaya
yöneliktir. Baclar ilçesinde kii bana düen yeil alan miktar sk yerleim
nedeniyle düük düzeydedir.
Çevre konusundaki ikinci önemli amaç ilçedeki yeil alan miktarnn arttrlmas,
mevcutlarn iyiletirilmesi, hizmet standartlarnn gelitirilmesi ve fonksiyonel
çeitliliin salanmasdr. Bu çerçevede mevcut semt parklarnn saylarnn
arttrlmas yannda temal ve hobi aktivitelerinin bulunduu yeni tür parklarn
yaplmas, büyükehir belediyesi ile koordinasyon halinde bölge parklarnn devreye
sokulmas, aaç ve çiçek ekiminin arttrlmas, yol güzergahlarndaki pasif yeil
alanlarn gelitirilmesi ve çevre projelerinin hayata geçirilmesi gelecek dönemde
önem verilecek temel alanlardr.
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Stratejik Amaç 4. Yaanabilir, standartlar yüksek, sosyal ve
kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluturmak.
Hedef 4.1. Kii bana düen aktif yeil alan miktarn 2014 yl sonuna kadar %10
arttrmak.
Hedef 4.2. Güne enerjisinden yararlanma ve su tasarrufu amaçl 2 çevre projesini
2011 yl sonuna kadar hayata geçirmek.
Hedef 4.3. Her yl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekletirmek.
Hedef 4.4. lçedeki tüm kavaklarn peyzaj düzenlemesini 2014 yl sonuna kadar
tamamlamak.
Hedef 4.5. Meyve aaçlar peyzajna sahip 5 adet park 2014 yl sonuna kadar hizmete
açmak.
Hedef 4.6. Temal ve hobi özelliine sahip 4 adet park 2014 yl sonuna kadar hizmete
açmak.
Hedef 4.7. 2014 yl sonuna kadar 14 yeni semt park hizmete açmak.
Hedef 4.8. 2014 yl sonuna kadar mevcut 10 semt parknn tüm alt ve üst yapsnn
yenilenmesini gerçekletirmek.
Hedef 4.9. Tüm mahalle muhtarlklarnn çevrelerinin peyzaj düzenlemesini 2010
yl sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 4.10. Her yl tüm parklarn bakm, onarm ve tamiratlarn gerçekletirerek hizmet
standartlarn sürekli iyiletirmek.
Hedef 4.11. Büyükehir belediyesi ile ibirlii halinde 1 adet bölge parknn 2014 yl
sonuna kadar yaplmasn salamak.
Hedef 4.12. lçedeki yeil alanlara her yl 1.500 adet aaç ve 500.000 adet mevsimlik
çiçek dikimi gerçekletirmek.
Hedef 4.13. Sosyal donat alanlarna sahip Baclar seyir teras kulesini 2014 yl sonuna
kadar yapmak.

83 www.bagcilar.bel.tr

BACILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

STRATEJ‹K ALANLAR

Stratejik Amaç 5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çada
yöntemlerle ortadan kaldrarak sürdürülebilir bir çevre ortam
oluturmak.
Hedef 5.1. Ambalaj At Uygulama Plan dorultusunda kat atklarn yerinde ayrt
 rlmas
çalmalarn 2014 yl sonuna kadar tüm mahallelere yaygnlatrmak.
Hedef 5.2. lçede ortaya çkan ambalaj atnn kaynanda ayrtrlarak uzaklatrlmas
orann 2014 yl sonuna kadar %50’ye çkarmak.
Hedef 5.3. Gayrishhî iyerlerinin tamamnn atklarn, 2014 yl sonuna kadar imalat
atklar uzaklatrma program kapsamna dâhil etmek.
Hedef 5.4. Mevcut çöp konteynerlerinin %10’unu 2013 yl sonuna kadar yeralt çöp
konteyner sistemine dönütürmek.
Hedef 5.5. lçe gürültü haritas çalmalarn 2014 yl sonuna kadar tamamlamak ve
gürültü kirlilii denetimlerini daha etkin yürütmek.
Hedef 5.6. Bitkisel atk ya üreten iyerlerinin %80’ini 2014 yl sonuna kadar bitkisel
atk ya uzaklatrma programna dâhil etmek.
Hedef 5.7. Halkn çevreye duyarlln arttrmak için her yl çeitli kampanyalar
düzenlemek.
Hedef 5.8. Her yl 20 bin ilk ve orta dereceli okul örencisine çevre bilincinin kazandrlmas
için eitim program düzenlemek.
Hedef 5.9. Her yl “çevre” konulu 10 adet ödüllü yarma düzenlemek.
Hedef 5.10. Her yl “Çevre Haftas Etkinlikleri” düzenlemek.
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C. KENTSEL DÖNÜÜM
Kentsel dokular oluturan unsurlarn fiziksel olarak sürekli bir deiim ihtiyac
bulunmaktadr. Kentsel refah ve yaam kalitesini artrc baarl bir ekonomik
kalknma modeli ortaya koymak için deiimin etkin yönetimi önem kazanmaktadr.
Ayrca, ilçedeki alanlarn en etkin biçimde kullanm ve çarpk ehir alanlarnn
iyiletirilmesi stratejik bir unsur durumundadr.
Baclar ilçesinde imar plannna göre alt adet kentsel dönüüm alan
belirlenmitir. Bu alanlarn bazlarnda i merkezlerine dayal bir younluk ele
alnrken bazlarnda konut arlkl kentsel dönüüm uygulamalar öngörülmektedir.
Kentsel dönüüm, sadece fiziki mekann iyiletirilmesinin ötesinde sosyal ve
kültürel bakmdan da deerlendirilmektedir.
Gelecek be yllk dönemde Baclar ilçesinde hayata geçirilecek kentsel
dönüüm uygulamalar ile kent dokusunun iyiletirilmesi, yenilenmesi yannda
estetik seviyenin yükseltilmesi, depreme dayankl alanlar oluturulmas, ekonomik
potansiyelin arttrlmas hedeflenmektedir.
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Stratejik Amaç 6. lçedeki alanlarn etkin kullanm ve kent dokusunun
iyiletirilmesi amacyla kentsel dönüüm uygulamalarn yaygnlatrmak.
Hedef 6.1.

mar plannda kentsel dönüüm alan olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5.000
ve 1/1.000 ölçekli planlarn 2012 yl sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 6.2.

Göztepe-Yanyol Kentsel Dönüüm Alannda TOK ile ibirlii içinde kentsel
dönüüm uygulamasn 2014 yl sonuna kadar gerçekletirmek.
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D. SOSYAL BELEDYECLK
Son yllarda hemehrilerin belediyelerden beklentileri giderek farkllamaktadr.
Belediyelerden, klasik anlamdaki görevlerinin yan sra, toplumsal dayanmay
ve yardmlamay tesis eden “sosyal” hizmetleri de yerine getirmesi beklenmektedir.
Bu balamda, son dönemlerde belediyelerin faaliyetleri arasnda “sosyal belediyecilik”
uygulamalar ön plana çkmaktadr.
Ancak, sosyal belediyecilik denilince, daha çok ihtiyaç sahiplerine yaplan maddî
ve ayni yardmlar akla gelmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olanlara sosyal
yardm konunun birinci boyutudur. Sosyal belediyecilik anlaynn içerisinde,
ekonomik gücü olan, ancak çevresel, kiisel ve sosyo-ekonomik engelleri tek
bana aamayanlara sunulan sosyal refah faaliyetleri de bulunmaktadr.
Baclar ilçesinde yaayan hane halklarnn gelir düzeylerinin oldukça düük
olmas, yoksul, muhtaç ve yetimlerin hayatn kolaylat
 rc faaliyetlerde bulunulmasn
gerekli klmaktadr. Mevcut durumdaki yardm bavurularnn fazlal da bu
ihtiyac dorular niteliktedir.
Engellilerin topluma kazandrlmas, istihdama yönelik meslek edindirme kurslar,
aile, kadnlar, çocuklar, gençler ve yallara yönelik hizmetler, nikâhsz çiftlerin
nikâhlandrlmas sosyal belediyecilik anlay içerisinde belirlenen amaç ve
hedeflerden bazlardr.
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Stratejik Amaç 7. Özürlülerin ve sosyal destee muhtaç dier
kesimlerin hayatn kolaylatrmak.
Hedef 7.1. Yoksul, muhtaç, yetim, yal, örenci ve benzeri kesimleri sosyal yardmlarla
desteklemek.
Hedef 7.2. Yal ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlarn yerinde tespit etmek.
Hedef 7.3. 2014 yl sonuna kadar özürlü vatandalarmzn meslek edinmelerini salayacak
en az 10 branta meslek edindirme kursu açmak.
Hedef 7.4. Meslek edinmi özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çary 2010 yl
sonuna kadar hizmete açmak.
Hedef 7.5. Özürlü vatandalarmzn ve ailelerinin moral ve motivasyonlarnn yükseltilmesi
için ylda en az 4 organizasyon düzenlemek.
Hedef 7.6. Her yl toplu nikâh töreni düzenlemek.
Hedef 7.7. AB fonlarndan yararlanmak amacyla özürlülere yönelik olarak 2014 yl
sonuna kadar 5 proje hazrlamak.
Hedef 7.8. Asker aile yardmlarnn 2011 yl sonuna kadar banka vastasyla ödenmesini
salamak.

Stratejik Amaç 8. Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal
mekanlar gelitirmek.
Hedef 8.1.

lçedeki çocuklarn sosyal, kültürel ve oyun aktiviteleri yapabilecei çocuk
sarayn 2013 yl sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 8.2.

2014 yl sonuna kadar nikâh sarayn hizmete açmak.

Hedef 8.3.

Büyükehir belediyesi ile ibirlii içinde 2014 yl sonuna kadar 3 adet
gençlik merkezini hizmete açmak.

www.bagcilar.bel.tr 88

BACILAR BELED‹YES‹ 2010-2014 STRATEJ‹K PLANI

STRATEJ‹K ALANLAR

E. SALIK VE ESENLK
lçe halknn salk, esenlik ve huzurunu korumak belediyenin temel görevlerinden
birisidir. Özellikle halk salnn korunmas amacyla koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalmalar yaplmas, vatandalarn salk bilincinin gelitirilmesi
amacyla eitim seminerlerinin düzenlenmesi, çocuklara yönelik az-di sal
taramalar yaplmas, sosyal güvencesi olmayanlarn acil salk ihtiyaçlarnn
karlanmas, çevreye ve insan salna zarar veren iyerlerinin denetlenmesi,
yol ve kaldrm igallerinin önlenmesi, seyyar satc, dilenci ve görüntü kirliliine
yol açan unsurlarla mücadele bu kapsamda yürütülen hizmetlerden bazlardr.
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Stratejik Amaç 9. Halk sal ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici
çalmalar etkin olarak yürütmek.
Hedef 9.1.

2014 yl sonuna kadar 6 adet salk oca yaparak vatandan yerinde
salk hizmeti almasn desteklemek.

Hedef 9.2.

2010 yl sonuna kadar “Toplum Temelli Ruh Sal Merkezi”ni hizmete
açmak.

Hedef 9.3.

Sosyal güvencesi olmad için belediyeye yardm için bavuran vatandalarn
acil salk ihtiyaçlarn karlamak.

Hedef 9.4.

Vatandalarn salk bilincinin gelitirilmesi amacyla her yl en az 6 eitim
seminerinin düzenlenmesini salamak.

Hedef 9.5.

lçede bulunan ilköretim 1–5. snf örencilerine ylda 1 kez az-di
sal taramas yapmak ve buna yönelik eitim vermek.

Hedef 9.6.

Her yl ilköretim 6, 7, 8. snf ve lise örencilerine sigara, alkol ve madde
bamll ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.
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Stratejik Amaç 10. lçe halknn salk, esenlik ve huzurunu korumak
amacyla denetimleri etkin biçimde yürütmek.
Hedef 10.1. Çada yöntem ve teknikler kullanarak iyerlerini her yl en az 1 kere
denetime tabi tutmak.
Hedef 10.2. Ruhsatsz iyerlerinin

ruhsatlandrlmas çalmalarn etkin biçimde yürütmek.
Hedef 10.3. Gda üretimi ve sat yapan iyerlerini her yl en az 2 kez denetlemek.
Hedef 10.4. 2011 yl sonuna kadar tüm ekip otolarn bilgisayarla donatarak denetim
hizmetlerinin etkinliini artrmak.
Hedef 10.5. Vatandalarn zabta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yl sonuna
kadar %80’e çkarmak.
Hedef 10.6. Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlarnn tamamnn 2014
yl sonuna kadar yeni yaplacak sabit pazaryerlerine tanmasn salamak.
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F. ETM, KÜLTÜR VE SANAT
Baclar, stanbul’un en fazla göç alan ve youn nüfusa sahip ilçelerinden
birisidir. Bu nedenle burada yaayan hane halklarnn eitim ve gelir düzeyleri
göreceli olarak düüktür. Mevcut durum analizinde, ilçedeki eitim, kültür ve
sanat kurumlarnn oldukça yetersiz olduu görülmütür.
Bu nedenle ilçede yaayan hemehrilerin ihtiyaçlarna uygun bir ekilde eitim,
kültür ve sanat faaliyetlerinin sayca ve nitelik olarak arttrlmas ve ilçe genelinde
yaygnlatrlmas önem kazanmaktadr. Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif
ve sanatsal konularda halkn geliimini tevik etmek amacyla ödüllü yarmalar
düzenlenmesi, her mahallede bir Bilgi Evi açlmas, mahalle konaklarndan
yararlananlarn saysnn artrlmas, uluslar aras sempozyumlar düzenlenmesi,
okuma kültürünün arttrlmasna yönelik çalmalar yaplmas, yeni okul ve sanat
yaplarnn inaa edilmesi öncelik verilecek hedeflerden bazlardr.
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Stratejik Amaç 11. lçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artrmak ve
yaygnlatrmak.
Hedef 11.1. 2014 yl sonuna kadar bir adet tiyatro binas hizmete açmak.
Hedef 11.2. Kültür-sanat programlarnn çeitliliini artrmak ve yaygnlamasn salamak.
Hedef 11.3. 2014 yl sonuna kadar 3 uluslararas sempozyum düzenlemek.
Hedef 11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkn geliimini
tevik etmek amacyla her yl 5 ayr konuda ödüllü yarma düzenlemek.
Hedef 11.5. Her yl eitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yayn yapmak.
Hedef 11.6. Her yl Ramazan ay boyunca kültür ve sanat programlar düzenlemek.
Hedef 11.7. Her yl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birlii Projesi hazrlamak ve uygulamak.
Hedef 11.8. Ailenin korunmas ve gelitirilmesi amacyla her yl seminerler düzenlemek.
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Stratejik Amaç 12. lçenin eitim düzeyi ve kalitesinin gelitirilmesine
katkda bulunmak.
Hedef 12.1. 2011 yl sonuna kadar hayrsever vatandalarla ibirlii halinde toplam
88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapal spor salonu inasn
gerçekletirerek eitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkda bulunmak.
Hedef 12.2. 2011 yl sonuna kadar ilçe öretmen evi yaparak öretmenlerin sosyal
yaantlarna katkda bulunmak.
Hedef 12.3. 2014 yl sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak örencilerin bilgiye
ulamasn kolaylatrmak.
Hedef 12.4. Her yl mahalle ölçeinde okuma kültürünün gelitirilmesine yönelik çalmalar
yapmak.
Hedef 12.5. Her yl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek.
Hedef 12.6. Mahalle konaklarndan yararlananlarn saysn 2014 yl sonuna kadar
% 25 artrmak.
Hedef 12.7. Doal ve tabii afetlere kar ilçe halknn bilinçlendirilmesi amacyla 2014
yl sonuna kadar 6 mahalle konanda afet gönüllüleri oluturmak.
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G. KURUMSAL KAPASTENN GELTRLMES
Baclar Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin gelitirilmesi ve iyiletirilmesi,
stratejik plann öncelik verdii hususlardan birisidir. Bu balamda, insan
kaynaklarnn niteliinin artrlmas amacyla düzenli hizmet içi eitim çalmalar
yaplmas, i analizi çalmalarnn tamamlanmas, süreçlerin iyiletirilmesi, iç ve
d paydalarn belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak
ölçülmesi ve deerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarnn
gelitirilmesi, kurum içinde kullanlan yazlmlarn web tabanl hale dönütürülmesi,
i ve ilemlerle ilgili süreler belirleyerek beklemelerin en aza indirilmesi, mali
yapnn güçlendirilmesi, yazmalarda standardizasyonun salanarak bilgi ve belge
aknn hzlandrlmas amaçlanmaktadr.
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Stratejik Amaç 13. Halkn yönetime etkin katlmasn salamak.
Hedef 13.1. Her yl muhtarlar, sivil toplum kurulular ve kamu kurumlar temsilcilerinin
katld, ilçenin gelimesiyle ilgili 4 istiare toplants gerçekletirmek.
Hedef 13.2. Her yl mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantlar düzenlemek.
Hedef 13.3. Yallar, kadnlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasndaki
ibirliini arttrmaya yönelik her yl program düzenlemek.
Hedef 13.4. Belediye-mahalle ibirlii çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplant
gerçekletirmek.
Hedef 13.5. Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanmlarla ilgili her yl birer ura düzenlemek.

Stratejik Amaç 14. Belediyenin fiziki mekânlarn iyiletirerek ve
çalanlarn niteliini ve motivasyonunu artrarak hizmet kalitesini
yükseltmek.
Hedef 14.1. Yeni belediye ana hizmet binasn 2013 yl sonuna kadar hizmete
açarak birimlerin çalma kapasitesini ve vatandalarn hizmet standardn
gelitirmek.
Hedef 14.2. 2010 yl sonuna kadar i analizi çalmas yapmak.
Hedef 14.3. 2010 yl sonuna kadar eitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eitim
ihtiyaçlarn tespit etmek.
Hedef 14.4. Memur ve sözlemeli personele her yl ortalama 10 saat hizmet içi
eitim vermek.
Hedef 14.5. Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilikin memnuniyet orann
2014 yl sonuna kadar %80’e çkarmak.
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Stratejik Amaç 15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.
Hedef 15.1. 2014 yl sonuna kadar bütçe gerçekleme orann %90'n
üstünde tutmak.
Hedef 15.2. Birimler aras koordinasyonu salayarak tahakkuk-tahsilât orann 2014
yl sonuna kadar %90’a çkarmak.
Hedef 15.3. 2010 yl sonuna kadar mükelleflerin mali ilemlerle ilgili ortalama
bekleme süresini 7 dk.’nn altna düürmek.
Hedef 15.4. Emlak kaytlarnn mevcut corafi bilgi sistemi verileri ile eletirilmesini
2010 yl sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 15.5. E-belediyecilik kapsamnda yaplan ödemelerin toplam ödemeler içindeki
payn 2014 yl sonuna kadar %8’den %15'e çkarmak.
Hedef 15.6. Hizmet binalarndaki elektrik, su ve doalgaz tüketimini 2014 yl sonuna
kadar %20 düürmek.

Stratejik Amaç 16. Tantm ve halkla ilikiler faaliyetlerinde kalite
ve verimlilii artrarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin
duyurmak.
Hedef 16.1. 2010 yl sonuna kadar Baclar ehir Rehberini hazrlamak.
Hedef 16.2. Halkn ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacyla
ylda 2 kez anket çalmas yapmak.
Hedef 16.3. 2010 yl sonuna kadar Baclar'n markalamas için proje yarmas
düzenlemek.
Hedef 16.4. Halkn youn olarak kulland açk alanlarda 2010 yl sonuna kadar
ücretsiz internet eriimi salamak.
Hedef 16.5. Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katlp belediye hizmetlerini tantmak.
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Stratejik Amaç 17. Kurum içerisinde bilgiye dayal yönetiim
sistemini gelitirmek.
Hedef 17.1. Kurum arivinin tamamn 2014 yl sonuna kadar dijital ariv sistemine
entegre ederek bilgisayar ortamnda takibini salamak.
Hedef 17.2. Resmi evraklarn dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini
salayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yl sonuna kadar hizmete
sokmak.
Hedef 17.3. Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacyla
merkezi serverlarn senkronize olarak yedekleme altyapsn 2010 yl
sonuna kadar kurmak.
Hedef 17.4. Kurum içinde kullanlan yazlmlarn tamamn 2013 yl sonuna kadar
web tabanl hale dönütürmek.
Hedef 17.5. Bilgi Güvenlii Yönetim Sistemini kurarak 2011 yl sonuna kadar
ISO 27001 Bilgi Güvenlii sertifika sistemine geçmek.

Stratejik Amaç 18. Hukuk ve yazma alannda iletiimi ve bilgi
paylamn gelitirmek.
Hedef 18.1. 2010 yl sonuna kadar bütün birimlerin yazmalarn Standart Dosya
Planna göre yapmalarn salamak.
Hedef 18.2. 2010 ylndan itibaren yerel yönetimler konusunda yaplan mevzuat
deiikliklerini Resmi Gazete’de yaynlanmasn takip eden 1 i günü
içerisinde ilgili birime göndermek.
Hedef 18.3. Hukuki konularda birimler arasndaki koordinasyonu salamak amacyla
toplantlar düzenlemek.
Hedef 18.4. Belediye bakan ve dier birimlerden gelen çeitli konulardaki görü
ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 i günü içerisinde cevaplandrmak.
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PAYDALARIMIZ
A. DI PAYDALAR
1. Resmi Kurumlar
2. Sivil Toplum Örgütleri
3. Muhtarlar
B. Ç PAYDALAR
1. Belediye Meclis Üyeleri
2. Belediye Personeli
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