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ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ 

MECLĠS KARARI 

 

 

 

 

Karar Tarihi  : 08.10.2019  

Karar Sayısı  : 84516765-301.05/81 

Meclis BaĢkanı : Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Belediye BaĢkanı 

 

MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 

ALĠ RIZA KÖÇER, ERDAL MANSUROĞULLARI, BENSU GÜLER, B.SUAT 

ÇAĞLAYAN, ALĠ GÜL, DENĠZ BEKTAġ, AYNUR ÇELĠK, BARBAROS KĠRĠġ,  

ÖZGÜR ÖZCAN, ĠBRAHĠM ĠNCESU, ALĠ ÜSTÜN, MUSTAFA AVDAN, ĠBRAHĠM 

KARABULUT, NĠMET ERGÜN, EDĠBE TOKMAK YILMAZ, DENĠZ ÇITAK, 

EYLEM ÖZDEMĠR, HÜSEYĠN ÇETĠN, KUBĠLAY KESGĠN,  RĠFAT BIÇAK, ĠMAM 

KOCADAĞ, HÜSNÜ BOZTEPE, ÖZGÜR KANER, NEDĠM ASLAN, MECĠT 

BOZKURT, SEZGĠN ÖZGEN, ġENOL MALKOÇ, HARUN DURSUN, MUSTAFA 

YILDIZ.   

 

MECLĠS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: SABAHATTĠN UÇAR, 

A.BARKIN DURMUġÇELEBĠ. 

 

KONU: Çiğli Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Plan.                                               

                
 Belediye Meclisimizin 01.10.2019 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 

edilen; Strateji Geliştirme Müdürlüğünden kayıtlı 26.09.2019 tarih ve 95980530-602.04-E.84 

sayılı Başkanlık yazılı önergesi.  

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine uygun olarak hazırlanmış bulunan Belediyemiz 2020-2024 

Stratejik Plan'ı yazı ekinde sunulmuştur. 

 

 Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı'nın yasal süresi içerisinde görüşmelerinin 

sağlanarak gerekli kararların alınmasını Meclis Sayın Heyetinin tensiplerine arz ederim. 

Denilmekle konu komisyonlarımızda görüşüldü. 

 

Yapılan görüşme sonucunda; 

             Belediyemiz Stratejik Planında; Belediyemiz meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, 

mahalle muhtarlarımız, vatandaşlarımızla mahalle toplantıları yapıldığı, semtlerde kurulan 

sandıklardan çıkan vatandaş talepleri doğrultusunda stratejik planımızın şekillendirildiği, 

2020-2024 Stratejik Planımızı kurumsal düzeyde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımı, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması, 

hesap verebilir bir yönetim anlayışı çerçevesinde, kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının 

artması ile her türlü eşitsizliğin karşısında mutlak sosyal refahı sağlamak ve bu durumu kent 

paydaşları arasında eşit bir biçimde paylaşmak ve dağıtmak amacıyla, planda beş amaç yirmi 

dört hedef tespit edilmiş ve aşağıdaki tasnif yapılmıştır: 
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AMAÇLAR VE HEDEFLER 

AMAÇ 1: Çiğli İçin Hizmet Kalitesi Yüksek Kurumsallaşmış Bir Yerel Yönetim Anlayışı ile 

Sürdürülebilir Ortak Bir Gelecek Yaratmak    

Hedef 1.1: Yönetişime dayalı yerel politikalar üreterek, vatandaş memnuniyet ve esenliğinin azami düzeyde 

tutulması  

Hedef 1.2: İhtiyaç duyulan eğitim konularında hazırlanan programların sunulması ve insan kaynağının 

geliştirilmesi  

Hedef 1.3: Yazılı, görsel ve sosyal medya gibi her türlü iletişim aracını kullanarak vatandaş ile sürekli 

iletişimde olunması ve hizmetlerin her kesime doğrudan anlatılması 

Hedef 1.4: İş Süreçlerinde standardın sağlanması ile hizmet etkinliğinin ve verimliliğinin artması 

Hedef 1.5: İnsan kaynağının sürekli gelişimi ve etkin bir mali ve idari yönetim sistemi ile mevcut 

kaynakların verimli kullanılması ve gelirlerin arttırılması 

Hedef 1.6: Etkin işleyiş ve koordinasyonu sağlayacak iletişim, bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve 

uygulamaya konulması 

AMAÇ 2: Çiğli Ekosistemine Duyarlı Bir Hizmet Politikası ile sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlamak 

Hedef 2.1: Çevre dostu ve iklim değişikliğine duyarlı hizmet alanlarıyla yaşam kalitesi ve dirençliliği yüksek 

bir ilçe yaratılması  

Hedef 2.2: Mahalle bazlı hizmet planlamasıyla çevre temizliğinin Çiğli'nin her köşesine aynı standarda 

sunulması  

Hedef 2.3: Ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirecek doğa sevgisinin ve 

çevre bilincinin oluşturulması  

Hedef 2.4: Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığının artırılması ve herkes için makul 

erişilebilirlikte olması  

Hedef 2.5: Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence 

altına alan hizmet sunumu ile toplum sağlığının desteklenmesi 

AMAÇ 3: Evrensel değerlere sahip kültür sanat ve spor hizmetleriyle ortak kentlilik bilinci gelişen bir 

Çiğli yaratmak 

Hedef 3.1: Kapsayıcı tesis ve etkinlik planlamasıyla vatandaşın beklentisini karşılayacak kültürel, sosyal 

sanatsal faaliyetlerin Çiğli’nin her alanına yayılması ve her kesim için erişilebilir olması 

Hedef 3.2: Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, 

erişilebilir ve kaliteli hizmet sunulması 

Hedef 3.3: Çiğli aidiyetini geliştirmeye yönelik kardeş şehir protokollerinin imzalanması ve bu kapsamda 

ortak faaliyetler ve kültürel etkinlikler geliştirilmesi  
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AMAÇ 4: Çiğli’de süreçleri uzlaşmaya dayalı ve farklı yaşam tercihlerine olanak tanıyan 

sürdürülebilir kentleşmeyi hayata geçirmek 

Hedef 4.1: Doğal mirası ve  doğal dokuyu muhafaza eden hak temelli yaklaşım doğrultusunda kentsel 

planlama yapılması 

Hedef 4.2:İlçe genelinde etkin imar plan revizyonları ile yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının hak-

temelli olması ve  Çiğli kimliğini desteklemesi 

Hedef 4.3 İlçemizde gerçekleşen inşai faaliyetlerin mevzuata uygun sürdürülebilir denetiminin sağlanması  

Hedef 4.4 Denetimlerle desteklenen etkin ruhsat verme süreçleriyle  kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesi 

Hedef 4.5: Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimlerin artılması ve bu  hizmetler ile ilgili 

farkındalık oluşturularak toplum-temelli zabıta uygulamasına geçilmesi 

 

Hedef 4.6:  İlgili hizmet birimlerinin öngördüğü hizmet altyapısının erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi ile 

planlarak inşa edilmesi ve sürdürülebilir kentleşmenin desteklenmesi  

AMAÇ 5: Hak temelli yaklaĢımla Ģekillenen sosyal ve ekonomik dönüĢümü sağlayan sağlık ve sosyal 

içerme  hizmetlerini sunmak 

Hedef 5.1: Çiğli sosyal kırılganlık envanterleri geliştirilerek ve kapasite geliştirme çalışmaları yaparak ilçe 

geneli ve Belediye özelinde toplumsal cinsiyet duyarlı hizmet sunumu ve politika geliştirilmesi 

Hedef 5.2: Sosyo ekonomik durumu, yaşı, cinsiyeti ve fiziksel bütünlüğü nedeniyle dezavantaj yaşayan 

kesimlere dost Çiğliyi yaratacak Çiğli Yerel Eşitlik Planının geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve 

dönüştürücü sosyal desteğin sağlanması 

Hedef 5.3: Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olan 

hizmetlerin kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde sunulması 

Hedef 5.4: Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin her kesim, özellikle de kaynak ve hizmetlere erişimi sınırlı 

olan  yoksul birey ve hanelerin koruyucu halk sağlığı, kişisel gelişim ve psikolojik hizmetlere kesintisiz 

olarak erişimlerinin sağlanması 

 

 Çiğli Belediyesi Stratejik Planlama çalışmalarının; 

 Mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak hazırlandığı,  

 Planda mevcut kurumsal analize yer verildiği, 

 İç ve dış paydaşlarla anket çalışması ve Pestle ve Swot analizi yapılarak amaç ve hedeflere 

yön verildiği, 

 Misyon, vizyon, temel değerler ve ilkelere yer verilerek stratejik alanların belirlendiği tespit 

edilmiştir. 

2020-2024 dönemini kapsayan Belediyemizin beş yıllık Stratejik Planı ayrıntılı olarak incelenmiş, 

yasa ve mevzuata uygunluğu tespit edilmiş olup komisyonlarımızca oy birliği ile kabulüne karar 

verilmiştir. Meclis Sayın Heyetinin tensiplerine arz olunur.  Denilmektedir. 
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Yukarıda metni yazılı Bütün Komisyonların Raporları meclisimizde okunarak 

müzakere edilmiş olup; 2020-2024 Dönemini kapsayan Çiğli Belediyesinin hazırlamış olduğu 

Stratejik Plan, Belediye Encümenimizce gerekli görüşmeleri yapıldıktan sonra, görüşüyle 

birlikte Başkanlık Makamına sunulmuş olup; nihai görüşmelerin meclisimizce yapılıp karara 

bağlanması için komisyonlarımızca gerekli incelemeler yapılmıştır. Komisyonlarımızca 

Belediyemiz IV. 5 yıllık (2020-2024 yılı) Stratejik Planı ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; 

planda öngörülen amaçların ve hedeflerin Çiğli İlçesinin genel olarak yararına olduğu tespit 

edilmiştir. Bu nedenle Belediyemiz Stratejik Planı Komisyon Raporları doğrultusunda 

Meclisimizce oy birliği  ile kabulüne karar verilmiştir. 

 

 

MECLĠS BAġKANI 

                             

KÂTĠP ÜYE KÂTĠP ÜYE 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Bensu GÜLER Nimet ERGÜN 

Belediye BaĢkanı                              Meclis Üyesi Meclis Üyesi 

 


