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SUNUŞ  

Bilindiği üzere, yeni kamu mali 

yönetiminde yapılan reform 

çalışmalarıyla, stratejik yönetim anlayışı 

benimsenmiş ve kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılması, 

saydamlık ve hesap verilebilirlik 

kavramları ön plana çıkmıştır.   

Stratejik planlamaya ilişkin kural setini 

ortaya koyan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  

Madde 7’de; Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde veya plan 2 yıl uygulandıktan sonra 

yenilenebileceği ve bu yenilemenin 5 yıllık dönemi içereceği kurala bağlanmıştır. Bu çerçevede 

geçmişten bu yana devam eden misyon ve vizyonumuzla yol haritamızı yeniden gözden geçirdik ve 

stratejik planımızı yenileme kararı verdik. Ünlü düşünür Montaigne’nin de ifade ettiği üzere, gideceği 

limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez. Stratejik yönetim anlayışının önemli bir 

bileşeni olan planlama çalışmalarını, nerede olduğumuzu sorgulayan, bu çalışmalarla nereye gitmek 

istediğimizi arayan bir çalışma olarak algılamak doğru olacaktır. Daha açık bir ifade ile bu çalışmalar 

gitmek istediğimiz limanı belirleyen, ancak bunu yaparken, elimizde ne olduğunu, kapasitemizi ve 

yeterliliğimizi ölçen çalışmalardır. 

Planlama çalışmalarımız, İlimizin her yönden analizi ile başlamıştır. Bu çalışmalar, Belediye’nin 

kapasitesinin, personel ve bütçe yapısının, teknik altyapısının incelenmesiyle desteklenmiştir. Tüm bu 

veri ve tespitler, gerek belediyemiz için güçlü yönler - zayıf yönler - fırsatlar - tehditler (GZFT) 

analizinde gerekse belediyemizin uzun vadeli amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.  

Faaliyetlerin bu şekilde ortaya konulma çabası, bütçenin, planlama çalışmaları kapsamında ortaya 

çıkması gereğinden doğmaktadır. Belediyemiz bütçesinin, faaliyet odaklı ve Stratejik Plana uyumlu 

olarak ortaya çıkması ve uygulanması, bu çalışmalardan en büyük beklentimiz ve hedefimizdir. 

Tüm bu beklentileri karşılayacağını düşündüğümüz Stratejik Planımız için emek veren değerli 

çalışanlarımıza teşekkür eder, Denizli’ye hayırlı olmasını dilerim. 

Denizli Belediye Başkanı 

         Osman ZOLAN 
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MİSYON 

 

Sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel 

dönüşümleri, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah 

seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza 

yüksek bir yaşam kalitesi sunmak. 
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VİZYON 

 

“Gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf, örnek 

ve model bir belediye olmak”  
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TEMEL DEĞERLER 

 Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamak 

 Hizmette adalet ve eşitlik 

 Hizmette kalite ve vatandaş odaklı hizmet 

 Katılımcı, çoğulcu yönetim 

 Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak 

 Verimlilik ve tutumluluk 

 Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik 

 Ulaşılabilirlik  

 Güvenilirlik  

 Özgüven 

 Sosyal hizmet  

 Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak 

 Çalışan memnuniyeti ve motivasyon 
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TABLO 1: Denizli İli Temel Göstergeleri 

DENİZLİ İLİ TEMEL GÖSTERGELERİ  

Yüzölçümü 11.868 km2 

İl Nüfusu (2010) 931.823 

Nüfus Yoğunluğu (Türkiye Ortalaması 96 kişi) 79  

Denizli Belediye Nüfusu 498.643 

Okulöncesi Okullaşma Oranı (Türkiye %43,1)  %  56,3 

Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye % 69,3)  %  80,6 

Derslik Başına Öğrenci Sayısı (Türkiye 31,1) 23,9 

100 Bin Kişi Başına Düşen Hekim  168 

Kaba Ölüm Hızı (binde) 2,9 

Bebek Ölüm Hızı  (Türkiye % 00 10,1) % 8,4 

DPT Gelişmişlik Endeksi 12. sırada 

Fiziki Altyapı Endeksi (EDAM) 15. sırada 

Kişi Başına Katma Değer (TR 32) 9.076 TL 

İSO İlk 500 Büyük Kuruluş Sayısı 11 Adet  

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı 68 Adet  

Organize Sanayi Bölgesi 6 Adet  

Toplam İhracat (2010 Yılı) 2,12 milyar $ 

Toplam İthalat (2010 Yılı)    1,73 milyar $ 

İşlenen Tarım Alanı  % 32  

Denizli’ye Gelen Turist Sayısı (2010) 2.167.382 

Turizm İşletme Belgeli Yatak Sayısı 5.820 
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I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

I.1 COĞRAFYA VE İKLİM 

Denizli, Anadolu Yarımadası'nın 

güneybatı, Ege Bölgesi'nin 

doğusunda yer almaktadır. Ege, 

İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri 

arasında bir geçit durumunda 

olan Denizli İli'nin her üç bölge 

üzerinde de toprakları vardır.  

Denizli ili doğuda Burdur, 

Isparta, Afyon; batıda Aydın, 

Manisa; güneyde Muğla; 

kuzeyde Uşak illeri ile 

komşudur. Yüzölçümü 11.868 

km2, denizden yükseltisi ise 

428 m'dir. 

 

Denizli ili 28o38' - 30o05' doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu - Gökgöl Köyü 

Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç noktası; Buldan ilçesi Alandız Köyü, Manisa - Sarıgöl sınırında 

Tezek tepe) 38o29' - 38o52' kuzey paralelleri (Kuzey uç noktası; Çivril Çapak Köyü, Afyon sınırında 

Avgan Damları mezarlığı, güney uç noktası; Çameli - Muğla sınırında Karabayır Köyü) arasında yer 

almaktadır.  

Denizli İli Ege Bölgesi'nde olmasına rağmen, Ege Bölgesi'nin iklimi tamamen görülmez. Kıyı 

kesimlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir. Ege 

Bölgesi ikliminden sıcaklık olarak biraz düşük farklılıklar görülebilir. Denizli'de dağlar genel olarak 

denize doğru dik olduğundan, denizden gelen rüzgarlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı 
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geçmektedir. İlde yıllık sıcaklık uzun dönemli eğilimde aylık ortalamalara göre 5,9 oC ile 27,5 oC 

arasında değişmektedir. 

TABLO 2: Denizli İli Aylara Göre Ortalama Sıcaklık Değerleri (1975-2006) 

Oc Şub Mart Nis May Haz Tem Ağus Ey Ek Kas Ar

Ortalama Sıcaklık (°C) 5,9 6,7 9,9 14,5 19,8 24,7 27,5 26,7 22,3 16,9 11 7,3

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C)
10,6 11,8 15,7 20,5 26,1 31,3 34,3 33,9 29,8 23,7 16,7 11,8

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C)
2,2 2,5 5 9,1 13,3 17,6 20,3 19,8 15,8 11,5 6,7 3,8

Ortalama Güneşlenme 

Süresi (saat)
3,8 4,5 5,8 6,9 9,1 11,3 11,9 11,1 9,4 6,8 4,7 3,3

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı 
11,4 10,6 10,7 10,6 8,4 4,5 2,7 2,5 3,3 5,9 8,2 11,6
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I.2 TARİH 

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin M.Ö. (261-245) yılları arasında, 6 km kuzeyinde, Eskihisar Köyü 

civarında kurulmuştur. Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulan şehre karısının adına 

izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler, Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol 

bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. 

Denizli adına tarihi kaynaklarda başka isimler olarak da rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli 

Mahkemesi serciye sicilleri Ladik(Laodikeia) ismini vermektedir. İbn-i Batuta'nın Seyahatnamesi’nde 

Tunguzluğ; Mesalikullebsar'da da Tunguzlu olarak kaydedilmiştir. 

Timurlenk'in Zafername’sinde Şerafettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden 

bahsedilmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçede deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla 

Denizli demektir. Netice olarak Denizli adı, Tunguzlu ve Tonguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan 

ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesiyle bugünkü şeklini almıştır. 

Anadolu Eyâleti'nin merkezi Kütahya Sancağı'na 1451'de bağlanan Denizli Kazası, 16. ve 17. 

yüzyıllarda, Nahiye-i Lazıkıyye (Merkez), Nahiye-i İbsili, Nahiye-i Kaş-Yenice ve Nahiye-i Aydos olmak 

üzere dört nahiyeden oluşmaktaydı. 

Lazıkıyye merkez nahiyesi, aşağı yukarı bugünkü Denizli merkez ilçesi sınırlarında; İbsili, Buldan ve 

Güney'in bulunduğu bölgede, Aydos ise Buldan ve Güney'in kuzeyinde, Uşak iline bağlı Ulubey, 

Eşme ve Alaşehir'in güneyinde batıda Kiraz yakınlarına kadar uzanan bir sahayı kapsıyordu. 

Bu nahiyeler 17. yüzyılda kaza haline getirilerek İbsili Nahiyesi Ezine, Kaş-Yenice Nahiyesi de 

Çarşamba (Cıharşamba) adını almıştır. Aydos ise daha 16. yüzyılda Gök-Öyük Kazası adıyla anılmaya 

başlanmıştır. Adı geçen kazalara Honaz'da katılınca sayıları beşe yükselmiştir. 18. yüzyılın 

sonlarında, Avarız ve Bedel-i Nüzul, İmdâd-ı Seferiye ve Hazeriye vergileri ile ilgili belgelerde zaman 

zaman Buldan adının geçtiği de görülmektedir. H. 1213 (1798) tarihli bir salyane defterinde Denizli 

ve bağlı kazalar şöyle sıralanmaktadır: Kazay-ı Denizli, Kazay-ı Ezine, Kazay-ı Buldan, Kazay-ı Honaz, 

Kazay-ı Gök-öyük. Defterde Cıharşamba kazasının yer almadığı onun yerine Buldan'ın yazıldığı 

dikkati çekmektedir. 

Denizli Şer'iye Sicillerinde yer alan tevzi defterlerinde, şehrin yıllık masraflarına ve vergilerine 

katkıda bulunan 26 adet köy kaydedilmiştir. Karcı köyünün birinci sırada yer aldığını gördüğümüz bu 

tabloda hissesine en az vergi düşen köy de Bekirli'dir. 

Karcı, günümüzde Başkarcı adını almıştır. Gelir kaynakları arasında ceviz ağacından yapılan dokuma 

tezgâhları bulunur ki, Denizli el dokumacılığı yüzyıllarca bu tezgâhlarda üretilen kumaşlarıyla ün 

salmıştır. 

Yukarıda adı geçen köylerin yanında 1781'den itibaren şer'iye sicillerindeki bazı kanıtlarda Eldenizli, 

Şamlı Kebir adlı köylerin adları görülmektedir. Yıllık ortalama 50'şer kuruş vergi ödedikleri anlaşılan 

bu köylerden Eldenizli günümüzde aynı adla varlığını sürdürmekteyken, Şamlı Kebir ve Şamlı Sagir, 

Aşağı ve Yukarı Şamlı adlarını almışlardır. 
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18. yüzyıl boyunca Kütahya Sancağı'na bağlı bir kaza olmaya devam eden Denizli, 19. yüzyılda 

Anadolu Beylerbeyliği'nin bölünmesi üzerine sancak haline getirilerek, yeni kurulan Aydın 

Sancağı’na bağlanmıştır. 1867 düzenlemesinden sonra Menteşe ile birleştirilen Denizli tekrar kaza 

olarak, Aydın Sancağı'na katıldıysa da 1883'de Denizli sancağı yeniden kurulunca mutasarrıflık 

haline getirilmiş ve 1884'te Tavas, 1888'de Garbi Karaağaç'ın katılmasıyla Osmanlı dönemindeki en 

geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu dönemde 6 kaza ve 1 nahiyeden oluşan Denizli'nin toplam köy sayısı 

da 385'e ulaşmıştır. 
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I.3 DEMOGRAFİ  

Türkiye nüfusunun % 1,3’ü Denizli ilinde yaşamaktadır. İl nüfusu Türkiye sıralamasında yirmi birinci 

sırada gelirken, il merkez nüfusu ise 498.643 kişi ile büyükşehirler hariç iller arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Denizli’yi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illeri izlemektedir.    

Denizli il nüfusunun 2010 yılı itibarıyla % 31’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Denizli’nin sahip 

olduğu bu oran Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üstündedir. Bu ise kırsal nüfusun yaygınlığını 

göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

TABLO 3: Denizli İli Nüfusu (2010 YILI) 

 
 İl/ilçe merkezleri Belde/köyler Toplam 

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Türkiye 56.222.356 28.308.856 27.913.500 17.500.632 8.734.326 8.766.306 73.722.988 37.043.182 36.679.806 

Denizli 641.093 319.203 321.890 290.730 144.901 145.829 931.823 464.104 467.719 

Oranı 1,14 1,13 1,15 1,66 1,66 1,66 1,26 1,25 1,28 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Sistemi, Erişim Tarihi: Ağustos 2011 
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GRAFİK 1: Yaş Gruplarına Göre Kadın Ve Erkek Nüfusunun Dağılımı 

Denizli özellikle 1980’den sonra başlayan dönemde belirgin bir şekilde net göç alan ve net göç hızı 

en yüksek olan ilk 13 il arasındadır. Bununla birlikte, son dönemde yaşanan krizin ve ekonomideki 
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belirsizliklerin de etkisiyle net göç veren bir il konumuna gelmiştir. Ama bu durumun ekonomideki 

iyileşmenin etkisiyle izleyen dönemde tekrar eski eğilimine döneceği beklenmektedir.  

TABLO 4: Bölgesel Düzeyde Net Göç Gelişimi 

  
Yıllar 

Aldığı 

Göç 

Verdiği 

Göç 
Net Göç 

Net Göç 

Hızı 

Aydın 2008 34.375 25.577 8.798 9,15 

2009 28.524 27.640 884 0,9 

Denizli 2008 22.721 22.120 601 0,66 

2009 20.119 21.760 -1.587 -1,71 

Muğla 2008 35.907 24.959 10.948 13,93 

2009 28.390 26.613 1.777 2,22 

TR32 Bölgesi 2008 81.157 60.810 20.347 7,64 

2009 66.994 65.920 1.074 0,4 

Kaynak: TÜİK, Göç İstatistikleri 

 

TABLO 5: Denizli İl Merkezi Nüfusunun Yaş Bazında Dağılımı 

 

 Yaş 

Aralığı 
Kişi Sayısı Oran 

Türkiye 

Ortalaması 

0-4 40.895 7,75 8,38 

5-9 40.008 7,58 8,32 

10-14 43.036 8,16 8,91 

15-19 41.279 7,82 8,51 

20-24 42.422 8,04 8,50 

25-29 49.939 9,47 8,73 

30-34 51.773 9,81 8,42 

35-39 43.786 8,30 7,55 

40-44 38.485 7,29 6,23 

45-49 36.791 6,97 6,38 

50-54 29.199 5,53 5,03 

55-59 24.405 4,63 4,43 

60-64 16.300 3,09 3,38 

65-69 10.635 2,02 2,45 

70-74 7.920 1,5 1,93 

75-79 5.875 1,11 1,52 
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Denizli il merkezi nüfusunun yapısına bakıldığında nüfusun % 71’inin çalışabilir yaş olarak kabul edilen 

15-64 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Denizli’nin bölgede bir sanayi ve ticaret merkezi 

niteliğinde olması almış olduğu net göç ile çalışan nüfusun oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık 

dört puan üzerinde olmasına yol açmıştır.  

5 yaş ve altı nüfus toplam 50 bin civarında olup toplam nüfusu içindeki payı % 9-10 arasındadır. Yerel 

hizmet açısından önemli olan 65 yaş ve üstünde Denizli’de yaklaşık 30 bin kişi yaşamakta olup 

bunların toplam nüfusa oranları % 5-6’lar arasındadır.  

Çalışan aktif nüfusun fazla olduğu ve okul çağına gelmemiş çocuk sayısının arttığı Denizli’de özellikle 

okul öncesi eğitim ile yerel hizmet talebine konu olan kreş hizmeti önemli hale gelmektedir.

2009 yılında Denizli Belediyesinin sorumluluk alanına giren nüfus önemli oranda artmış ve yaklaşık 

500 bin kişiye çıkmıştır. 2007 yılında merkezde toplam nüfusun yaklaşık % 35’i belediye sınırları 

içinde yaşarken bu oran 2010 yılında oldukça önemli sayılacak bir artışla % 53’e çıkmıştır. Hizmet 

alanının genişlemesi başta altyapı ve üstyapı olmak üzere belediye hizmetlerine olan talebin 

artmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştır. 

TABLO 6: Denizli Belediye Nüfusunun Değişimi 

 
Denizli Merkez 

(A) 

Toplam Denizli 

İl Nüfusu 

(C) 

A/C 

2010 498.643 931.823 53,51 

2009 488.768 926.362 52,76 

2008 479.381 917.836 52,23 

2007 323.151 907.325 35,62 

 

Denizli belediye nüfusunun mahalleler bazında dağılımına baktığımızda toplam 79 mahallenin nüfus 

büyüklüklerinin 172 kişi ile 17 bin kişi arasında değiştiği görülmektedir. Nüfusu 9 binin üzerinde olan 

ilk 22 mahalle toplam nüfusun yaklaşık % 60’ını barındırmaktadır. Ek 2’de yer alan tablodan da 

görüleceği üzere mahalleler arasında belirgin bir nüfus büyüklüğü farklılığı ortaya çıkmaktadır.   

80-84 3.408 0,65 0,9 

85-89 1.152 0,22 0,33 

90+ 309 0,06 0,1 

Toplam 527.617     

Kaynak: TÜİK, 2010 verileri (Nüfus sayısı, bucak 

toplamı ile birlikte verilmiştir.) 
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I.4 EĞİTİM   

Denizli ili eğitim göstergeleri itibarıyla birçok alanda Türkiye ortalamasının üstünde iyi bir noktada 

çıkmaktadır.  Gerek 6+ gerekse 15 + yaş üstü okuma/yazma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.  

Türkiye ortalamasının altında olmakla birlikte okuma yazma bilmeyenler arasında kadın nüfusu daha 

yüksek çıkmaktadır.  

Toplam nüfusun % 23,5’i okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındadır. Bunun anlamı aktif 

nüfusun dörtte birine karşılık gelen nüfusun eğitim çağında olmasıdır.  

TABLO 7: Denizli İli Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 +YAŞ) - 2010 

 

  
Toplam % 

Türkiye 

Ortalaması 
Erkek % 

Türkiye 

Ortalaması 
Kadın % 

Türkiye 

Ortalaması 

Okuma yazma bilmeyen 12.013          3,16      5,2 1.598 0,85 1,75 10.415 5,41 8,64 

Okuma yazma bilen 349.718        91,90      89,92 176.514 93,91 93,04 173.204 89,94 86,8 

Bilinmeyen 18.819         4,95      4,88 9.855 5,24 5,21 8.964 4,65 4,55 

Toplam 380.550     187.967     192.583     

 

Denizli okullaşma ve eğitim düzeyleri itibarıyla diplomaya sahip olma oranları açısından Türkiye’nin iyi 

durumdaki illeri içinde yer almaktadır. Orta ve lise eğitimi ile yükseköğretim diplomalarına sahip olma 

oranı Türkiye ortalamasının yaklaşık dört puan üzerindedir. 

TABLO 8: Denizli İli Bitirilen Eğitim Düzeyi (15+ YAŞ) - 2010 

 

  
Toplam % 

Türkiye 

Ortalaması 
Erkek % 

Türkiye 

Ortalaması 
Kadın % 

Türkiye 

Ortalaması 

Okuma yazma bilmeyen 12.013 3,16 4,33 1.598 0,85 1,45 10.415 5,41 7,23 

Okuma yazma bilen fakat bir okul 

bitirmeyen 

10.420 2,74 19,07 3.125 1,66 18,27 7.295 3,79 19,87 

İlkokul mezunu 107.133 28,15 21,46 46.483 24,73 17,92 60.650 31,49 25,05 

İlköğretim mezunu 71.198 18,71 16,38 38.677 20,58 18,23 32.521 16,89 14,5 

Ortaokul veya dengi okul mezunu 21.709 5,70 5,27 13.134 6,99 6,34 8.575 4,45 4,2 

Lise veya dengi okul mezunu 91.029 23,92 20,0 47.683 25,37 22,5 43.346 22,51 17,48 

Yüksekokul ve üzeri 48.229 12,67 9,37 27.412 14,58 10,92 20.817 10,81 7,81 

Bilinmeyen 18.819 4,95 4,12 9.855 5,24 4,37 8.964 4,65 3,87 

Toplam 380.550     187.967     192.583     
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Denizli İlinde okullaşma oranlarına bakıldığında, ilköğretimde net okullaşma oranı % 98, 

ortaöğretimde ise % 80’ler düzeyinde çıkmaktadır. Bu iki oran içinde özellikle okul öncesi ile 

ortaöğretimdeki okullaşma oranı özelde ise mesleki ve teknik liselerdeki okullaşma oranı Türkiye 

ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. 

TABLO 9: Örgün Eğitimde Okullaşma Oranları 

Denizli 

     Okul Öncesi*      İlköğretim Ortaöğretim 

  3-5 4-5 Brüt Net  Brüt Net  

2009-2010 32,8 46,8 104,3 98,3 87,2 72,4 

2010-2011 38,9 56,3 105,4 98,1 98,2 80,6 

Türkiye 

     Okul Öncesi*      İlköğretim Orta öğretim 

  3-5 4-5 Brüt Net  Brüt Net  

2009-2010 26,9 38,6 106,5 98,2 84,2 65,0 

2010-2011 29,9 43,1 107,6 98,4 93,3 69,3 

*net okullaşma oranları 

     Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2009-2010 ve 2010-2011 İstatistikleri 

Denizli derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından Türkiye ortalaması verilerine 

göre daha iyi bir noktadadır. İlköğretimde 2010-2011 öğretim döneminde derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 24 iken bu oran Türkiye ortalamasında 32’dir. Orta öğretimde ise farklılık Denizli lehine 

olmakla birlikte aradaki fark daha düşük düzeyde çıkmaktadır. Özellikle mesleki teknik eğitime olan 

talep burada farkın azalmasına yol açmış gözükmektedir. Denizli’nin sanayileşmeye yönelik gelecek 

dönem stratejilerinin mutlaka eğitim politikaları ile birlikte ele alınması burada önem taşımaktadır. 

Bu çerçeve içinde yerel yönetimlerin bu sürece desteği ve yönlendirmesi yerel bir modelin 

oluşumunda önemli görülmektedir. 

TABLO 10: Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen Ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

 

  İlköğretim Ortaöğretim 

Ortaöğretim  

Toplamı 

Genel  

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik  

Ortaöğretim 

O
ku

l 

Şu
b

e 
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ğr

et
m

en
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ik
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Denizli 318 24 17 24 415 24 16 30 424 24 14 25 408 24 17 36 

Türkiye 322 25 21 31 428 27 18 34 519 27 18 31 355 27 18 38 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-2011 İstatistikleri 
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Denizli sosyal faydanın çok daha yüksek olduğu ilköğretimde derslik başına ve öğretmen başına 

öğrenci sayısında oldukça iyi bir noktada bulunmaktadır.  
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GRAFİK 2: İlköğretimde Derslik Başına ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısındaki Değişim 

Her yıl Denizli’de bulunan yükseköğretim kuruluşlarına 7-8 bin civarında öğrenci kayıt yaptırmakta ve 

toplamda 25-26 bin öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Yükseköğrenime ilişkin olarak özellikle barınma 

hizmetleri ile öğrenciye yönelik desteklerin iyileşmesi hem öğrenci sayısının hem de gelen 

öğrencilerin başarılarının artmasına yol açacaktır. 

TABLO 11: Üniversite Öğrencisi ve Öğretim Elemanları Sayıları (2009-2010) 

 

 Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Mezun 

Öğrenci Sayısı 

Okuyan Öğrenci 

Sayısı 

Yeni Kayıtlı Öğrenci 

Sayısı 

Denizli 1.210 5.239 28.918 8.815 

Türkiye 105.427 447.132 3.296.373 764.042 

Kaynak: ÖSYM 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri  
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I.5 SAĞLIK   

Sosyo ekonomik açıdan gelişmiş bir kent olan Denizli, tüm kurum ve kuruluşları ile sağlık alanında alt 

yapısı yeterli ve potansiyeli yüksek olan bir kent olma özeliğine de sahiptir. Kentte 2010 yılı başı 

itibarıyla 13 Devlet Hastanesi, 1 Branş Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 7 Özel Hastane, 4 Özel 

Dal Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi bulunmakta ayrıca aile hekimliği çerçevesinde; 22 Toplum 

Sağlığı Merkezi, 108 Aile Sağlığı Merkezi ve 262 Aile Hekimliği Birimi ile sağlık hizmeti vermektedir.  

Denizli’de hasta başına düşen yatak sayısı ve sağlık donanımındaki iyileşme sağlık hizmeti sunan 

kurumların sayısının artmasına paralel olarak her geçen yıl artış göstermektedir. Sağlık hizmetleri 

sunumunda ve kalitesinde uygulanan temel sağlık politikalarının paralelinde her yıl önemli bir 

iyileşme görülmektedir. Kişi başına düşen ortalama muayene sayısı bu gelişmeye paralel bir şekilde % 

100’e yakın bir artış göstermiştir. 

 

 

 

 

 

TABLO 12: Denizli İli Temel Sağlık Göstergeleri 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tüm yataklı tedavi kurumlarında poliklinik sayısına göre 

kişi başına düşen ortalama muayene sayısı 

2,3 2,8 3,4 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 

1. Basamak sağlık kurumlarında poliklinik sayısına göre kişi 

başına düşen ortalama muayene sayısı 

1,7 1,8 2,3 2,3 3,4 3,8 3,9 3,6 

Tüm poliklinik sayısına göre kişi başına düşen  

ortalama muayene sayısı  

4,1 4,7 5,7 6,2 7,2 7,6 8,1 8,2 

Doğal nüfus artış hızı %00 10,3 11,3 11,4 11,4 11,9 11,6 11,2 9,8 

Bebek ölüm hızı %0 15,7 12,8 11,9 10,5 10,1 10,4 12,4 8,4 

 

Koruyucu sağlık hizmetlerindeki gelişimin paralelinde bebek ölüm hızları izleyen grafikte de 

gösterildiği şekilde Türkiye ortalamasının altında bulunmakta ve genel eğilim olarak düşmektedir. 
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GRAFİK 3: Bebek Ölüm Hızlarındaki Değişme 

Denizli’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan sağlık kuruluşları ile Bakanlığa bağlı olmayan sağlık kurumları 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

TABLO 13: Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Olan Sağlık Kuruluşları İle Bağlı Olmayan Sağlık Kurumları 

    

Bakanlığa Bağlı Sağlık Kurumları 2010 Yılı 

Sayıları 

Bakanlığa Bağlı Olmayan Sağlık 

Kurumları 

2010 Yılı 

Sayıları 

Toplum Sağlık Merkezleri 22 Tıp Fakültesi Hastanesi 1 

Devlet Hastanesi 13 Özel Hastane 7 

Branş Hastanesi 1 Özel Tıp Merkezi 4 

Hastaneye bağlı semt kliniği 1 Özel Dal Merkezi 4 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Kızılay Kan Merkezi 1 

Verem Savaş Dispanseri 1 Radyoterapi Merkezi 1 

Halk Sağlığı Laboratuarı 1 Özel Poliklinik 6 

Aile Sağlığı Merkezi 108 Sağlık Kabini 2 

Aile Hekimliği Birimi 262 Özel Muayeneler 100 

Sağlık Evi 131 Özel Laboratuvarlar 19 

112 Acil Sağlık İstasyonu 22 Optisyen ve Gözlükçü 72 

Talasemi Laboratuvarı 1 Eczane 380 

Kanser Erk. Teşh. Tara. Mrk. 1 Özel Diş Hekimi Muayenesi 249 

15,7 
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Bebek Ölüm Hızı  (Bin Canlı Doğumda, Türkiye) 



18 

 

Denizli’deki sağlık sektöründe görev yapan kamu ve özel sektör personel sayılarında yıllara göre artış 

görülmektedir. Toplam hekim sayısı 2000’lerin başında 1.000’ler civarındayken bu sayı 2010 yılı 

sonunda 1.500’ün üstüne çıkmıştır.  

TABLO 14: Sağlık Personeli Sayısı 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Uzman Tabip 652 672 689 711 761 797 

Pratisyen Tabip 706 732 757 737 757 767 

Hemşire 1.221 1.308 1.306 1.305 1.334 1.360 

Ebe 1.064 1.073 1.063 1.201 1.037 1.037 

TOPLAM 3.643 3.785 3.815 3.954 3.889 3.961 

Kaynak: Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Ticaret Odası, 2011 

Sağlık turizminin gelişmesi, sağlık hizmetlerine olan talebin gelecekte nüfusun yaşlanması ve çevresel 

faktörlerin etkisiyle artarak devam edecek olması nedenleriyle özel yatırımların devam edeceği 

beklenmektedir. Bu ise kentin alternatif sektörler üzerine gelişiminin kurgulanması açısından önemli 

bir fırsat olarak görülmektedir. 

I.6 EKONOMİK VE SOSYAL YAPI  

Denizli, Türkiye'nin tekstil sanayisinde önemli gelişme göstermiş ilk dört merkezinden birisidir. 

Denizli'nin tekstil alanında gerçekleştirdiği büyük gelişme yerel girişimcilik ekseninde, başarılı bir 

örnek olarak gösterilmektedir. Bu gelişmenin paralelinde Denizli ve yakın çevresinin coğrafi konumu, 

ili yörenin çekim merkezi haline dönüştürmüş, bölgede ticari etkinliklerin de gelişmesine neden 

olmuştur. Devlet teşvikleriyle desteklenen ekonomik gelişme Denizli’nin kendi yerel dinamizmi ile 

temellenmiştir. Son dönemde başta Çin’in etkisi olmak üzere uluslararası rekabette ortaya çıkan 

gelişmeler ve dünyada yaşanan krizler Denizli’yi diğer birçok il ve bölgeye göre daha fazla 

etkilemektedir. Denizli’nin gelecek dönemde kendisine çizeceği yol haritası ve önceliklerde bu 

noktalar geçmişten çok daha önemli hale gelmiştir. 

Ekonomik yapıya ilişkin Denizli Belediyesi tarafından koordine edilen Denizli Yol Haritasında Denizli 

ekonomisine ilişkin temel tespitler ve öneriler şu şekilde belirlenmiştir:  

Denizli ekonomisinin temelini oluşturan sanayide; 

- Konfeksiyon, 

- Elektrolitik, 

- Cam, 

- Ham maddecilik ve metal, 

- Doğal taş, traverten ve mermer, 
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- Modern hayvancılık, yem ve sütçülük, 

6 ana sektöre son dönemlerde bakır tel üretimi de eklenmiştir. Kent ekonomisinin geliştirilmesi için 

bölgesel birikimler de dikkate alınarak hem sektör hem de faaliyetler bazında çeşitliliğin artırılması 

gerekmektedir. Mevcut çeşitliliğin dinamosunu oluşturan sanayi sektörünün yanı sıra, kültür ve 

turizm sektörlerinin de yeni ekonomik gelişmenin temelini oluşturulması yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. Bir başka deyişle, bölgenin bereketi ve birikimi, halkın becerisi ile sanayide büyük bir 

başarıya ulaşan Denizli’nin yeni ekonomik gelişme modelini tartışmaya açmalıdır. 

Yeni Ekonomik Gelişme Modelinin kurgulanması için; 

- Tarım (ve hayvancılık) 

- Tekstil (sanayi) 

- Turizm 

- Tarih (ve kültür) 

- Termal 

- Traverten 

- Teknoloji 

7T bileşenlerini Denizli, hem kendi içinde, hem de birbirleri ile ilişkili kılacak şekilde varlığını belli bir 

sistem içine almalıdır. Piyasa ve teknolojilerin sürekli olarak değiştiği bir ortamda, kent ekonomisinin 

gelişimine ilişkin strateji ve önceliklerin zamanında değişmesi kaçınılmazdır. Denizli, sanayi 

gelişimindeki başarısını, farklı sektörlerin oluşturduğu (7T) sektörlerinde de devam ettirmelidir. 

Farklılık ve benzerliklerin var olduğu ekonomik ortamlarda ortak hedefler ve öncelikler, kurumsal 

işbirlikleri ve ortaklıklarla belirlenir. Denizli ve bölgesinin; ekonomik çeşitlilik potansiyeli ve yaratıcılığı, 

rekabetçi avantajı için bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Bölgesel etkileşim ve ekonomik çeşitlilik stratejisinin oluşturulması Denizli’nin çeşitli pazarlarda 

rolünü belirlemek için önemli fırsattır. İyi yönetilen ve çeşitliliği bulunan ekonomik güç, dinamik bir 

kent vizyonunun oluşmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak Denizli başarısını, çeşitliliğin iyi yönetilmesi ile 

sürdürebilir hale getirecektir.  
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ŞEKİL 1: Tarım (Ve Hayvancılık), Tekstil (Sanayi), Turizm, Tarih (Ve Kültür), Termal, Traverten, 

Teknoloji 

Denizli,  Türkiye’de tekstile yönelik sanayi sektörü gelişimi ile dikkat çeken illerden birisidir. Buna 

karşın, ilde, Acıpayam ve Çivril Ovaları ile önemli ölçüde tarım potansiyeli de bulunmaktadır.  Tekstil 

sektörünün küreselleşme ile tehdit altında bulunması dikkate alındığında alternatif sanayi potansiyeli 

ile tarım potansiyelinin eşgüdüm halinde gelişmesinin desteklenmesi kalkınma sürecinde önemli bir 

güç oluşturacaktır. (T.C.  Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel 

Müdürlüğü Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Sayfa:3) 

Denizli İli’nin ekonomik durumuna ilişkin olarak Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) 

tarafından yayımlanan “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi - 2009” çalışmasına diğer illerle sıralamadaki 

yeri açısından bakıldığında Denizli’nin birçok kritere göre ilk yirmi il içinde yer aldığı görülmektedir.  
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TABLO 15: Denizli İli Endeksleri 

 

Endeks Adı Açıklama Sıra Endeks Değeri 

Rekabet Endeksi Yaratıcılık ve Bilgi Ekonomisi 17 64,4 

Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi 11 Değişkenden Oluşan Veri Tabanı 29 50,5 

Emek Piyasaları Endeksi 9 Değişkenden Oluşan Veri Tabanı 16 74,4 

İnsani Sermaye Endeksi 

Öğrenci-öğretmen oranları ve o ildeki lise 

mezunlarının üniversite giriş sınavındaki 

ortalama başarıları 19 87,7 

Yaratıcı Sermaye Endeksi 

Bilgiyi ne kadar kullanabilme kapasitesi 

olduğu, 22 18,6 

Sosyal Sermaye Endeksi 

Sosyal sermayenin bir bölgenin 

 rekabet gücüne yaptığı katkı 17 64,5 

Fiziki Altyapı Endeksi Fiziki Altyapı  15 67,6 

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2003 yılında oldukça kapsamlı bir veri setine dayanılarak 

yayımlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında” 

Denizli ili 12.sırada yer almaktadır. 

Denizli açısından önemli bir ekonomik sektör, sahip olduğu potansiyelin de etkisiyle 

turizmdir. Turizm sektörü, dünya ekonomisini şekillendiren önemli sektörlerden birisidir. 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile de uzun vadeli planlar yapılmıştır. Bu çerçevede, 2023 

yılında dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesinden birisi 

olmak amaçlanmıştır. Gelen yabancı turist sayılarında Türkiye sıralamada sekizinci sıraya 

yükselerek Almanya ve Meksika’yı geride bırakmış, turizm gelirlerinde ise bir önceki senelere 

göre yükselerek dokuzuncu sıraya çıkmıştır.  

Denizli İli’nin turizm potansiyelindeki gelişmeye bazı temel göstergeler bazında baktığımızda, 

gerek gelen gerekse konaklayan turist sayısında kriz yılı olan 2009 hariç artış yaşanmış ve 

kente gelen turist sayısı iki milyonu aşmıştır.  



22 

 

TABLO 16: Denizli İli'nin Turizm Potansiyeli 

KONUSU 2008 2009 2010 
2009/2010 

% değişim 

Denizli'ye gelen turist sayısı 1.932.550 1.905.000 2.167.382 13,8 

Pamukkale Ören yeri giriş yapan turist sayısı 1.408.213 1.323.961 1.495.046 12,9 

Laodikeia Ören yeri girişleri 15.700 59.173 104.368 76 

Denizli'de konaklayan kişi sayısı 2.950.000 2.684.500 2.955.000 10 

Konaklama tesisleri oda doluluk oranları 69% 67% 70,8% 5,9 

Seyahat acentesi sayısı 22 23 24 0,43 

İşletme belgeli yeme-içme tesis sayısı 8 11 14 27 

İl genelindeki turizm işletme belgeli oteller 

(toplam yatak sayısı) 

4.573 5.093 5.600 9,8 

İl genelindeki belediye belgeli oteller 

(toplam yatak sayısı) 

8.801 9.033 9.179 1,7 

Turizm yatırım belgeli tesis sayısı 6 5 7 4 

 

İl genelinde otel sayısı ve yatak sayısı turizmdeki gelişmeye bağlı olarak artmaktadır. Toplam 

yatak sayısı 15 bine yaklaşmıştır. Bunun yaklaşık % 40’ına karşılık gelen 5.820’si turizm 

işletme belgeli otellere ait yatak sayısıdır. 

TABLO 17: İl Genelindeki Otellerin Toplam Oda ve Yatak Kapasiteleri 

 

Tesisin Türü Adedi Oda Yatak 

İl genelindeki turizm işletme belgeli oteller 25 2.905 5.820 

İl genelindeki belediye belgeli oteller 59 2.445 4.931 

İl genelindeki pansiyonlar 105 1.946 4.137 

TOPLAM 189 7.296 14.888 

 

Hanelerin ve bireylerin yoksulluğu mevcut ekonomik yapının gelişmişliği ile birlikte 

uygulanan sosyal yardımların etkinliğini göstermesi açısından da önemlidir.  

Eşdeğer fert başına gelir medyanının % 60’ının yoksulluk sınırı olarak kabul edilmesine göre 

yapılan yoksulluk hesaplamasında (Yılmaz 2010, UNICEF), Türkiye’de genel yoksulluk oranı 

2003 yılı için % 23,4 hesaplanmıştır. NUTS 2 sınıflamasına göre Aydın, Muğla ve Denizli 
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illerinin içinde bulunduğu TR32 bölgesinde ise genel yoksulluk oranı % 17,6 ile bu rakamın 

altında çıkmıştır.  

Kentteki yoksulluk oranları açısından bir karşılaştırılma yapıldığında ise Denizli ilinin de içinde 

bulunduğu TR32 bölgesinde kentsel yoksulluk oranı % 16,5 olan Türkiye kentsel kesim 

yoksulluk oranının altında % 12,5 düzeyinde hesaplanmıştır. Aynı şekilde kırsal kesim 

açısından bakıldığında TR32 bölgesinde kırsal yoksulluk oranının % 20,3 olduğu öte yandan 

bu oranın Türkiye geneli kırsalı için % 34,2 olduğu görülmüştür. Yoksulluk düzeyinin düşük 

olması esas olarak ekonomik yapının bir sonucu olarak görülmekle birlikte Denizli’de 

özellikle kamu kaynaklarıyla karşılanan sosyal transferlerin uygulamadaki etkinliği de 

yoksulluk oranının düşük çıkmasında etkili olmuştur. 

Denizli ilinde yeşil kartlı sayısının toplam nüfusun içindeki payı % 5’ler düzeyindedir. Bu 

oranın diğer illerle karşılaştırıldığında oldukça düşük oranda çıkması yoksulluk oranındaki 

göreli düşüklüğünde başka bir göstergesidir.  
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ŞEKİL 2: Türkiye Eşdeğer Fert Ölçeğine Göre Genel Yoksulluğun NUTS II Bölgelerine Göre Dağılımı 

Kaynak: Yılmaz ve ark. (2011, UNICEF) 
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II. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, 

kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama 

çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına 

bağlıdır. Bu anlayışla, 12/08/2011 tarih ve 6798 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile; 

Koordinatör Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği 

Stratejik Planlama Ekibi: 

Mustafa ÜNAL Stratejik Plan Ekibi Başkanı Başkan Yardımcısı 

Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Stratejik Plan Ekibi Üyesi Etüd Proje Md. V. 

Yahya ERGÜL Stratejik Plan Ekibi Üyesi Mali Hizmetler Md. V. 

Eyyüp ŞARBAK Stratejik Plan Ekibi Üyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 

Serkant GÜVENSOY Stratejik Plan Ekibi Üyesi Muhasebe Yetkilisi 

Serap TEKDEMİR Stratejik Plan Ekibi Üyesi Çevre Mühendisi 

Ebru KUZU Stratejik Plan Ekibi Üyesi V.H.K.İ. 

Ramazan DEĞİRMENCİ Stratejik Plan Ekibi Üyesi V.H.K.İ. 

Gülçin ERASLAN Stratejik Plan Ekibi Üyesi V.H.K.İ. 

 

Denizli Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nı hazırlamak üzere görevlendirilmiştir. 

Stratejik planın hazırlanması sürecinde Erkan Karaarslan, Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz ve Dr. 

Volkan Erkan’dan destek ve danışmanlık alınmıştır.   
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III. DENİZLİ BELEDİYESİ KURUMSAL YAPI 

III.1 KURUMSAL GELİŞİM  

Osmanlı Dönemi'nde bugün belediyecilik hizmetleri olarak nitelediğimiz temizlik, su, kanal, 

yol yapım ve bakım işleri büyük oranda vakıflar tarafından yerine getirilirdi. Ayrıca yerel 

yönetim olmadığından yerel idareciler şehre ait bu hizmetleri de yürütürlerdi. 

Denizli'de ilk belediye teşkilatı 1876 yılında kurulmuştur. Bu tarihlerde Denizli, mülki 

bölünmede Aydın Livasına bağlı bir kaza merkezidir. 1883 yılında Sarayköy, Buldan ve Tavas 

ilçelerinin bağlanmasıyla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884'te Çal, 1888'de Acıpayam 

ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile il 

olmuştur. Belediye teşkilatının kurulduğu günden bu yana 26 belediye başkanı görev 

yapmıştır. 

11.08.2006 gün ve 2006/8352 sayılı Üçlü Kararname'de yer alan Denizli ili merkez ilçeye bağlı 

10 köy ile 12 belde belediyesinin tüzel kişiliklerinin feshedilerek Denizli Belediyesi sınırları 

içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 

karar 12.08.2006 gün ve 26257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca Cankurtaran 

Belediyesi de 5747 sayılı Kanunu'nun Geçici 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Denizli 

Belediyesi'ne katılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 10 köy ve 13 belde belediyesinin 

tüzel kişilikleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerini müteakiben son 

bulmuş ve Denizli Belediyesi'ne dahil olmuştur. 

Denizli Belediyesi sınırları ve nüfusu, 29 Mart 2009 yılında yapılan yerel seçimle 10 köy ve 13 

belde belediyesinin katılımı ile beraber artmıştır. 
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ŞEKİL 3: Denizli Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması 
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III.2 GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLAR İLE BELEDİYE HİZMET ALANLARI  

Görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun 

hükmü ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, mevcut mevzuat ve belediye için getirdiği 

yükümlülükler, görev ve yetkiler Ek 1’de yer almaktadır.  

İzleyen kısımda görev yetki ve sorumlulukların çizdiği çerçeve içinde belediyenin hizmet 

alanları ana başlıklar halinde sıralanmaktadır.  

İmar Hizmetleri 

- İmar planı hazırlamak, 

- İmar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, 

- Kaçak inşaatları tespit etmek, 

- Mimari, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini inceleyerek onaylamak, 

- Yapı ve iskân ruhsatı vermek, 

- Hali hazır harita yapmak, yaptırmak, 

- Kamulaştırma, tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas işlemleri 

Fen İşleri Hizmetleri 

- Yapım işleri  

- Yol yapımı (cadde, sokak ve kaldırımlar) 

- Asfalt üretimi ve yol kaplaması 

- Açık ve kapalı otopark yapmak 

- Köprülü kavşak, alt geçit/üst geçit yapmak 

- Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina yapmak 

- Spor tesisleri yapmak 

Emlak ve İstimlâk Hizmetleri 

- Kamulaştırma, satın alma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı işlemleri 

- Belediye taşınmazlarının kira ve satışı işlemleri 

- Kentsel dönüşüm projeleri 

- Kalite ve standartların korunması 
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- Kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması 

Proje Hizmetleri 

- Belediyeye ait yatırım projelerini hazırlamak, hazırlatmak 

- Proje yarışmaları düzenlemek 

- AB fonlarını takip etmek, proje geliştirmek 

- Diğer kurumlarla ortak proje hazırlamak, yürütmek 

Su-Kanal Hizmetleri 

- İçme suyu ihtiyacını karşılamak 

- Kanalizasyon hizmetleri 

- Yağmursuyu çalışmaları 

Ulaşım Hizmetleri 

- Şehir içi yol çizgi ve yaya geçitlerinin düzenlenmesi hizmetleri 

- Otopark hizmetleri vermek 

- Halkın trafik konusunda bilinçlendirilmesi 

- Trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve sinyalizasyon hizmetleri vermek 

- Toplu taşıma araçları ve taksilerin kontrolü ve denetimi 

- Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini yapmak, yaptırmak 

- Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 

Çevre Hizmetleri 

- Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak veya yaptırmak 

- Çevre yönetim sistemlerini oluşturmak 

- Proje ve faaliyetlerin ÇED çalışmalarını yapmak 

- Katı atıkların kontrolü 

- Hava kalitesinin korunması 

- Gürültü ve görüntü kontrolü 

Kültür ve Sosyal Hizmetler 

- Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler 
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- Eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek sosyal hizmetler 

- Bilgi evleri ve kurs merkezleri hizmetleri 

- Lise öğrencilerine yönelik burs hizmetleri 

- Konservatuar 

- Kültür ve sanat etkinlikleri 

- Ulusal ve uluslar arası festivallerin düzenlenmesi 

- Bando ve mehter takımı 

- Evlendirme hizmetleri 

- Kent Konseyi çalışmaları 

- Kadın, çocuk ve kadın meclisi toplantı organizasyonu 

Bilgi İşlem Hizmetleri 

- Belediye bilgi sistemlerinin çalışmasını sağlamak 

- Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi işlemleri 

Yazı İşleri Hizmetleri 

- Meclis kararları 

- Encümen kararları 

- Arşiv hizmetleri 

Park ve Bahçe Hizmetleri 

- Çevre düzenlenmesi- kentsel tasarım 

- Yeşil alan miktarını arttırmak, 

- Park sulaması için sondaj kuyuları açmak 

- Park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanlarının bakımı 

- Şehir içi peyzaj çalışmaları 

- Defin işlemleri  

- Mezarlık bakımı 
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Sağlık Hizmetleri 

- Portör muayeneleri 

- Belediye mücavir alanında haşerelerle mücadele 

- Menşe-i şahadetnamesi düzenlemek 

- İçme suyu klorlama ve klor ölçümü 

- Laboratuvar hizmetleri (kömür-kimya ve mikrobiyolojik) 

- Sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonu 

- Sağlıklı Kentler (yaşanılabilir bir kent oluşturulması) 

- Defin ruhsatı rapor işlemleri 

- Kurum içi sağlık hizmetleri 

İtfaiye Hizmetleri 

- Yangına müdahale ve söndürme 

- Su baskınına müdahale etmek 

- Yangın yönünden kontrol ve denetim 

- Baca temizliği hizmetleri 

- Yangın ve kurtarma konulu eğitim hizmetleri 

- Kaza ve afetlere müdahale 

- Arama kurtarma çalışmaları 

- İşyeri ruhsatı için yangın güvenliği raporu verilmesi 

Zabıta Hizmetleri 

- Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi 

- Kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesi 

Hukuk Hizmetleri 

- Belediye yöneticilerine hukuki görüş bildirmek 

- Dava ve icra takip işlerini izlemek ve sonuçlandırmak 

Özel Kalem Hizmetleri 

- Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetler 
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- Kardeş şehir ilişkilerinin düzenlenmesi 

- Başkan- vatandaş görüşmelerinin sağlanması 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri 

- Personel özlük hakları ile ilgili işlemler 

- Hizmet içi eğitimler 

Mali Hizmetler 

- Stratejik plan, Performans programı 

- Su abone işlemleri 

- Faaliyet raporları 

- Bütçe, kesin hesap  

- Ön mali kontrol faaliyeti 

- İdare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi 

- Gelir ve alacaklarının takip ve tahsili işlemleri 

- Giderlerin ilgili kişilere ödenmesi, kayıt ve muhasebe işlemleri 

Destek Hizmetleri 

- Mal ve hizmet alımı yapmak 

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satış işlemlerini yürütmek 

- Afet (sel, deprem, savaş vb.) öncesi ve sonrası planlama, eğitim ve tatbikat 

çalışmaları 

Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri 

- İmaj, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları 

- İstek ve şikâyetlerin takibi 

- Kamuoyu araştırmaları 

- Basın ile ilişkilerin sağlanması 
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III.3 İNSAN KAYNAKLARI  

Denizli Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre norm 

kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu 

maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Sözü edilen yönetmelikte 12/09/2010 tarihinde yapılan değişiklikle Belediye, B-9 grubuna 

dahil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 400.000 ve üzeri grupta yer almış ve sanayi, ticaret 

ve turizm özelliği göz önünde bulundurularak 1 grup yükseltilmiştir. Yönetmelik gereği B-9 

grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:  

Tablo 18: Denizli Belediye Başkanlığı İçin Öngörülen Kadro Sayıları 

Memur Kadro Toplamı 662 

Sürekli İşçi Kadro Toplamı 330 

TOPLAM 992 

 

Denizli Belediyesi’nin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre 

31/12/2010 tarihi itibariyle mevcut personel sayısı 1.130 olup, memur kadroları belediye için 

belirlenen norm kadro sayısının altında, sürekli işçi kadrosunun ise üstünde olduğu 

görülmektedir. 

Yıllar itibariyle personel sayısındaki gelişime bakıldığında, memur ve işçi sayısındaki artışla 

birlikte özellikle eğitim düzeyi yüksek sözleşmeli personel uygulamasının da yaygınlık 

kazanmaya başladığı görülmektedir. 

TABLO 19: Denizli Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı 

 

Yıl Memur Sözleşmeli İşçi        Vekil Memur         Toplam                       

2006      299                                       - 472                                            23                          794 

2007 311   1 451               29                          792 

2008 333 48 408 -                       789 

2009 436 92 696           -                    1.224 

2010 417 100 613           -                    1.130 

 

Denizli Belediyesinin içinde yer aldığı B-9 grubu için yönetmelik ile memur kadrolarının sınıf 

olarak dağılımı aşağıda yer almaktadır:  
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Tablo 20: Norm Kadro İle Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı 

Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı 334 

Teknik Hizmetler Sınıfı 152 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 17 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 9 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 

 

Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 86’sı lise ve üstü 

eğitime sahipken bu oran işçilerde % 39’lar düzeyindedir. Lise ve üstü eğitime sahip personelin 

toplam personel içindeki oranı % 61,8 oranındadır. 

Üniversite eğitimine sahip personelin oranı ise yaklaşık % 35 gibi yüksek bir orandadır. Bu oran 

memurlarda % 55’lere çıkarken sözleşmeli personelde % 97’ye ulaşmaktadır.  

Tablo 21: Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

  MEMUR   İŞÇİ   SÖZLEŞMELİ TOPLAM   

  Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran (%) Sayı Oran 

(%) 

İlkokul  18 4,3 314 51,2 0 0 332 29,4 

Ortaokul 40 9,6 60 9,8 0 0 100 8,8 

Lise 132 31,7 177 28,9 3 3 312 27,6 

2 Yıllık Y.O. 73 17,5 31 5,1 16 16 120 10,6 

4 Yıllık Fakülte 148 35,5 30 4,9 76 76 254 22,5 

Lisans Üstü 6 1,4 1  0,1 5 5 12 1,1 

Toplam  417   613   100   1.130   

 

Toplam personelin % 23’ü 41-45 yaş arasındadır. Bu yaş grubunu % 21 ile 36-40, % 16 ile 31-

35 yaş grubu takip etmektedir.  
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GRAFİK 4: Denizli Belediyesi Personelinin Yaş Dağılımı 
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III.4 MALİ YAPI 

Denizli Belediyesinin gelir ve gider gerçekleşmeleri 2008-2010 dönemi için aşağıda 

verilmektedir. 2010 sonunda 231 milyon TL harcama, toplanan gelirler ise 232 milyon TL 

düzeyinde gerçekleşmiş ve bütçe 1 milyon TL fazla vermiştir. Bütçe gelirlerindeki artışın 

dönemsel olarak harcamalardaki artışın üstünde çıkması bütçe dengesinde iyileşmeye neden 

olmuştur. 

2011 yılı ilk ayında dönemsel olarak gelir gider dengesinde 11,4 milyon TL açık 

gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 22: Denizli Belediye Başkanlığı Bütçe Tablosu 

  
2008 2009 2010 2011  

Haziran Sonu 

Bütçe Geliri 129.882.153 168.568.703 232.486.333 124.731.033 

Bütçe Gideri 141.447.552 201.064.836 231.475.705 136.124.325 

Bütçe Dengesi -11.565.398 -32.496.133 1.010.627 -11.393.292 

 

 

Denizli Belediyesi gelirlerine 

bakıldığında gelirlerin 

yaklaşık yarısı merkezi 

yönetim vergi paylarının 

olduğu diğer gelirler 

kalemidir (ortalama % 44). 

Bunu % 38 pay ile teşebbüs 

ve mülkiyet gelirleri 

izlemektedir.  Vergilerin 

payı ise % 15 düzeyinde 

çıkmıştır. 

2010 yılında bu oranlar 

sırasıyla % 47, % 33 ve % 16 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

GRAFİK 5: 2010 Yılı Gelir Kesin Hesabı 
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Tablo 23: Denizli Belediye Başkanlığı Gelir Tablosu 

 

Kesin Hesap Bilgileri (Net Tahsilat) 

GELİR TÜRÜ 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vergi Gelirleri 51.876.074,16 20.639.692,98 20.330.316,90 22.590.650,51 36.968.165,98 

3.Teşeb. ve Mülk. Gel. 46.619.825,58 111.013.730,55 55.409.818,43 66.084.339,07 75.083.481,92 

4. Alınan Bağış ve Yrd. 2.236.595,22 2.177.261,80 614.019,00 1.476.493,29 4.094.447,89 

5. Diğer Gelirler   45.772.305,31 52.140.423,09 77.506.088,53 106.632.170,59 

6. Sermaye Gelirleri 19.401.304,95 12.148.393,55 1.268.801,08 502.382,87 5.745.799,26 

TOPLAM 120.133.799,91 191.751.384,19 129.763.378,50 168.159.954,27 228.524.065,64 

 

Belediye harcamalarının 

2008-2010 döneminde % 

41’i sermaye giderlerine, % 

33,8’i ise mal ve hizmet 

alımlarına gitmiştir. 

Personel giderlerinin toplam 

giderler içindeki payı % 

17’ler düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

2010 yılında bu oranlar 

sırasıyla % 40, % 36 ve % 18 

olmuştur. 
 

Grafik 6: 2010 Gider Kesin Hesabı 

 

Tablo 24: Denizli Belediye Başkanlığı Gider Tablosu 

 

GİDER TÜRÜ 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Personel Giderleri 18.500.275,94 17.791.289,51 19.783.905,02 30.229.666,12 33.866.994,58 

2. Sosyal Güvenlik Giderleri 2.653.633,52 3.237.702,30 3.117.849,75 5.264.044,56 6.377.238,25 

3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 43.376.546,14 45.350.689,90 46.893.662,97 65.458.125,15 82.851.122,12 

4. Faiz Giderleri 3.243.014,34 3.746.012,68 4.611.488,99 7.538.540,66 4.864.781,68 

5. Cari Transferler 1.640.096,44 5.786.349,59 7.416.432,30 8.117.938,66 9.508.351,84 
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6. Sermaye Giderleri 67.486.890,04 142.293.594,80 59.624.212,49 84.456.521,09 94.007.216,82 

7. Sermaye Transferleri 2.296.343,07 176.920,71 0 0 0 

8. Borç Verme 0 0 0 0 0 

9. Yedek Ödenekler 2.544,66 1.328,80 0 0 0 

TOPLAM 139.199.344,15 218.383.888,29 141.447.551,52 201.064.836,24 231.475.705,29 

 

 

 

 



39 

 

 

 

IV. PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik Planın temel unsurlarından olan katılımcılığın arttırılması, Belediyenin etkileşim 

içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasına bağlı olduğu için paydaşların belirlenmesi ve 

paydaş görüşlerinin stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmesi oldukça önemsenmiştir. 

Paydaşlarla yürütülecek bu çalışmalar, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayacak ve 

uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, verdiğimiz kamu hizmetlerinin yararlanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi 

gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması çok önemlidir. 

Stratejik Planlamaya İlişkin Kılavuzda paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, 

kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu 

etkileyen kişi, grup veya kurumlar şeklinde tanımlanmıştır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile 

yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılmaktadır; 

İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya 

(varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu 

bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.  

Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya 

kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa 

girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.  

Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya 

bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 

Belediyemiz hizmetleriyle ilgili dış paydaşlardan bilgi, öneri, şikâyet ve istekler oldukça 

önemsenmektedir. Bu kapsamda, Belediyemizce yapılan ve saha çalışmalarına dayanan 

kamuoyu yoklamaları, anket veya benzeri çalışmalar da incelenmiştir.  

2011 yılında yapılan anket veya benzeri çalışmalarda, genel olarak belediye hizmetlerinden 

memnun olanların oranı %76,3’tür. Memnun olmayanların oranı %10,2’dir. Yapılan 

çalışmalarda, belediye hizmetleri 17 ayrı kalemde tek tek değerlendirilmiştir.  
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Bu sorgulamada deneklerden 1-10 arasında memnuniyet puanı verilmesi istenmiştir. Tüm 

kalemlerde en sık verilen puan 10’dur.  Her bir hizmet kaleminin ortalaması alındığında en 

düşük 6,5 ortalama ile otopark hizmetleri ve daha sonra 6,7 ortalama ile içme suyu hizmeti 

gelmektedir. En yüksek oy olan iki hizmet kalemi ise 8,7 ile köprülü kavşaklar ve yeşil 

alanlardır.  

Araştırma, 2009 Ocak ve 2009 Ekim ayında yapılan belediye hizmetleri araştırmalarının 

sonuçlarıyla kıyaslandığında genel memnuniyet düzeyinin son 2,5 yılda değişiklik 

göstermediği ve aynı seviyede gerçekleştiğini göstermektedir. 

Belediyemizin sunduğu hizmetler ayrı ayrı incelendiğinde en yüksek memnuniyetin “park ve 

yeşil alanlar” ve “köprülü kavşaklar” alanlarında olduğu görülmektedir. “İçme suyunun 

temizliği” ve “otopark hizmetleri” en az memnun olunan hizmetlerdir. 

 

GRAFİK 7: Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sonuçları 

Yapılan anketin sonuçlarına göre Belediyenin en çok ihtiyaç duyulan ya da en çok önem 

verilmesi gereken hizmetleri şu şekilde sıralanabilir: 

- Otopark hizmetleri 

- İçme suyunun temizliği 

- Yol ve kaldırımların yeterli ve bakımlı olması 

- Zabıta hizmetleri 

- Kanalizasyon ve altyapı, toplu taşıma, imar planlaması 

- Hava temizliği, kültür sanat hizmetleri 
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Ankete katılanlar açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda memnun olmadıkları (ya da daha az 

memnun oldukları) belediye hizmetlerini aşağıdaki sıra ile ifade etmişlerdir: 

- Yolların bitirilememesi, yapılan işlerdeki düzensizlik, plansızlık 

- İçme suyunun kesilmesi, kötü olması, pahalı olması 

- Çöp sorunu ve çöp poşetlerinin olmaması 

Bu sorgulamada memnuniyetsizlik belirtenlerin yarısına yakını altyapı çalışmaları ile ilgili 

olarak yapılan işlerin geciktiğini, plansız ve düzensiz yapıldığı yolunda görüş belirtmiştir.  

Denizli Belediyesinden ve belediye başkanından beklentilerin neler olduğu açık uçlu soru 

olarak sorulmuştur. Alınan ilk üç cevap şöyledir: 

- Yollar, altyapı ve üstyapı bitirilsin 

- Yapılan hizmetlere devam edilsin 

- İş alanları açılsın ve istihdam yaratılsın 

Projeler bazında belediyeden en çok istenen hizmetlerin neler olacağı açık uçlu olarak 

sorgulandığında alınan cevaplar şöyledir:  

- Metro, tramvay ve raylı sistemin yapılması 

- İş imkânlarının ve istihdamın yaratılması 

- Yol ve kaldırımların yapılması, alt yapının bitirilmesi 



42 

 

 

 

V. GÜÇLÜ YÖNLER - ZAYIF YÖNLER - FIRSATLAR - 

TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ) 

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu”nda, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi (GZFT,) kuruluşun 

kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olarak 

tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında 

oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmekte, bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer 

aşamalarına da temel teşkil etmektedir. 

GZFT Analizi, mevcut durum analizi kapsamında yapılmakta olup, kuruluş içi analiz ve çevre 

analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisidir. Bu analizde kullanılan tanımlar 

aşağıdadır: 

Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf 

yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, 

aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf 

yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.  

Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel 

olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, 

olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 

Stratejik Planın önemli bir unsuru olan GZFT Analizi, paydaş anket sonuçlarından, kurum 

çalışanlarının görüşlerinden, Denizli İli ile ilgili yapılan birçok araştırma ve raporun 

incelenerek değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan GZFT verileri aşağıdadır. Bu veriler, 

amaç ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ya da faaliyetlerin şekillenmesinde önemli ölçüde 

kullanılmıştır. Bu yöntemle hazırlanan Plan, katılımcı bir yapıya kavuşmuş, sorunların 

tespitinde ve çözümlerin üretilmesinde kalıcı bir çalışma olarak ortaya konulmuştur. 



43 

 

Güçlü Yönler 

 Stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi 

 Atıksu arıtma tesisi ile katı atık bertaraf tesislerinin bulunması 

 Dış paydaşlarla güçlü işbirliği olması 

 Sürekli ulusal ve uluslar arası festivaller düzenlenerek kültür merkezi haline gelinmesi 

 Eğitim kurumları ve diğer kurumlarla güçlü bir işbirliğinin olması 

 Engellilere yönelik çalışmaların kesintisiz ve geliştirilerek yapılıyor olması 

 Kentsel yenileme projelerinin kapsamlı, planlı ve hızlı yapılması 

 Sağlıklı kent projelerinin oluşturulması 

 Kardeş şehirler ve dış ülkeler ile iyi ilişkiler kurulması 

 AB fonlarından yararlanılması 

 Spor altyapısına sahip olunması 

 Sürekli ve hızlı güncellenen bir web sitesinin olması 

 SCADA sistemi ile ilgili çalışmaların başlatılmış olması 

 Kent bilgi sisteminin kurulması 

 Şehir içi altyapısının önemli düzeyde tamamlanmış olması 

 Cadde, sokak, yol ve kaldırımların önemli ölçüde AB standartlarında tamamlanmış 

olması 

 Park, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının artırılmış olması 

 ÇEKÜL Vakfı ve STK’lar ile birlikte geniş ve yoğun bir çalışma yapılarak 2023 yılına 

kadar Denizli’nin yol haritasının hazırlanmış olması 

Zayıf Yönler 

 Toplu taşımanın yetersizliği 

 Kent içindeki yolların yetersizliği 

 Caddelerin temizliğinin beklendiği ölçüde yapılamaması 

 Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin yeterli olmaması 

 Belediye hizmet binasının yetersiz olması 

 Hizmet birimlerinin fiziki olarak birbirine uzak olması 

 Mahallelerin büyüklüklerinin farklılaşması 

 Personel sayısının norm kadronun üstünde olması 
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Fırsatlar 

 Büyükşehir statüsüne dönüşme çalışmalarının yapılıyor olması 

 Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksek olması 

 Yenilenebilir enerjinin sektörde ve günlük yaşamda kullanımına yönelik alt yapı 

çalışmalarının hızlandırılması 

 Giderek artmakta olan geri dönüşüm faaliyetleri ve çevre bilincinin olması 

 Denizli İlinin ekonomik yönden güçlü bir kent olması 

 Türkiye’de ilk kez bir antik kentin (Laodikeia) belediyemize devredilmiş olması 

 Bölgede girişimciliğin yüksek olması 

 Eğitim seviyesinin yüksek olması 

 İş gücüne katılım oranının yüksek olması 

 Turizm bölgelerine yakın olunması 

 Pamukkale, Karahayıt gibi turizme hitap eden yerlerin yanında, zengin bir tarihsel ve 

kültürel mirasın olması 

 Yeraltı kaynakları ve doğal kaynaklar yönünden zengin olunması 

 Gelişen bir sağlık altyapısına sahip olunması 

 Yoksulluk oranının düşük olması 

Tehditler 

 Isınma yönteminden kaynaklı hava kirliliğinin yüksek olması 

 Karayolu dışında etkin ve yoğun kullanılan ulaşım olmaması 

 Deprem riskinin oldukça yüksek olması 

 İl ekonomisinin ekonomik krizlere hassasiyetinin yüksek olması 

 Uzakdoğu ülkelerinde üretilen mallar nedeniyle yerel sanayinin olumsuz etkilenmesi 
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VI. AMAÇ VE HEDEFLER 

Belediyemiz 2012-2016 Stratejik Planında yedi ana alan üzerine yerleştirilmiş yedi amaç ve 24 hedef 

yer almaktadır. Stratejik Plan gelecek beş yıllık dönemde belediyenin hizmet göstereceği yedi ana 

alana ilişkin yedi amacı öncelikle belirlemiştir. Bu amaçlar belediyenin vatandaşa hizmet sunumunda 

öncelikli alanlarını ortaya koymakta hedeflere ve faaliyetlere nihai yön vermektedir.  

Ana Alan Nihai Amaç 

1. Kurumsal Kapasite 

Amaç 1: Denizli Belediyesinde Belirlenen Misyonu 

Yerine Getirebilmek ve Vizyona UlaĢabilmek Ġçin Ġnsan 

Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek 

Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini GeliĢtirmek 

Suretiyle Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

2. Kentsel Altyapı 
Amaç 2: Denizli’nin GeliĢen Ġhtiyaçlar Çerçevesinde 

KentleĢme Altyapısının Güçlendirilmesi 

3. Çevre ve Sağlık 
Amaç 3: Sağlıklı, YaĢanabilir ve Sürdürülebilir Bir 

Çevrenin OluĢturulması 

4. Kent Güvenliği ve Afet Yönetimi 
Amaç 4: Kentin GeliĢimini de Dikkate Alan Güvenli ve 

Sürdürülebilir Bir YaĢam Alanı OluĢturulması 

5. Sosyal Refah ve Dayanışma 
Amaç 5: Sosyal DayanıĢmanın Güçlendirilmesi Suretiyle 

Denizli Halkının Sosyal Refahının Artırılması 

6. Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam 
Amaç 6: Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri ile Denizli 

Halkının Sosyal YaĢamının GeliĢimine Katkı Sağlanması 

7. Kent Ekonomisi 
Amaç 7: Denizli Kentinin Bölgesel ve Uluslararası 

Rekabet Gücünü Artırmak 

 
Yedi amaç altında 24 farklı hedef yer almaktadır. Her bir hedef, nihai amacı sağlamaya yönelik olarak 

hayata geçirilecek, faaliyetlerin çerçevesini ise her bir hedefin altında yer alan stratejiler çizmektedir. 

Stratejilerden sonra gelen faaliyetler ise plan döneminde gerçekleştirilecek temel faaliyet alanlarını 

göstermektedir. İzleyen matris tabloda amaç ve hedefler ilişkisi yer almaktadır. 
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AMAÇLAR HEDEFLER 

1. Denizli Belediyesinde 
Belirlenen Misyonu Yerine 
Getirebilmek ve Vizyona 
Ulaşabilmek İçin İnsan 
Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi 
Sistemlerini, Destek Hizmetlerini 
ve Mali Yönetim Sistemini 
Geliştirmek Suretiyle Kurumsal 
Kapasitenin Artırılması 

HEDEF 1.1: 
Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve 
planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin 
güçlendirilmesini sağlamak 

HEDEF 1.2: Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak 

HEDEF 1.3: Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için iç kontrol sistemini kurmak 

HEDEF 1.4: 
Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları 
yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek 

HEDEF 1.5: 
Uluslar arası fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için proje yönetimi ve 
uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını sağlamak ve proje geliştirmek 

HEDEF 1.6: Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak 

HEDEF 1.7: Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak 

HEDEF 1.8: Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkânları geliştirmek 

2.Denizli’nin Gelişen İhtiyaçlar 
Çerçevesinde Kentleşme 
Altyapısının Güçlendirilmesi 

HEDEF 2.1: Denizli’nin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek 

HEDEF 2.2: Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak 

HEDEF 2.3: Denizli halkına güvenilir, hızlı ve ekonomik kent içi ulaşım imkânı sağlamak 

HEDEF 2.4: Denizli halkına sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunmak 

3. Sağlıklı, Yaşanabilir ve 
Sürdürülebilir Bir Çevrenin 

HEDEF 3.1: Kent içi yeşil alanları artırmak 

HEDEF 3.2: Çevre ve halk sağlığını gözeten bir katı atık yönetimini sağlamak 
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Oluşturulması HEDEF 3.3: Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek 

HEDEF 3.4: Halkın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek ve buna uygun mekanlar oluşturmak 

4: Kentin Gelişimini de Dikkate 
Alan Güvenli ve Sürdürülebilir Bir 
Yaşam Alanı Oluşturulması 

HEDEF 4.1: Afet, yangın ve trafik kazalarına zamanında ve etkin müdahale etmek 

HEDEF 4.2: Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek 

5: Sosyal Dayanışmanın 
Güçlendirilmesi Suretiyle Denizli 
Halkının Sosyal Refahının 
Artırılması 

HEDEF 5.1: Dezavantajlı grupların toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlamak 

HEDEF 5.2: Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek 

6: Kültür, Sanat ve Spor 
Faaliyetleri ile Denizli Halkının 
Sosyal Yaşamının Gelişimine 
Katkı Sağlanması 

HEDEF6.1: Kültürel zenginliğe ve kültürel değerlere ilişkin farkındalığı artırmak 

HEDEF 6.2: Kent halkının katılımına yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek 

7: Denizli Kentinin Bölgesel ve 
Uluslararası Rekabet Gücünü 
Artırmak 

HEDEF 7.1: 
Denizli’nin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırmak ve kentin turizm potansiyelinin etkin 
kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek 

HEDEF 7.2: 
Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin kent ekonomisine katılımını artırmak ve Denizli’nin rekabet 
gücünü yükseltmek 
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1.KURUMSAL KAPASİTE 
 

 

 

 

 

AMAÇ 1: DENİZLİ BELEDİYESİNDE BELİRLENEN 

MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA 

ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, 

BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ 

YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE 

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI 
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HEDEF 1.1:  VİZYONA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KAYNAK İHTİYACININ  

KARŞILANMASI, FİNANSMAN YÖNETİMİNİN YAPILMASI VE PLANLAMA,  

PROGRAMLAMA VE BÜTÇELEME İLE RAPORLAMA KAPASİTESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK 

Yerel yönetimler 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndan sonra birçok hizmet alanında faaliyet 

göstermeye, yeni ve çok önemli yetkilerle hareket etmeye ve geleneksel hizmet alanlarının 

yanı sıra birçok merkezi idare görevini de üstlenmeye başlamıştır. Yerel yönetimlerin yetki, 

sorumluluk ve öneminin artmasına paralel olarak kaynak ihtiyacı artmakta, bu kaynakların 

akılcı ve verimli kullanımına yönelik arayışlar belirginleşmekte, hesap verebilir bir bütçe 

sisteminin uygulaması gereksinimi doğmaktadır.  

Tüm bu yaklaşımların genel bir stratejik yönetim çerçevesi ile ilişkilendirilmesi de yaşamsal 

önem taşımaktadır. Bu hedefle belediyemizin kaynak üretme, kullanma ve kullanılan 

kaynakların muhasebesi, raporlaması bütçeleştirilmesi gibi temel süreçlerinin 

kurumsallaşması amaçlanmaktadır. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016  Hedefi 

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%) 71 76 92 

Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%) 77 80 92 

Taşınmazların değerleme 
çalışmasının tamamlanma oranı (%) 

- 75 100 

Bir defalık gelirler dışındaki bütçe 
gelirlerinde önceki yıla oranla artış 
oranı (%) 

35 
Enflasyon + 

Büyüme + % 5 
Enflasyon + 

Büyüme + % 5 
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Stratejiler: 

 Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecektir. 

 Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacaktır. 

 İç kontrol, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim 

araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. 

 Uygulayacağımız politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti göz önüne 

alınarak, bütçenin, uygulanacak politikalarının maliyetini ve performansını gösterecek bir 

yapıya kavuşturulacaktır. 

 Kaynakların performans programına uygun olarak tahsisi sağlanacaktır. 

Faaliyetler: 

 Mali raporlama sisteminin analizi 

 Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna 

açıklanması 

 Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetimi 

 Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi 

 Mevcut gelir kaynakları ve tahsilât sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve 

öneri raporlarının hazırlanması 

 Borç yapısının etkin yönetilmesi 

 Mali hizmetler biriminde iç kontrol alt biriminin oluşturulması ve etkin yönetimi 

 Gelir artırıcı çalışmaların yapılması 

 Taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması 

 Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi 
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HEDEF 1.2: HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE FARKINDALIĞI  

ARTIRMAK  

Belediyelerde, kamu hukukundan kaynaklı işlemler ile sözleşme hukukundan kaynaklı hukuki 

sorunlar, kamulaştırma mevzuatı, tapu ve emlak mevzuatı, imar mevzuatı gibi gerek mevzuat 

karmaşası gerekse görev çeşitliliği nedeniyle kuvvetli bir hukuk altyapısı gerekmektedir. 

Hukuki konularda kurumsal kapasite geliştiren belediyelerin tüm iş ve işlemlerde ciddi 

rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş oldukları söylenebilir. Bu çerçevede Denizli Belediyesinde 

hukuk süreçleri analiz edilerek kurumsal olarak hukuksal konularda etkinlik ve farkındalık 

artırılacaktır.  

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki 
bilgilendirmelerin gerçekleşme 
oranı (%) 

85 90 100 

Hukuki süreç analizlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

- 75 100 

Hukuki taleplerin karşılanma süresi 
(Gün) 

15 12 10 

Kurum lehine sonuçlanan dava 
oranı(%) 

55 60 75 

Dava ve icra dosyalarının 
cevaplanma süresine uyum oranı 
(%) 

96 97 100 
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Stratejiler: 

 Hizmet birimlerinde hukuksal düzenlemelerle ve sonuçlarıyla ilgili farkındalık 

artırılacaktır. 

 Hukuk davalarında savunma oluşturma kapasitesi güçlendirilecektir. 

 

Faaliyetler: 

 Hukuk süreçlerinin analizi 

 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi 

 Dava takip sürecinin geliştirilmesi 

 Mevzuat takip sisteminin geliştirilmesi 

 Hukuksal faaliyetlerin etkin yürütülmesi 
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HEDEF 1.3:  HİZMETLERİN DAHA İYİ YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN İÇ KONTROL 

SİSTEMİNİ KURMAK 

Karar alma süreçlerinin tanımlanması ve bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi iç kontrol 

sisteminin temelini oluşturmaktadır. Etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol 

faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altına alınabilecek, kurumun hedefleri doğrultusunda 

faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilecektir.  

Hizmetlerin yerine getirilmesi ve karar alma süreçlerinin etkinliği için yöneticilerin ve 

çalışanlarının olumlu bakışlarının sağlanması, yöneticilerin iş yapma tarzı, birimlerin görev, 

yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlendiği organizasyon yapısına kavuşturulması, 

amaç ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek içerden ve dışarıdan kaynaklanan risklerin 

tanımlanması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici 

kontrol faaliyetlerinin belirlenip uygulanması ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin 

kullanımı için iç kontrol sistemi kurulması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak Denizli 

Belediyesi plan döneminde etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasına ve uygulanmasına yönelik 

yapıyı kurum içinde tesis edecektir. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

İç kontrol eylem planını 
gerçekleştirme oranı (%) 

40 80 100 
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Stratejiler: 

 İç kontrol uyum eylem planı mevcut durum analizi yapılması, kurumsal önceliklerin ve 

sorunların belirlenmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle revize edilecektir. 

 Belediye organizasyon şeması misyonu gerçekleştirmeye yönelik yeniden 

değerlendirilecektir.  

 Performans değerlendirme bilgi sistemi kurulacaktır.  

 Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve 

değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. 

 Mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı 

doğrultusunda geliştirilecektir. 

 Ortaya çıkacak kurumsal yapılanma ihtiyaçları giderilecektir. 

Faaliyetler: 

 İç kontrolde mevcut durum analizini yaparak yeni bir eylem planının oluşturulması 

 İç kontrol, performans ölçütlerini geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve 

kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması 

 İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya 

konulması 

 İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi 
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HEDEF 1.4: ÇALIŞANLARIN KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE 

MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETİYLE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ 

MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE VE VİZYONA ULAŞMAYA YÖNELİK 

GELİŞTİRMEK 

İnsan kaynakları kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda 

oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Bu kavram, örgütün 

bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki işgörenlere kadar tüm çalışanları 

kapsadığı gibi, örgütün dışında bulunan ve potansiyel olarak yararlanılabilecek işgücünü de 

içermektedir. 

İnsan kaynaklarının değişen boyutları, işgören motivasyonunu da derinden etkilemektedir. 

Kamu idarelerinin gelişen işgören gereksinimlerini tatmin etme yolları farklılaşmakta, gerek 

somut güdüleyicilerin gerekse soyut güdüleyicilerin önemi giderek artmaktadır. Soyut 

belediye kültürünü içselleştirmiş ve somut belediye vizyonunu benimsemiş olan iş görenler, 

belediye stratejilerinin başarıyla uygulanması sürecinde çok önemli bir role sahiptirler. Bu 

bağlamda, Denizli Belediyesi’nde çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu 

yükseltmek suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona 

ulaşmaya yönelik geliştirmek şeklinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacının altında bir 

hedef belirlenmiştir. 

 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Yıllık memur personel başına 
ortalama alınan hizmet içi eğitim 
(Saat) 

20 25 54 
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Stratejiler: 

 Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için 

etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. 

 Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme 

süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürüterek tüm çalışanlar gerekli bilgi ve 

beceriye kavuşturulacaktır. 

 Hizmet içi eğitimlerin ülkemizde konusunda uzman kişilerden alınması sağlanacaktır. 

 Personelin ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli dağılımı sağlanacaktır. 

 Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönergeler güncellenecektir.  

 Süreç kontrol modeli kurularak ve bunu elektronik veri tabanına işleyerek bu veri tabanı 

üzerinden faaliyetler sürdürülecektir. 

 Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması 

 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve 

saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması 

 Aday memur eğitimlerinin yapılması 

 Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. 

faaliyetlere katılmalarının sağlanması 

 Personelin harcama birimlerine dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla optimum 

kadro çalışmasının yapılması 

 Süreç kontrol modelinin oluşumu 

 Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi 

 Denizli Belediyesi çalışanı ortak vizyonunu oluşturarak çalışanların kaynaşması, 

motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması 
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HEDEF 1.5:  ULUSLARARASI FONLARDAN VE DİĞER KAYNAKLARDAN DAHA 

ÇOK YARARLANMAK İÇİN PROJE YÖNETİMİ VE UYGULANMASI KONUSUNDA 

KAPASİTENİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK VE PROJE GELİŞTİRMEK 

Proje Yönetimi içinde bulunduğumuz bilgi çağında önemini gittikçe artırmış bulunmaktadır. 

Son yıllarda, maliyet, kontrol, programlama, kaynak yönetimi, zaman yönetimi ve risk 

yönetimi tekniklerinin birlikte uygulanabildiği “Modern Proje Yönetimi” kavramı ortaya 

çıkmıştır. 

— Birden çok kurum/kuruluş ve kişinin işbirliği yapmasını gerektiren işlerde, 

— Değişik ve birbiriyle ilişkili/etkileşim içinde olan işlerin paylaşımında, 

— İlk kez karşılaşılan işlerin planlama ve uygulanmasında, 

— Belirlenen sürede bitirilmesi zorunlu işlerde, 

proje yönetimi ve tekniklerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda “Proje Yönetimi”, kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde 

proje yönetimi, artık uzmanlık ve bu alanda ilmî birikim gerektiren bir disiplin olmuştur. Bu 

bakımdan projenin tanımı, içeriği, özellikleri, üretilmesi, hazırlanması, maliyetlendirilmesi, 

kaynağının temini, yönetilmesi ve raporlanması gibi konularda bilimsel tekniklerin 

öğrenilmesi ve öğretilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Proje yönetici eğiticisi (adet) - 1 4 

Hazırlanan projeler (adet) 6 9 15 

Kurumdaki birimlerle uluslararası 
ilişkiler konusunda bir yılda yapılan 
toplantı (adet) 

3 6 12 

Uluslararası kuruluşlarla yapılan 
etkinlik, ortak proje, çalışma vb. 
(adet)                        

2 3 5 
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Stratejiler: 

 Proje hazırlama ve izleme-değerlendirme konularında rehber dokümanlar geliştirilecektir. 

 Harcama birimlerine proje hazırlama ve izleme-değerlendirme konularında belirli bir iş 

planı dâhilinde eğitim desteği sağlanacaktır. 

 Proje yönetimi konusunda eğitmen düzeyinde bir ekip oluşturulacaktır.  

 Genel ve sektörel bazda uygulanabilir proje değerlendirme sistemleri, katılımcı bir 

yaklaşımla geliştirilecektir. 

 Oluşturulan değerlendirme yöntem ve kriterleri, tüm harcama birimleri ile paylaşılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Belediyemizce yararlanılabilecek fonlara ilişkin bir envanter oluşturulması 

 Proje geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi 

 Ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesi 

 Proje hazırlanması ve yönetimi konulu bir eğitim alımı 

 Uluslararası ilişkiler alanında kurum içi kapasitenin arttırılması ve bilgilendirmenin 

yapılması 

 Belediyenin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve belediyenin ihtiyacı olan 

kaynaklara yönelik ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar, sponsorluk ve diğer 

alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması  
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HEDEF 1.6:  KURUMSAL KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK VE 

KARARLARA ERİŞİMİ SAĞLAMAK 

Karar verme süreci, belirli bir problem için geliştirilmiş çeşitli çözüm yollarından birisini 

seçerek uygulamaktan oluşur. Bir karar verilebilmesi için açıkça tanımlanabilen, birden fazla 

çözüm yolunun geliştirilmiş, değerlendirilmiş olması gereklidir. 

Belediyelerde geleneksel karar verme süreçlerinden, yönetim bilgi sistemlerince destekli, 

sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin çok sayıda veri üretilen bilgi sistemleriyle karar verilme 

süreçlerine geçilmesi gerekmektedir.  

Bu hedefle karar verme süreçlerini güçlendiren ve verilen kararlara erişimi sağlayan 

faaliyetler belirlenmektedir. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Karar alma süreçlerinin analizi ve 
tamamlanma oranı (%) 

- 75 100 

Elektronik arşive aktarılan dosya 
oranı (%) 

- 75 100 

Standart dosya planı ile 
uyumlaştırılan dosya oranı (%) 

- 75 100 

Evrakların ilk defada ilgili birime 
havale edilme oranı (%) 

90 92 98 

Evrakların ilgili nihai birime ulaşma 
süresi (gün) 

2 1 1 

Bilgi edinme taleplerinin 
karşılanmasından vatandaş 
memnuniyet oranı (%) 

- - 85 



60 

 

 

Stratejiler: 

 Belediye Arşiv Yönergesi düzenlenecek, kayıt ve dosyalama sisteminin elektronik 

ortamda yapılması zorunlu hale getirilecektir. 

 Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini 

sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. 

Faaliyetler: 

 Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması 

 Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması 

 Evrak biriminde çalışan personele, evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde 

sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme 

faaliyetleri ve eğitimin verilmesi 

 Karar alma süreçlerinin analizinin yapımı  

 Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi  

 Meclis toplantılarının daha teknolojik kayıt sistemiyle kayıtlarının yapılması ve 

konuşmaların bilgisayar sistemiyle kayıt altına alınarak direk olarak yazıya dökülmesinin 

sağlanması 

 Yazı işlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi 
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HEDEF 1.7:  BİLGİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN 

BİR YAPIYA KAVUŞMAK 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik ve sosyal gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın 

temel unsurlarından biri haline gelmiş, kamu yönetimi anlayışında önemli bir değişime yol 

açmış ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamlarda sunumu önem kazanmıştır. Bu değişimin 

Türkiye’de de yansımaları olmuştur.  

Bir çok kamu idaresi bilgiyi etkin kullanmaya, belirli sistem ve platformlar oluşturmaya, 

vizyon web sayfaları oluşturmaya gayret göstermektedir. Zira fırsatlar ya da tehditler için 

teknolojik tabanlı yönetsel ve organizasyonel çözümler sunan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi 

oldukça karmaşık ve zahmetli bir faaliyettir. Belediyelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi 

planlı ve organizasyonel bir değişimdir ve yeni sistem genellikle yeni çalışma şekillerini de 

beraberinde getirecektir. Bu değişimler organizasyonu etkileyeceği için daha başlangıç 

aşamasında belirli bir düşünce yapısının oluşturulması faydalı olacaktır.  

Denizli Belediyesi yetki sınırları içerisinde, diğer kamu kuruluşları (Tapu ve kadastro, altyapı 

kuruluşları, ulaşım ve kentle ilgili diğer kurumlar vb.) ile koordineli olarak bilgi sisteminin 

oluşturulması ve her türlü hizmetin (planlama, ulaşım, altyapı, sağlık, çevre vb.) hızlı, 

ekonomik ve sağlıklı verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarla; coğrafi bilgi sisteminin harita altlıkları sayısallaştırılmış, 

hâlihazır harita doğrultusunda sistemdeki numarataj güncellenmiş, yönetim bilgi sistemi 

günün şartlarına uygun hale getirilerek kullanıma sunulmuş, mükelleflere ait sicil 

birleştirmeleri yapılmış, mezarlık bilgi sistemi, adres bilgi sistemi, otobüs güzergâhları, önemli 

yer sorgulamaları ve imar durumu sorgulama sistemi web ortamında hizmete açılmıştır. 

Bu aşamadan sonra, coğrafi bilgi sistemi otomasyonu kapsamında belediyemiz birimleri ve 

dışı kurumların verilerinin entegrasyonu, yönetim bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sisteminin 

eşleştirilmesi, mevcut bilgi sisteminin UAVT bağının kurulması, diğer kurum verilerinin 

servislerle sisteme dâhil edilmesi, sonuç olarak sürekli güncel ve analiz edilebilir harita altlıklı 

kent bilgi sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. Sistem geliştirilmesinde yani problem 

çözümünde bu aşamaları takip ederek, yanlış problemlere odaklanılması, yanlış çözümler 

geliştirilmesi ve hatta uygulanması gibi riskler azaltılabilir.  
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Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Kullanıcı yeni yazılım taleplerine 
yönelik çözüm süresi (gün) 

30 28 15 

Kullanıcı taleplerinin alınmasında 
bilgi sistemlerinin kullanım oranı 
(%) 

30 40 60 

Sistem donanım sürekliliği oranı (%) 99 99 100 

Kullanıcı yazılım arıza taleplerine 
yönelik çözüm süresi (saat) 

3 3 1 

Kullanıcı donanım arıza taleplerine 
yönelik çözüm süresi (saat) 

8 8 6 

Web ziyaretçi sayısındaki yıllık artış 
(%) 

10 10 10 

Yıllık teknik eğitim alan personel 
sayısı (kişi) 

10 10 15 

e-belediye çözümlerini kullanma 
oranındaki artış1 (%) 

- - 5 

İnternet üzerinden tahsil edilen 
verginin toplanan vergiye oranı (%) 

30 35 
50 

 

Coğrafi tabanlı Kent Bilgi Sisteminin 
oluşturulması oranı (%) 

30 60 95 

                                                             
1 İlk yıl (2012) e-belediye çözümlerini kullanma oranı belirlenen kriterler uyarınca hesap edilecektir. 
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Stratejiler: 

 Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecektir. 

 Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve etkin işletilmesi sağlanacaktır. 

 Çalışanların bilişim yetkinlikleri artırılacaktır. 

 Altyapı ve sunulan hizmetler paydaş beklentileri yönünde geliştirilecektir. 

 Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin 

ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilecektir. 

 Veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemleri hata ve 

usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapılandırılacaktır.  

 Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması 

sağlanacaktır. 

 Veri ve bilgi girişi yazılım programları gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz 

yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanacaktır. 

 Çevre ve kalkınma ile ilgili sağlıklı ve bütünleşmiş bilgi sistemleri oluşturulacaktır.  

 Coğrafi bilgi sisteminin harita altlıklarının güncel tutulması ve sistem sürekliliği 

sağlanacaktır. 

 Yönetim bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemi eşleştirilecektir. 

 Mevcut bilgi sisteminin UAVT bağı kurulacaktır. 

 Diğer kurum verileri servislerle sisteme dâhil edilecektir. 

 Sürekli güncel ve analiz edilebilir harita altlıklı kent bilgi sistemi oluşturulacaktır. 

Faaliyetler: 

 Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı 

bir bilgisayar ağı ile donatımı 

 Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda kurumun bilişim yönetişimini 

sağlayacak mekanizmaların gelişimi 

 Denizli Belediyesi resmi web sitesinin görsel ara yüzünün yeniden tasarlanması ve 

işlevselliğinin artırılarak daha çok hizmetin elektronik ortamdan sunulması 

 Belediye web sayfasının iphone ve android uygulaması olarak geliştirilmesi 
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 İnternet ve cep telefonu ile sms üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin 

geliştirilmesi 

 Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrol 

mekanizmalarının yazılı olarak belirlenmesi 

 Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde “Ön Mali Kontrol” işlemlerinin yazılım üzerinden 

yapılması 

 Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulmuş 

içselleştirilmiş bir mevzuat portalının geliştirilmesi 

 Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi 

 Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması 

 İnternet belediyeciliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

 Kentin farklı noktalarına yeni kiosk cihazlarının kurulması 

 Merkez bina ve dış birimlerde kullanılabilecek şekilde merkezi yönetimli kablosuz ağ 

sisteminin kurulması 
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HEDEF 1.8:  YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İLE SOSYAL İMKANLARI GELİŞTİRMEK 

Belediyenin misyonunu yerine getirebilmesi büyük ölçüde personelinin verimli çalışmasına 

bağlıdır. Personelin verimliliği ise sunulan destek hizmetleri ve sosyal imkânlarla yakından 

ilişkilidir. Destek hizmetleri fiziki ortam ve teknik altyapı bakımından güçlendirilecektir. 

Bu kapsamda, belediye hizmet binasının çağdaş koşullarda kurulması, ofis hizmetleri, bilgiye 

erişim imkanları, evrak ve arşiv hizmetleri ile ulaşım hizmetlerinin daha etkin olabilmesi için 

gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sosyal imkanlar çalışan beklentileri 

doğrultusunda geliştirilerek çeşitlendirilecektir. 

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Çalışanların genel memnuniyet 
oranındaki artış (%)2 

- 5 5 

                                                             
2 Çalışan memnuniyet anketi ile belirlenecek ve her yıl % 5 oranında artırılacaktır. 
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Stratejiler: 

 Sosyal imkanlardan yararlandırılmada şeffaflık sağlanacaktır. 

 Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçları zamanında, istenilen miktar ve 

kalitede temin edilecektir. 

 Destek hizmetlerinin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılacaktır. 

 Çalışanlar arasındaki ilişkileri pekiştirmek üzere, personele yönelik sosyal aktiviteler 

desteklenecektir. 

Faaliyetler: 

 Destek hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi 

 Destek hizmetleri sürecinin analiz edilmesi ve süreç verimliliğinin artırılması 

 Personel gecesi yapılması 

 Çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması 

 Dijital santral üzerinden haberleşmenin sağlanması 

 Belediye hizmet binalarının yapımı, onarımı, cihazlarının ve teknik personelinin daha 

nitelikli hale getirilerek harcama birimlerine destek verilmesi 
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2. KENTSEL ALTYAPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 2: DENİZLİ’NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR 

ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ 
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HEDEF 2.1:  DENİZLİ’NİN KENTSEL GELİŞİMİNİ İMAR PLANI İLE UYUMLU 

YÖNETMEK 

29 Mart 2009 tarihli Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra, Akkale, Bereketli, Gümüşler, 

Kayhan, Kınıklı, Servergazi, Hallaçlar, Üçler, Korucuk, Bağbaşı, Cankurtaran, Gökpınar ve 

Göveçlik Belediyeleri ile Bozburun, Eskihisar, Goncalı, Hisar, Kadılar, Karakurt, Saruhan, 

Şirinköy, Güzelköy (Yiğenağa) ve Karakova Köyleri belediyemize katılmıştır. Belde belediyeleri 

kendi sınırları içerisinde, Denizli kent bütünü planlarını dikkate almadan, bütüncül olmayan 

planlamalar yapmıştır. Köylerde ise her hangi bir plan olmadığından tamamen plansız bir 

gelişme yaşanmıştır.  Bu süreçte mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bütünlüğü 

sağlanmış olmakla birlikte bütüncül bir nazım imar planı bulunmamaktadır. 2016 yılı sonuna 

kadar Denizli Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılacak ve nazım 

imar planlarının bütünlüğü sağlanacaktır. 

İmar planları toplum ve kamu yararı gözetilerek bütüncül hedefler doğrultusunda, ülke ve 

bölge ölçeğinden yerele doğru, plan hiyerarşisine uygun şekilde hazırlanacaktır. Nazım imar 

ve uygulama imar planları yapılmadan önce hâlihazır haritalar, imara esas jeolojik rapor ve 

incelemeler yapılacak,  planlama alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve öneriler 

alınacak, planlama alanlarıyla ilgili oluşturulacak analiz ve sentez çalışmalarından sonra üst 

ölçekli planlara uygun olarak nazım imar planları ve uygulama imar planları hazırlanacaktır. 

Plan lejantları Denizli genelinde sadeleştirilerek karmaşıklık önlenecektir. İmar planı 

hazırlanan alanlarda 18. madde uygulaması yapılarak vatandaşlara imar parselleri 

oluşturulacaktır. Parselasyonu bitmiş tüm parsellerin bina kütleleri belirlenecektir. İmar 

planları ve bina kütleleri güncel olarak internet ortamında yayınlanacaktır. 

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

İmar planı yapılmış alanların oranı* 
(%) 

88 90 92 

İmar programının uygulanması (%) - 85 100 

Planlanan alanların imar 
uygulamalarının yapılması (%) 

76 
 

85 
 

90 
 

Vatandaşın imar hizmetlerinden 
memnuniyet oranı (%) 

70 75 80 

Satışına karar verilen taşınmazların 
satış oranı (%) 

- 80 80 
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*2007 yılı onaylı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında gelişmeye açılmış alanlara göre 

hesaplanmıştır. 

Stratejiler: 

 Plansız alanların imar planları yapılacaktır. 

 5 yıllık imar programı stratejik plan döneminde etkin bir şekilde uygulanacaktır. 

 Nazım imar planlarının yapımı sağlanacaktır. 

 Planlı alanlarda 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun 

şekilde tamamlanacaktır. 

 Taşınır ve taşınmaz varlıkların etkin yönetimi sağlanacaktır.  

Faaliyetler: 

 Plansız alanların planlarının yapılması 

 Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması ve sit alanlarının korunması 

 Nazım imar planlarının yapılması 

 Kentsel dönüşüm projesi ve kentsel yenileme çalışmaları  

 Yapı denetimleri ve ruhsatlandırma işlemlerine devam edilmesi 

 18. madde uygulaması yapılması (İmar planına uygun yollar, parklar, vb. hizmet sunmak 

üzere belediyeye kazandırılması) 

 Taşınmaz varlıkların etkin yönetimi  
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HEDEF 2.2: KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK  

GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK 

Kentimizin tüm şehir içi trafik yollarında alt ve üst yapılar büyük oranda yenilenmiştir. Buna 

göre yollarımızdaki sinyalize kavşaklar ve trafik levhaları yeniden düzenlenmiştir. Şehrimizi 

diğer illere bağlayan bulvarlarda ve arterlerde yaya üst geçitleri yapılarak yayaların karşıdan 

karşıya güvenli geçişleri sağlanmış, ayrıca yapılan köprülü kavşaklarla ulaşımda önemli ölçüde 

rahatlama sağlanmıştır. Trafik sıkışıklığı yaşanan yollarda tek yön uygulaması ile trafik akışı 

rahatlamıştır. Şehrimizde ticaret merkezlerinin ve hastanelerin yoğun olduğu bölgelerde araç 

park sorunlarının yaşanmaması için, belediyemizce yer altı kapalı otoparkı ve katlı otoparklar 

yapılmıştır. Ayrıca uygun arsası bulunan vatandaşlarımızın açık otopark işletmeciliği yapması 

teşvik edilmektedir.     

Hazırlanan ulaşım ana planı sayesinde kent içi trafik akışı sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşecektir. Kentin büyümesi ile birlikte şehir içine dahil olan alanlarda ulaşım ana 

planına göre düzenlemelere devam edilecektir. Şehir merkezinde otopark sorununun 

tamamen ortadan kalkmasına yönelik Hatipoğlu Katlı Otoparkı ve Saraylar Mahallesi’nde katlı 

otopark projeleri uygulanacak; Delikliçınar Meydanı düzenlemesi kapsamında da bu bölgenin 

ihtiyacını karşılamak üzere kapalı otopark projesi hazırlanacaktır.  İzmir, Antalya, Ankara 

otoyollarının birleşim noktasında yer alan Denizli’nin çevre yollardaki trafik akışını 

rahatlatmak amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde köprülü kavşaklar yapılacaktır. Bu sayede 

şehirlerarası yolculuk eden araçların şehir içine ve dolayısıyla şehir trafiğine girmeden geçişi 

sağlanacak; bu alanlarda şehir içi trafiğinin yoğunluğu azalacaktır. Araç trafiğinin çok yoğun 

olduğu bölgelerde ve köprülü kavşak yapılan noktalarda yayalarımızın geçişini güvenli bir 

şekilde yapmaları için üstgeçit projelerinin uygulanmasına devam edilecektir. Üst 

geçitlerimizde özellikle yaşlı ve engelli kullanımına özen gösterilmektedir.   

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Kent içi trafik kaza sayısı 1.415 1.100 900 

Kent içi trafik kazalarında 
yaralanma sayısı (ölümlü ve 
yaralanmalı) 

750 600 450 

Yeni yapılan veya standardı 
yükseltilen yol uzunluğu (m) 

116.831 120.000 150.000 
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Stratejiler: 

 Ulaşım alt yapısı kent ihtiyaçlarına ve gelişimine uygun olarak güçlendirilecektir.  

 Elektronik denetleme sistemi kurulacaktır. 

 Şehir içi ve şehirlerarası trafik birbirinden ayrılacaktır. 

 Kent merkezinde sadece yayalara ait alanlar oluşturulacaktır. 

 Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinin güvenliği sağlanacaktır. 

 Şehirlerarası otobüs terminali yapılacaktır. 

 Sehrin otopark ihtiyacı karşılanacaktır. 

 Trafiği düzenlemek üzere sinyalizasyon, trafik bilgilendirme ve uyarı işaretleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Şehirlerarası otobüs terminalinin yapımı 

 Yeni yol ve kaldırım yapımı, bakımı ve onarımı 

 Sinyalizasyon, trafik bilgilendirme ve uyarı işaretleri yerleştirilmesi 

 Kent merkezinde otoparkların projelendirilmesi ve inşaatı 

 Yaya üst geçitlerinin yapımı 

 Kavşak ve üst geçitlerin yapımı 

 Kentin cadde ve sokaklarının güzelleştirilmesine yönelik proje faaliyetlerinde bulunulması 

 Trafik eğitim pistinin işletilmesi 

 Otogar hizmetlerinin yerine getirilmesi 
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HEDEF 2.3: DENİZLİ HALKINA GÜVENİLİR, HIZLI VE EKONOMİK KENT İÇİ 

ULAŞIM İMKÂNI SAĞLAMAK 

 

Şehrimizdeki yollarda araç ve yaya trafiğinin daha güvenli akışının sağlanması için Pamukkale 

Üniversitesi ile ortak bir çalışma yapılarak Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı 

hazırlanmıştır. Bu planın amacı kentimizdeki trafik yollarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi, 

kavşak yol eksenlerinin düzenlenmesi, bazı arterlerde tek yön uygulaması, buna göre şehir içi 

toplu taşıma yapan araçların güzergâhlarında düzenleme yapılması ile şehrimizde yaşayan 

vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu ortamda ulaşımlarının sağlanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca halkımızı şehir içinde özel araç yerine toplu taşıma aracı kullanımına teşvik etmek 

amacıyla hızlı ve güvenilir toplu taşıma sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Belediyemiz, vatandaşların şehir içi yolculuklarında toplu taşıma kullanmalarını sağlamayı 

hedeflemektedir. Böylece trafikteki araç sayısı, dolayısıyla trafik yoğunluğu azalacak, yaya 

trafiği güvenliği ile birlikte hava kirliliğinin önlenmesine de önemli katkı sağlanacaktır. Toplu 

taşıma sistemi ile kişilerin gidecekleri noktaya en hızlı ve güvenli varışı sağlanmalı; 

belirlenecek güzergâh, duraklar ve araçlarla şehir için en verimli sistem oluşturulmalıdır. Bu 

hedefle belediyemiz tercihli toplu taşıma sistemini geliştirmiştir.  

Tercihli toplu taşıma sisteminin 2012 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylece 

artan trafik yoğunluğu ve yolcu talebi doğrultusunda ortaya çıkan problemler çözümlenecek, 

daha konforlu bir toplu ulaşım olanağı sağlanacaktır. Sistem faaliyete geçirilirken mevcut 

otobüs ve minibüs güzergâhları yeniden belirlenecek; otobüs ve minibüs duraklarının sayısı 

ve yeri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 Hedefi 2016   Hedefi 

Günde taşınan kişi sayısı 
(otobüs ve minibüs) 

175.000 200.000 260.000 

Toplu ulaşımla ilgili şikâyet dilekçesi 
sayısı 

1200 720 240 

 



73 

 

Stratejiler: 

 Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.  

 Kentin her kesimine toplu ulaşım imkânının sağlanabilmesi için güzergah belirleme ve 

ihtiyaç duyulan araç sayılarının tespiti çalışması yapılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Toplu taşımanın düzenlenmesi ve denetlenmesi 

 İhtiyaç duyulan araç sayısının tespiti 
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HEDEF 2.4: DENİZLİ HALKINA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME SUYU VE 

KANALİZASYON HİZMETİ SUNMAK 

DSİ’nin ihalesini yaparak yapımına başladığı Akbaş Barajı Denizli’nin 50 yıllık su ihtiyacını 

karşılaması bakımından en önemli kaynaklardan biridir. Bu baraj tamamlanıncaya kadar da su 

sıkıntısı çekilmemesi için gerekli olan su ihtiyacını sağlayacak yeni içme suyu kaynakları 

bulmak, bu kaynakları derleyip depolamak ve şebekeye içilebilir olarak vermek için 

çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca yeni yerleşim alanlarına, yeni içme suyu şebeke 

hatları döşenerek sağlıklı ve temiz içme suyu kullanmaları sağlanacaktır.  

Yeni kaynaklar bulmanın yanında mevcut içme suyu şebekesinin rehabilitasyonunun 

yapılarak su kayıplarının azaltılarak işletme verimliliğinin arttırılması, su teminindeki enerji 

sarfiyatının azaltılması ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımının sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bunun yanında da SCADA sistemiyle su şebekesinin otomasyonunun 

yapılarak; pompaların, depoların ve şebekenin uzaktan kontrol edilerek sistemin çalıştırılması 

suretiyle personel sayısının azaltılması, su kaçaklarının anında tespit edilmesi, su basıncının 

standart değerlerde tutulması amaçlanmaktadır. 

Kanalizasyon sistemi rehabilitasyonu projesiyle, yenilenen hatlar ile sistemden sızıntıların 

önlenmesi, üretilen atık suların tamamının mevcut atık su arıtma tesisine iletilmesi ve işletim 

verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yeni yapılacak kanalizasyon hatları ile yeni 

yerleşim yerlerinin ve kanalizasyon hattı olmayan bazı yerleşim bölgelerinin hatlarını yaparak 

atık suyun arıtma tesisine iletilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Atık su arıtma sisteminde 

üretilen çamurların, yapılacak çamur kurutma tesisiyle çevreye zarar vermeden bertarafı 

sağlanacaktır. 

Yağmursuyu sistemi projeleri kapsamında, yeni döşenecek hatlar ve belirlenen bölgedeki 

yüzey sularının kanalizasyon sisteminden ayrı bir sistemde toplanması ile gerek şehir hayatı 

üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekse atık su arıtma tesisi üzerinde yükünün azaltılması 

amaçlanmıştır.  
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Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 Hedefi 2016 Hedefi 

İçme suyu kayıp-kaçak oranı (%) 51 42 30 

Kent içme suyu ulaştırılan hanelerin 
toplam hane sayısına oranı 

99/100 100/100 100/100 

İçme suyu arıza şikâyet sayısı (yıllık) 17.179 10.000 5.000 

Su baskını sayısı (yıllık) 844 30 25 

Kanalizasyon hizmeti verilen hane 
sayısı (toplam) 

254.807 270.000 300.000 
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Stratejiler: 

 Kentin mevcut içme suyu sistemi yeni kaynaklarla desteklenecektir. 

 Yeni yerleşim alanlarının şehir içme suyu şebekesinden su alması sağlanacaktır. 

 İçme suyu altyapısında sağlıklı olmayan kısımlar yenilenecektir. 

 İçme suyu şebekesindeki kayıplar scada sistemi ile azaltılacaktır. 

 Kanalizasyon sisteminin rehabilitasyonuna öncelik verilecektir. 

 Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi ayrıştırılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Akbaş barajı isale hattının yapılmasının sağlanması   

 Yeni içme suyu hatları inşaatı ve kullanım ömrünü doldurmuş boruların yenilenmesi 

 İçme suyu tesislerinin işletilmesi ve ilave depolama tesislerinin yapılması  

 Su kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi  

 Yağmur suyu tahliye hatları yapımı 

 Mevcut kanalizasyon sisteminde yetersiz kalan kısımların yenilenmesi ve yeni 

kanalizasyon hatları yapımı 

 Atık su arıtma tesisi işletilmesi ve ilave bir atık su arıtma tesisi yapımı  

 SCADA Sisteminin kurulması ve bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması 
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3. ÇEVRE VE SAĞLIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 3: SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI 
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HEDEF 3.1: KENT İÇİ YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK  

Yeşil alanların eğlence ve sosyal aktivitelerin merkezi olması, insanları bu merkezlerde bir 

araya getirip eğlendirerek mutlu olmalarını sağlamak amacını gözetmekteyiz. Şehrimizin 

çeşitli bölgelerinde yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturarak her kesimden 

vatandaşımızın yeşil alana en kolay şekilde ulaşması ve kullanması en önemli 

amaçlarımızdandır. Bu nedenle şehrimizin dört bir tarafında, tüm şehirlerce örnek 

gösterilebilecek, uluslararası standartlara uygun alanlar oluşturduk. Önümüzdeki dönemde 

çalışmalarımız Akvadi, Sevindik, Gökpınar, Cankurtaran rekreasyon ve mesirelik alanları ile 

devam edecektir. “Yeşil Bayrak” uygulaması başlatılarak parklarımıza uluslararası bir etiket 

kazandırılacak ve şehrimiz rekreasyon alanları yönünden ülkemizin model şehirlerinden biri 

olacaktır. 

Kentimizin yeşil alanları, burada yaşayan kişilerin vücut ve ruh sağlığı gözetilerek 

oluşturulmaktadır. Vücut sağlığı için, yürüyüş, koşu, spor, egzersiz yapabilecekleri alanlar 

yapılmakta, ruh sağlı için yeşil doku, görsel güzellikleri olan çiçek ve bitki türleri ile onlara 

hitap etmeyi hedeflemekteyiz.  

Bununla birlikte, şehrimizin içinde oluşturmayı planladığımız ve turizm merkezi olma 

hedefimizde önemli adımları oluşturan İlbade, Sevindik ve Gökpınar yeşil aksları hayata 

geçirmek için yürüttüğümüz proje çalışmalarımız da devam edecektir. Öncelikle Eskihisar 

Parkı’nın devamı niteliğinde Sevindik Rekreasyon Alanı Projesi önümüzdeki yıl içinde 

uygulanacaktır. Bu alan Tabakhane Dönüşüm Projesi ile de birleştirilerek Sevindik Vadisi 

düzenleme çalışması önemli ölçüde hayata geçirilecektir. Gökpınar Gölü koruma alanı ve 

Gökpınar Vadisi Projesinin önemli adımlarından ikisi de önümüzdeki dönemde atılacaktır. 

Koruma Havzası için peyzaj çalışmalarına başlanacak, Cankurtaran Bölgesi ormanlık alana 

doğru bir arboretum (canlı ağaç müzesi) kurulacaktır. 2011 yılı içinde başlanan Molla Deresi 

Projesi 2014 yılına kadar sonuçlandırılacak ve uygulaması büyük oranda tamamlanacaktır. 

Böylelikle şehrimizin doğal güzellikleri de ortaya çıkarılmış olacaktır. Yapılacak Teleferik 

Projesi ile hem vatandaşlarımıza hem de kentimize gelecek yerli ve yabancı turistlere 

bölgenin doğal güzelliklerinin görülmesi için imkân sağlanacaktır.  
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Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 Hedefi 
2016 

Hedefi 

Kişi başına düşen yeşil alan aktif 
(m²) 

6,87 7,80 10,00 

Kişi başına düşen yeşil alan pasif 
(m²) 

8,88 9,80 11,50 

Park sayısı (adet) 1.023 1.148 1.300 
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Stratejiler: 

 Kent içi yeşil alan miktarı artırılacak ve Denizli halkının yeşil alanlara erişimi 

kolaylaştırılacaktır. 

 Yeni parklar ve rekreasyon alanları yapılacaktır. 

 Mesirelik alanlar ve rekreasyon alanları düzenlenerek halkın yararlanması artırılacaktır. 

 Kaldırım ağaçlandırması yapılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Park, meydan, yeşil alan yapımı 

 Mesirelik alan düzenlemeleri 

 Rekreasyon alanı düzenlemesi 

 Yeşil alanların, mezarlıkların ve mesirelik alanların bakım çalışmalarının aksaklık 

yaratılmadan yürütülmesi 

 Kaldırım ağaçlandırma çalışmaları yapılması 

 Muhtelif park ve yeşil alanların peyzaj çalışma düzenlemelerinde kullanılmak üzere bahçe 

malzemeleri alımı 

 Yapısal peyzajı bitirilmiş park ve rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere kentsel 

mobilyaların alımı 

 Yeşil bayrak uygulaması  
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HEDEF 3.2: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN BİR KATI ATIK YÖNETİMİNİ 

SAĞLAMAK 

Denizli Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ile çevrenin korunması arasında bir denge 

oluşturarak evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonunun sağlanması, geri 

kazanım oranlarında ise maksimum düzeye ulaşılmasını hedeflemektedir.  

Belediyemiz sınırlarındaki mahallelerde evsel atıklar günlük ve 2 günde bir olmak üzere 

hidrolik sıkıştırmalı araçlarla toplanmaktadır. Toplanan atıklar belediyemize ait Katı Atık 

Bertaraf Tesisleri’ne getirilerek tartımı yapılmakta ve kayıt altına alınarak Düzenli Depolama 

Sahası’nda bertaraf edilmektedir. 

Ambalaj atıkları, hanelerde belediyemiz tarafından dağıtılan mavi renkli torbalara konularak 

belediyemizin belirlediği gün ve saatlerde lisanlı firmalar tarafından toplanmaktadır. Ayrıca 

geri dönüştürülebilir atıkların daha etkin bir şekilde toplanabilmesi için şehrin belli 

noktalarına kağıt ve cam kumbaraları ile 3’lü (kağıt-plastik –metal/cam)  geri dönüşüm 

kutuları konmuştur. Ayrıca oluşturulan ambalaj atığı yönetim sistemimiz kapsamında 

gerçekleştirilen eğitim-bilinçlendirme çalışmaları ve atık danışma hattı (Alo Atık Hattı) 

hizmetleri ile halkın duyarlılığı arttırılmaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 

toplanması neticesinde depolama sahamızın kullanım ömrü artmakta, enerji tasarrufu 

sağlanmakta, ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Böylelikle çevre kirliliği de önemli 

ölçüde önlenmektedir.     

Belediyemiz sınırlarındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar lisanslı tıbbi atık 

toplama araçları ile toplanarak tıbbi atık sterilizasyon ünitesinde işleme tabi tutulmaktadır.  

Sterilizasyon işlemi sonrası evsel atık niteliği kazanan tıbbi atıklar halk sağlığına ve çevreye 

zarar vermeden düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir.  

Belediyemiz sınırlarında oluşan atık pillerin ayrı toplanması için TAP Derneği ile imzalanan 

protokol çerçevesinde belli noktalara atık pil toplama kutuları yerleştirilmekte ve bu 

noktalardan periyodik olarak atık piller toplanarak TAP Derneği’ne gönderilmektedir. 2012 

yılı itibariyle belediyemiz sınırlarında bulunan ilköğretim okullarına ve alışveriş merkezlerine 

elektronik atık pil toplama makineleri yerleştirilerek atık pillerin ayrı toplanması konusunda 

halkın daha da bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 
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Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması için pilot uygulama mahallesi belirlenmiştir. 

Gerekli alt yapı (eğitim, bilgilendirme ve toplama materyalleri) oluşturularak 2012 yılında 

bitkisel atık yağ toplama çalışmalarına başlanacaktır.  

Ömrünü tamamlamış lastikler ile atık madeni yağların toplanması ile ilgili altyapı oluşturma 

çalışmaları devam etmektedir. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 

2016 

Hedefi 

Kişi başına düşen evsel atık miktarı 
(kg/gün) 

0,89 0,89 0,89 

Toplanan tıbbi atık miktarı (kg/yıl) 941.000 956.000 980.000 

Katı atık faaliyetlerinden vatandaş 
memnuniyet oranı (%) 

84 88 95 

Katı atık toplama ve bertaraf 
hizmetlerine yönelik şikâyet sayısı 

625 540 425 
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Stratejiler: 

 Geri kazanılabilir katı ve sıvı atıkların (bitkisel ve madeni yağlar, ambalaj atıkları vb) 

lisanslı firmalar aracılığı ile toplanarak geri kazanımı sağlanacaktır.  

 Kendi malı plastik çöp bidonu uygulamasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

 Özel atıkların (pil, tıbbi atıklar vb.) çevre üzerinde olumsuz etki yaratması önlenecektir.  

 Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nin optimum koşullarda işletilmesi sağlanacaktır. 

 Denizli’nin temiz bir kent olması sağlanacaktır.  

Faaliyetler: 

 Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetleri ile cadde ve sokakların temizliği 

 Atık pillerin toplanması ve bertarafı 

 Ambalaj atığı torbası ve kumbarası,  evsel atık torbası alımı ve dağıtılması ve konteyner 

yerleştirilmesi 

 Okullarda ve mahallerde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 

 Metan  gazından elektrik üretilmesi 

 Tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelik çerçevesinde sterilize edilerek bertaraf 

edilmesi 

 Diğer atıkların (bitkisel atık yağ, atık madeni yağ, ömrünü tamamlamış lastik, vb.)  ayrı 

toplanması 

 Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Etap depolama alanının etüt ve proje çalışmalarının 

başlatılması 

 Katı atık sızıntı suyunun arıtılması 

 Gürültü Haritası oluşturma çalışmalarına başlanması 
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HEDEF 3.3: KENT SAĞLIĞINA İLİŞKİN RİSKLERİ AZALTMAK VE HALK 

SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI DESTEKLEMEK 

Yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik 

iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, modern kent yönetimine uygunluğun arttırılarak, 

kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak temel 

hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Vatandaşların daha iyi, düzenli, huzur ve güven 

içerisinde alışveriş yapabilmeleri için kentin çeşitli mahalle semtlerinde faaliyet gösteren; 

pazaryerleri, sebze hali, pastane, ekmek fırını, kebapçılar, kasaplar, lokanta ve pide salonları, 

internet salonları, okul kantinleri, tüp satış yeri ve bakkallar, marketler ve hafta sonu çalışan 

esnaflar belirli periyotlarla  denetlenerek uygun koşulları sağlamayan işyerleri hakkında yasal 

işlemlerin yapılmasını sağlamak hedefimizdir. 

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Kent ve Halk Sağlığı ana temalarına uygun projeler üreterek, 

kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmek, 

konuyla ilgili daha etkili çözümlere ulaşmak için kentte bulunan sivil toplum örgütleri ve tüm 

kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışarak üretilen projelerin hayata geçirilmesi 

sağlanacaktır. Halk sağlığını iyileştirmeye yönelik hazırlanan projelerin yürütülmesi Denizli’de 

kaliteli yaşam ortamları sağlayacak, kentimizde halk sağlığı alanında mevcut durumun tespiti, 

değerlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi, kontrolü ve geliştirilmesini sağlayacak, toplumda 

sağlık ve refah bilinci artacaktır. 

Denizli’de toplumun her kesiminde spor yapma duyarlılığını ve bilincini oluşturmak, sağlığın 

korunması ve geliştirilmesinde doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, hareketli bir 

yaşam tarzının benimsenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Sağlıklı Yaşam Projesi” 

ücretsiz spor faaliyetleri ve seminerleri ile devam edecektir. 

Güvenlik ve rahat alışveriş imkanı sunamayan sokak aralarında kurulan pazaryerleri, 

buralarda satılan gıdaların hijyeni açısından da sağlık riskleri oluşturmaktadır. Halkımıza daha 

sağlıklı ve konforlu alışveriş imkanı sunan kapalı pazaryerlerimizin yapımına önümüzdeki 

dönemde de devam edilecektir. 2012 yılında Kayıhan – Cumhuriyet Mahalleleri ve 

Merkezefendi Pazaryeri projelerinin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bunları Bağbaşı, İlbade 

– Gümüşler ve Üçler Pazaryeri projeleri takip edecektir.  
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Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 

2016 

Hedefi 

Sağlıkla ilişkili denetlenen işletme 
sayısı (adet) 

1.297 1.500 3.891 

Bakımı yapılan sokak hayvanı sayısı 
(yıllık) 

 
4.018 

 

 
6.000 

 

 
15.000 

 

Belediye sağlık hizmetleri kullanıcı 
memnuniyet oranı (%) 

- 
 

70 
 

85 
 

Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında 
vatandaşın sağlık hizmetlerinden 
memnuniyet oranı (%) 

- - 85 
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Stratejiler: 

 Halk sağlının korunması için düzenli denetimler yapılacaktır.  

 Et kombinası ve mezbahanın sağlıklı biçimde işletilmesi sağlanacaktır. 

 Vektör kontrol mücadelesi etkin bir şekilde yapılacaktır. 

 Başıboş sokak hayvanlarının kent sağlığını olumsuz etkilemesi önlenecektir.  

 İhtiyaç duyanlara poliklinik ve sağlık hizmetleri sunulacaktır. 

 Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında halkın sağlığının korunması için sağlık eğitimi ve 

seminerler verilecek, obezite durumunu değerlendirmek için bilgilendirme çalışmaları ve 

basit ölçümler yapılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Denetim ve ruhsatlandırma hizmetleri 

 Sağlıkla ilgili alanlarda kamuoyu ve işletmelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 

 Mezarlık ve cenaze hizmetleri ile mezarlıkların rehabilite edilmesi 

 Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi  

 Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi 

 Poliklinik ve sağlık hizmetleri sunulması 

 Halkın güvenli, hijyenik ve rahat bir ortamda alışveriş yapmasının sağlanması 

 Laboratuvar hizmetlerinin sunumu ve akreditasyonların sağlanması 
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HEDEF 3.4: HALKIN SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEK VE 

BUNA UYGUN MEKANLAR OLUŞTURMAK 

Yeşil alanlar, kent yaşamının içinde insanların dinlenmesini ve sportif aktiviteler 

yapabilmesini de sağlamaktadır. Bu aktiviteler, egzersiz aletleri, voleybol, basketbol, futbol 

sahaları, koşu ve bisiklet parkurları gibi sıralanabilir. Spor alanları büyük ölçekli parklarda 

oluşturulmakta ve yeni spor alanlarının yapımı artırılarak devam etmektedir. Bu alanları ve 

tesisleri halkın bilinçli bir şekilde kullanmasını sağlamak da çok önemlidir. Bu doğrultuda 

halka yönelik eğitim çalışmaları ve aktiviteler gerçekleştirilmeye devam edecektir.  

Sporla iç içe bir yaşam insanları günlük hayatın stresinden uzaklaştırdığı gibi, kentleşmenin 

getirdiği obezite, beyin yorgunluğu ve depresyon gibi hastalıklardan da korumaktadır. Denizli 

Belediyesi sağlıklı bireylerden oluşan bir kent yaratmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

yürütülen Sağlıklı Kentler Projesi’ne üye olmuştur. Önümüzdeki dönemde de proje 

kapsamında faaliyetlerine devam edecek ve çocuktan yaşlıya tüm bireyleri sağlıklı yaşam için 

bilinçlendirecektir.  

Bugün 8 farklı noktada ücretsiz step-aerobik kursu verilmektedir. Dezavantajlı bölgelere ve 

bayanlara öncelik verilen bu hizmetten 200–250 kişi yararlanmaktadır. Aylık kilo takipleri 

yapılan katılımcılardan bazılarının ideal kiloya ulaşmak için kilo kaybettikleri gözlenmiştir. 

Önümüzdeki dönemde, rekreasyon alanlarında halka yönelik egzersiz faaliyetleri 

düzenlenecek ve egzersizlere katılan kişiler takip edilerek faydalı etkiler gözlenecektir.  

Ücretsiz spor yapılan yerlerin sayısı arttırılacaktır. Halkın bisiklete binmesini teşvik etmek ve 

bunu yaşam alışkanlığı haline getirmelerini sağlamak için parklarda bisiklet aktiviteleri 

gerçekleştirilecektir. Özellikle dezavantajlı bölgelerde spor alanlarının sayısı arttırılacak ve bu 

alanların aktif kullanımı sağlanacaktır. Bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız organize edilerek 

mahalleler içinde takımlar oluşturulup basketbol eğitimleri verilecektir. Önümüzdeki yıl 

Feslikan Mahallesi’nden başlayarak belirlenecek 4 mahallede spor salonları yapılacak ve 

halkın kullanımına açılacaktır. Yenişehir Mahallesi, Bağbaşı ve Fatih Mahalleleri’nde yüzme 

havuzu projeleri hayata geçirilecektir. Dış mekan kültür – fizik aletlerinin tam ve doğru 

kullanılması için birebir yerinde eğitim çalışması 8 farklı bölgede gerçekleştirilmiştir. Eğitim 

alanları belirlenirken, halkın yoğun kullanımı olan noktalar, ücretsiz spor yapılan noktalar ve 
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ulaşımı zor olan bölgeler tercih edilmiştir. Önümüzdeki dönemde de her yıl farklı 

bölgelerdeki dış mekan kültür – fizik aletlerinin kullanımı ile ilgili eğitimler verilecektir. 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 
2012 Hedefi 2016 Hedefi 

Kurulan dış mekân kültür-fizik 
grubu sayısı (adet) 

296 380 450 

Spor alanı (basketbol, voleybol vb) 
sayısı 

90 110 120 

Koşu ve bisiklet yolu uzunluğu (m) 12.120 13.000 15.000 

Vatandaşın belediyenin sunduğu 
spor hizmetlerinden memnuniyet 
oranı (%) 

74 80 85 

 

 



89 

 

Stratejiler: 

 Park ve bahçelerde halkın egzersiz yapabilmesine uygun düzenlemeler yapılacaktır. 

 Çocukların ve gençlerin spor yapabilecekleri mekânlar oluşturulacaktır. 

 Yapılan tüm tesis ve alanların bilinçli kullanılması sağlanacaktır. 

 Halkın spor alanlarını kullanmalarına ve düzenli spor yapmalarına yönelik eğitim ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Yüzme havuzu yapımı 

 Çocuk oyun ve spor alanı yapımı ve alanların kullanılmasına yönelik çalışmalar 

 Halk sağlığına yönelik spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
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4. KENT GÜVENLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 4: KENTİN GELİŞİMİNİ DE DİKKATE ALAN 

GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM ALANI 

OLUŞTURULMASI 
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HEDEF4.1: AFET, YANGIN VE TRAFİK KAZALARINA ZAMANINDA VE ETKİN 

MÜDAHALE ETMEK  

Denizli Belediyesi olaylara müdahale etmede dünya standartlarını yakalamış bir itfaiyeye 

sahip olmakla birlikte,  itfaiye olaylarına etkin müdahale edebilen eğitimli, tecrübeli 

itfaiyecilerin yetiştirilmesine ve her türlü afette can ve mal kaybını en az düzeyde tutabilmek 

için, halkın bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. 

Büyükşehir belediyesi olma hazırlıkları ile ilgili olarak çevre ilçe ve belde itfaiyelerinin yangın 

yükleri, araç sayıları, personel yapıları, çalışma sistemleri gibi veri ve bilgiler toplanmıştır. Bu 

büyüme ile yapılacak olan yeni yönetim ve organizasyonlarda daha köklü ve daha başarılı bir 

itfaiye hedefi konmuştur. 

Acil numaraların tek numarada birleştirilmesi uygulamasına geçileceğinden ilimizdeki 

itfaiyelerin yapısını değiştirmeleri gereklilik arz etmiştir. Sisteme dahil olacak itfaiye 

birimlerinin yeterliliğini artırmak amacıyla itfaiye araç, gereç, ekipman, personel eğitimleri ve 

mevcut olan bina ve haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi ve sağlam bir 

yapıya sahip olması konusunda çalışmalara hız verilmiştir. 

Her türlü teknolojik ekipmana sahip olan itfaiyemiz birçok şehirlerarası kara yolunun bağlantı 

noktasında bulunmaktadır. Çok sayıda trafik kazaları ve tehlikeli madde taşıyan 

araçların olası risklerinin çokluğundan dolayı müdahalede zaman kazanmak amacıyla şehrin 

ana girişlerinde itfaiye ekiplerinin daha güçlü bulunması gerekmektedir. Plan döneminde bu 

ihtiyaçlar öncelikli olarak karşılanacaktır.  

Riskli işletmelerin her hangi bir olumsuzlukta daha verimli, çabuk ve doğru müdahalenin 

yapılabilmesi için bu işletmelerin tüm bilgilerinin bulunduğu kart sistemine geçilmesi 

çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda ilk olarak 49 mahallenin erişim planı hazırlanmış 

olup, belediyemize mücavir alan genişlemesiyle katılan 39 mahallenin planları hazırlanmakta 

ve ikinci aşama olan büyük ölçekli işletmelerin erişim noktalarının belirlenmesi ve planlarının 

hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçeve içinde bütün mahallere erişim 

sağlanmış olacaktır. 
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Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

Yangına ulaşma süresinin 
uluslararası standartlara yakın 
hale gelmesi (dk) 

8 7 6 

Vatandaşın itfaiye 
hizmetlerinden memnuniyet 
oranı (%) 

80 85 90 

Doğal afetler, yangın ve kazalara 
yönelik verilen eğitim ve tatbikat 
sayısı (yıllık) 

115 130 160 
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Stratejiler: 

 Başta deprem olmak üzere acil durumlara belediyenin müdahale kapasitesi artırılacaktır. 

 Denizli halkının afetlerin yol açtığı kayıpların giderilmesi konusunda bilinç düzeyi 

artırılacaktır. 

 Afet ve acil durumlarda kentin bütün kurumlarının bir arada çalışmasını sağlayacak 

koordinasyon çalışmalarına ve tatbikatlara aktif katılım sağlanacaktır.  

 Yangın ve diğer acil durumlara ilişkin ihbar sistemleri yenilenecek, erken müdahalede 

bulunulacaktır. 

 Arama ve kurtarma çalışmaları etkinleştirilecek trafik kazalarına zamanında müdahalede 

bulunulacaktır. 

Faaliyetler: 

 Hizmet üretme kapasitesinin artırılması ve yangın, arama kurtarma ve ilk yardım 

faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 Afet ve acil durum koordinasyonu çalışmalarına ve etkinliklere destek verilmesi 

 Doğal afetlere ve yangınlara yönelik merkezi ihbar sistemine ilişkin yürütülen çalışmaların 

desteklenmesi 

 Kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri ile acil durumlara yönelik tatbikatların yapılması 

 Personelin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi 
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HEDEF 4.2: KENTİN DÜZEN VE HUZURU İLE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA 

YÖNELİK ZABITA HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK 

Belediye Zabıtası; belediye sınırları içinde kentin düzenini ve kent halkının sağlık ve 

huzurunu, belediye meclisi ve encümeninin bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini 

sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen 

belediye suçlarını takiple mükellef özel bir kolluk gücüdür.  

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden günümüz modern kentlerinin sosyokültürel ve 

sosyoekonomik hayatında muhtemel bir kargaşayı önleyip bazı keyfiyetlerin ve 

olumsuzlukların önüne geçilmesi bakımından “denetimin” gerekli bir etkinlik olarak karşımıza 

çıktığı görülür. Özellikle kentlerde bu etkinliğin daha bir önem kazandığı ortadadır. Kentlerin 

değişme ve gelişme göstermesi kent sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesine 

neden olmuştur. Bu tip gelişmeler karşısında denetim etkinliğinin bu beklentilere karşılık 

gelecek şekilde daha çağdaş, etkin ve verimli hale getirilmesi ise kaçınılmazdır. Bu nedenle 

belediye zabıtasının misyon ve vizyonunun, gelişen-değişen kent sorunları ve devredilen yeni 

görevler doğrultusunda yeniden belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Hedefimiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen, güvenilir, verimli ve yenilikçi bir 

kolluk kuvveti olmaktır. İşlenen belediye suçlarını takiple, kolluk kuvveti olarak, değişen, 

gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak ve halkın yasa ve 

yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve 

güvenilir en iyi hizmeti vermektir. 

Plan döneminde sağlıklı, çağdaş kente ulaşmak, halkın sağlık ve huzurunu korumak temel 

amaç olmaya devam edecektir. Bu anlamda, ceza yazan, emreden, korkutan değil; uyaran, 

yol gösteren şefkatle yaklaşan, sınırlı sayıya rağmen Denizli halkının hizmetine koşan bir 

teşkilat olmak Denizli Belediyesi’nin temel anlayışı olacaktır.  

Plan dönemi boyunca: toplu taşıma araçları için yapılmış duraklara, yaya kaldırımlarına, 

engelli vatandaşlarımız için yapılmış alanlara yapılacak parkları önlemek için daha akışkan bir 

trafik oluşturulacak; işyerleri denetimleri etkin bir şekilde yapılacak; gürültü ve görüntü ile 

ilgili çalışmalar devam edecektir. 
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Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

Yapılan denetim sayısı 
(yıllık) 

27.500 29.200 30.750 

Denetlenen işyerlerinin 
toplam işyerlerine oranı 
(yıllık, %) 

85 90 95 

Zabıta hizmetlerinden 
kullanıcı memnuniyet oranı 
(%) 

80 80 85 
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Stratejiler: 

 Zabıta hizmetlerine yönelik kurumsal kapasite güçlendirilecektir. 

 Denizli halkının belediyeden beklediği zabıtaya yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi ve bu 

çerçevede hizmet odaklı denetime geçilmesi 

Faaliyetler: 

 Kent güvenliğini artırmaya yönelik ruhsatlandırma ve denetim konularında zabıta 

faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 Şikâyetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve 

sonuçlandırılması 

 Zabıta Müdürlüğü’nün insan gücü kapasitesi ve hizmet kapasitesinin artırılması  
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5. SOSYAL REFAH VE DAYANIŞMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 5: SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

SURETİYLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL REFAHININ 

ARTIRILMASI 
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HEDEF 5.1: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMSAL YAŞAMLA 

BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK  

Dezavantajlı grupların yaşam standartlarını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız 

arasında; yaşlı, özürlü, hasta ve bakıma muhtaç olanların ev temizlikleri yapılmakta, hastane 

ve rehabilitasyon merkezlerine götürülerek tedavileri için sosyal destek hizmeti verilmekte, 

ayni ve nakdi yardım yapılarak ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmakta, hayat standartlarını 

artıracak varsa kullanmaları gereken medikal malzeme (tekerlekli sandalye, kulak cihazı, 

beyaz baston, yürütücü vs.) tedarik edilerek vatandaşların kullanmaları için kendilerine 

verilmektedir. Ayrıca farklı gün ve zamanlarda sosyal etkinlikler düzenlenerek toplumdan 

kopmamaları sağlanmaktadır. 

Dezavantajlı grupların sosyal ihtiyaçlarını karşılayıp, memnuniyetlerini artırarak, toplumsal 

yaşama adapte olmalarını sağlayarak, kendilerini toplumdan soyutlamaları engellenecektir. 

Yine bu bağlamda Denizli’de yaşayan vatandaşların dezavantajlı grupların varlığının 

farkındalığını duyarlılığını artırarak toplumsal dayanışma içerisinde dezavantajlı grupların 

yalnızlık ve yoksunluk duygusundan kurtularak yaşamalarına destek olunacaktır. 

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal etkinlik faaliyetlerinin artırılarak, bu gruptaki bireyleri içe 

dönük, toplumdan kopuk bir şekilde yaşamaya çalışmalarından kurtarmak ve toplumda 

dezavantajlı grupların farkındalığını artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca verilen hizmetin boyut 

ve standartları artırılarak daha çok sayıda bireye ulaşılacak ve onların yaşam standartları 

geliştirilecektir. 

 

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

Dezavantajlı vatandaşların 
belediye hizmetlerinden 
memnuniyet oranı (%) 

75 80 85 

Eğitim, bakım ve sosyal destek 
hizmetinden faydalanan engelli ve 
yaşlı sayısı 

213 250 300 

Kadın sığınma evlerinden 
faydalananların memnuniyet oranı 
(%) 

- - 85 
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Stratejiler: 

 Denizli’de yaşayan dezavantajlı grupların yaşam koşulları, ihtiyaçları ve sayılarına ilişkin 

veri altyapısı oluşturularak hizmetin daha etkin ve daha düşük maliyetle sunulması 

sağlanacaktır. 

 Engellilerin ve yaşlıların toplumla bütünleşmesine yönelik stratejiler uygulamaya 

konulacak ve toplumsal dayanışma güçlendirilecektir. 

 Yaşam alanları ve alt yapı engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak 

şekilde planlanacak ve mevcut altyapı bu doğrultuda geliştirilecektir. 

Faaliyetler: 

 Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmesini sağlamada yerel hizmet taleplerini 

içerecek şekilde sayılarının tespit edilmesi ve programlar hazırlanması 

 Yaşlılara ve engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri verilmesi 

 Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler de bulunulması 

 Kadınlara yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle sığınma evi hizmeti verilmesi 
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HEDEF 5.2: SOSYAL YARDIMLARIN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOKSULLUKLA 

MÜCADELE ETMEK 

Sosyal yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen veya belediyemize müracaat eden vatandaşlara 

ihtiyacı doğrultusunda ayni ve/veya nakdi yardım yapılması sağlanarak mağduriyetleri 

giderilmeye çalışılmıştır. 

Yoksulluk haritasının çıkarılmasındaki temel amaç: İlgili kurumlarla yoksulluk kriterlerini 

belirlemek; yoksulluk haritasının çıkarılması için mahalle muhtarları, sosyal yardımlaşma 

vakfı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapmak; Denizli’de yaşayan yoksul 

vatandaşlara yönelik verilecek hizmetlerin daha hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını 

sağlamaktır. 

Sosyal yardım için müracaatlar göstermektedir ki gençlerden de sosyal yardıma müracaat 

edenler bulunmaktadır. Gelecekte gençlerin sosyal yardıma olan muhtaçlıklarını ortadan 

kaldıracak istihdama yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bunu sağlamaya yönelik İŞKUR proje 

imkanlarından daha aktif faydalanılacak ve genç nüfusun yardım almaktan ziyade çalışmaya 

yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bunun sonucunda da yaşlı ve çalışma gücü bulunmayan 

yoksullara yönelik yapılacak yardımların miktarı yoksul vatandaşların sosyal refah düzeyi 

artırılmış olacaktır. 

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

Yoksulluk haritasının tamamlanma 
oranı (%) 

10 25 100 

Ayni ve nakdi yardım yapılan kişi 
veya aile sayısı 

1.836 nakdi, 
4.300 ayni 

3.000 nakdi, 
5.000 ayni 

5.000 nakdi,  
7.000 ayni 

Yoksul vatandaşların sosyal 
korumaya yönelik belediye 
hizmetlerinden memnuniyet oranı 
(%) 

75 80 85 
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Stratejiler: 

 Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulacak ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile 

sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine daha etkin ulaştırılması için yoksulluk haritası 

çıkarılacaktır. 

 Yaşam alanları ve alt yapı, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak 

şekilde planlanacak ve mevcut altyapı bu doğrultuda geliştirilecektir. 

 Sosyal yardımların ve desteklerin etkin bir şekilde sunulması ve sosyal yardımlara ilişkin 

farkındalığın artırılması suretiyle Denizli’de sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürü 

güçlendirilecektir.  

Faaliyetler: 

 Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği 

ile yoksulluk haritasının çıkarılması 

 Sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 Denizli’de sosyal koruma yardımlarının ihtiyaç sahibi kişi/hanelere ulaşımını sağlayacak 

çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi 

 Sosyal yardımlara erişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler 

 Örgün eğitim öğrencilerine yönelik sosyal destek faaliyetleri 
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6. KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 6: KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ İLE 

DENİZLİ HALKININ SOSYAL YAŞAMININ GELİŞİMİNE 

KATKI SAĞLANMASI 
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HEDEF 6.1: KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE VE KÜLTÜREL DEĞERLERE İLİŞKİN 

FARKINDALIĞI ARTIRMAK 

Denizli’nin tanıtımına yönelik olarak yöresel müziklerinden oluşan albümler çıkarılmış ve 

çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur. Denizlili sanatçıları ve onların eserlerini tanıtan kitaplar 

ile Denizli ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğu kitaplar basılmıştır. Kent kültürüne ilişkin 

farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programlar hazırlanarak, Denizli’nin tanıtımına yönelik 

yıllık 6 adet uluslararası festival ve yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulusal ve 

uluslararası alanda Denizli’nin tanıtımı yapılmıştır.  

Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programlar hazırlanacak her ay en 

az bir etkinlik tertiplenerek vatandaşların kent kültürüne yönelik farkındalığı artırılmaya 

çalışılacaktır. Denizli’nin, Denizli kültürünün ve geleneklerinin tanıtılmasını ve geliştirilmesini 

sağlayarak, Denizli kültürünün ve folklorunun düzenlenen çeşitli etkinliklerle tanıtımı 

yapılacaktır. Denizli ile ilgili bilgi ve belgelerin toparlanarak Denizli’nin tanıtımına katkı 

sağlaması amacıyla yayınlanması sağlanacaktır. Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya 

yönelik çeşitli programlar hazırlanacak, her ay en az bir etkinlik tertiplenerek vatandaşların 

farkındalığı artırılacaktır. Denizli ile ilgili geçmiş yıllarda yayınlanmış eserlerin derlenerek 

yeniden basılması sağlanacaktır.  

 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 

2012 

Hedefi 

2016 

Hedefi 

Düzenlenen kültürel etkinlik sayısı 279 290 300 

Kültürel etkinliklere katılan kişi 
sayısı 

286.000 295.000 310.000 

Kültürel etkinliklerden memnuniyet 
oranı (%) 

72 80 85 
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Stratejiler: 

 Kentin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin farkındalık artırılacaktır 

 Kültürel projeler ile sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin geliştirilmesine 

devam edilecektir. 

 Denizli’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek verilecek ve 

tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. 

 Uluslararası nitelikte kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak işbirlikleri 

geliştirilecektir. 

Faaliyetler: 

 Kongre ve kültür merkezi yapımı 

 Atatürk İlköğretim Okulu Spor Salonu yapımı 

 Onarım ve tadilat inşaatları yapımı 

 Denizli’ye ilişkin bilgi ve belgelerin toplandığı kent arşivinin oluşturulması 

 Denizli’nin, Denizli kültürünün ve geleneklerinin tanıtılması 

 Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programların hazırlanması 

 Uluslararası kurumlarla kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak işbirlikleri yapılması 

ve Denizli’nin turizm potansiyelinin tanıtılması 
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HEDEF 6.2: KENT HALKININ KATILIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL, SANATSAL VE 

SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLEMEK 

Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programlar hazırlanarak, 

Denizli’nin tanıtımına yönelik Denizli Belediye Konservatuarı tarafından özel gün ve gecelerde 

yılda ortalama 42 konser düzenlenmiştir. Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde gitar, 

ney, keman, halk oyunları vb. alanlarda kurslar düzenlenmiştir. Denizli Belediye Bandosu ise 

yıl içinde farklı mahalle ve okullarda 65 bando, 7 Destan Gülistan, 16 mehter gösterisi 

düzenlemiştir. Denizli Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Denizli kültürünün ve geleneklerinin tanıtılması ve güçlendirilmesi amacıyla konser, dinleti, 

seminer vb. etkinliklere vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır.  Konservatuar etkinliklerini 

ve konservatuarda açılan kursları daha aktif hale getirerek vatandaşlarımızın kullanım 

imkanları artırılacaktır.  Denizli Şehir Tiyatrosu’nda kurslar açarak daha fazla kişiye tiyatro 

kursu verilecektir. Denizli Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine destek verilmek suretiyle 

kentte spor bilincinin artmasına katkıda bulunulacaktır.  

Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde önemli gün ve gecelerde vatandaşlarımızın 

katılımı sağlanarak etkinlikler düzenlenecektir. Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde 

gitar, ney, keman, halk oyunları vb. alanlarda kurslar devam edecektir. Denizli Belediye 

Bandosunun farklı mahalle ve okullardaki etkinlikleri artarak devam edecektir. Denizli Şehir 

Tiyatrosu bünyesine seçilen oyuncularla oyun çıkarmaya devam edecektir.            

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 

2012 

Hedefi 

2016 

Hedefi 

Belediye Konservatuarı’nda 
düzenlenen kurslar sonucu verilen 
sertifika sayısı   

1.300 1.500 1.750 

Şehir tiyatrosunda sergilenen oyun 
sayısı  

- 20 30 

Bilgi evi sayısı (kümülatif) 6 10 12 

Düzenlenen konser ve açık hava 
gösterilerine katılan kişi sayısı 

130.000 145.000 160.000 
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Stratejiler: 

 Konservatuar eğitimi gösterimi faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. 

 Özel bilgi ve beceri artırıcı faaliyetler ile halk oyunları ve spor etkinlikleri artırılacaktır. 

Faaliyetler: 

 Konservatuar ve tiyatro eğitimi ve gösterimi faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 Özel bilgi ve beceri artırıcı faaliyetlerin artırılması 

 Kültürel ve sosyal etkinliklerin sürdürülmesi 

 Kent Konseyi çalışmaları 

 Kamusal sosyal/ idari hizmetlerin desteklenmesi 
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7. KENT EKONOMİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 7: DENİZLİ KENTİNİN BÖLGESEL VE 

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK  
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HEDEF 7.1: DENİZLİ’NİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ 

ARTIRMAK VE KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİN KULLANIMINA 

YÖNELİK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK  

Denizli’nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ve üstünlükleri destekleyecek faaliyetlerde 

bulunulması ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara destek verilmesine plan 

döneminde devam edilecektir. 

Denizli’nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ve üstünlüklerini destekleyen etkinliklere katkı 

sağlanacak ve bölgesel kentin bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamaya yönelik olarak 

Denizli Yol Haritası çalışmasında öngörülen hedeflerin hayata geçmesi sağlanacaktır.    

Performans Göstergesi Mevcut Durum 
(2010) 

2012 
Hedefi 

2016 
Hedefi 

Düzenlenen ulusal organizasyon 
sayısı 

50 60 75 

Düzenlenen uluslararası 
organizasyon sayısı 

3 6 8 

Ekonomik, ticari ve turizm 
faaliyetlerine yönelik belediye 
hizmetlerinden memnuniyet oranı 
(%) 

75 80 85 
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Stratejiler: 

 Kentin kurumları rekabet gücünün ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak 

bir araya getirilecektir.  

 Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

 Kentin tarihi eserlerine sahip çıkılacaktır. 

 Kentin turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak teleferik projesi hayata 

geçirilecektir. 

Faaliyetler: 

 Denizli’nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ve üstünlükleri destekleyecek faaliyetlerde 

bulunulması 

 Laodikeia Antik Kenti’nde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması 

 Uluslararası kurumlarla turizme yönelik işbirliklerini geliştirmek için faaliyetlerde 

bulunulması   

 Teleferik Projesi’nin gerçekleştirilmesi 



110 

 

HEDEF 7.2: MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ İLE İŞSİZLERİN KENT 

EKONOMİSİNE KATILIMINI ARTIRMAK VE DENİZLİ’NİN REKABET GÜCÜNÜ 

YÜKSELTMEK 

Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik mesleki kurslar Denizli Belediyesi tarafından 

düzenlenmekte ve çeşitli işbirlikleri ile desteklenmektedir. Plan döneminde bu faaliyetler 

geliştirilerek devam ettirilecektir. 

Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik mesleki eğitim programları Odalar, İŞKUR ve diğer 

STK’lar ile ortaklaşa hazırlanarak bu çerçevede meslek edindirme kursları çeşitlendirilerek 

devam edilecektir.   

Denizli Belediyesi Kent Konseyi ile ortaklaşa olarak bayanlara yönelik hasta bakım kursu, dikiş 

nakış kursu, bilgisayar kursu, İŞKUR ile ortaklaşa cam boncuk yapım kursları geçmiş dönemde 

düzenlenmiştir. Bu uygulamanın devamında Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bayanlara 

yönelik çeşitli meslek edindirme kursları açılacaktır.   

 

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum 

(2010) 

2012 

Hedefi 

2016 

Hedefi 

Mesleki beceri kurslarına katılan 
kişi sayısı 

250 300 450 

Kursları tamamlama veya 
memnuniyet oranı (%) 

95 95 99 

Kurslara katılıp iş sahibi olan 
kursiyer oranı (%) 

15 20 25 

Üniversite Seçme ve Yerleştirme 
Sınavları’nda Denizli ilinin öğrenci 
başarı sırası  

5 5 5 
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Stratejiler: 

 Bölgenin iş gücü piyasasına uygun meslek ve beceri kazandırma programları hazırlamak 

ve uygulamak suretiyle işgücünün niteliği ve Denizli’nin rekabet gücü artırılacaktır. 

 Denizli ilinin insan sermayesini güçlendirmek amacıyla yaygın eğitimdeki başarısı 

tamamlayıcı nitelikteki eğitim programları ile artırılacaktır.  

Faaliyetler: 

 Meslek ve beceri kazandırma eğitim programları hazırlanması ve uygulanması 

 Eğitimi desteklemeye yönelik olarak tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesi 
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VII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME   

Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek faaliyetler 

aşağıda ana başlıklar altında yer almaktadır. 

1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme  

Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: SP’de ortaya konulan hedefler ile 

bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme arasında fark 

oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler sunulacaktır. 

Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans programında (PP) yıllık 

olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanacaktır. Oluşabilecek farkın 

nedenleri değerlendirilecektir. 

SP uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: SP uygulama ve sonuçları, 

kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, 

iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika 

belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir. 

Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş 

beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat 

değişiklikleri, vb.) izlenerek SP’nin güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılacak, SP’de yer 

almakla birlikte önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni 

amaç ve hedefler belirlenecektir. 

Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” yaklaşımı 

çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin potansiyel etkisi, risk 

yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. 

2. İzleme ve Değerlendirme El Kitabı 

Stratejik planın izlenmesine yönelik bir el kitabı hazırlanacak ve izleme değerlendirme bu el 

kitabında ilan edildiği üzere ve buradaki kriterlere uygun bir şekilde yürütülecektir. 

3. İzleme ve Değerlendirme Birimi 

Denizli Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün alt birimi olarak “İzleme ve 

Değerlendirme” birimi kurulacaktır. 
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4. Raporlama  

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. Bu raporlar, 

ilgili dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen ilerlemeler, 

sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin incelenmesini 

ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır. 

i. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, takip 

eden dönem için hazırlanacak PP’nin oluşturulmasına ve faaliyet raporunun 

hazırlanmasına temel teşkil edecektir. 

ii. Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimi bazında ve belediye 

bazında hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

iii. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla SP uygulama sürecinde kaydedilen 

ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. 

iv. Tamamlanma Raporu: SP’nin uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl 

içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve 

sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. 

v. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da SP’nin diğer 

unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

5. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu  

İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve sorumlulukların 

tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birimlerin hedeflere katkısı ekte belirlenmiştir. 

Hedeflerle ilgili birimler, uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye 

ilişkin temel verilerin sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

koordinasyonu Denizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

6. Veri Toplama Stratejisi  

SP hazırlık sürecinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, doğru ve uygun verilerin elde 

edilememesi olmuştur. Bu durum SP’nin izlenmesinde de önemli bir problem oluşturacaktır. 

Bu nedenle, SP çerçevesinde yapılması gereken en öncelikli faaliyet verilerin elde edilmesidir.  
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EKLER 

EK: 1. Belediyenin Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. BÖLÜM 

1.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

14.maddesi’nin 

“a” fıkrası 

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

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil 

yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

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

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

14.maddesi’nin 

“b” fıkrası 

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve 

tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 

onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 

karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 

gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
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Görev ve 

sorumluluklarla 

ilgili önemli 

hususlar (5393 

sayılı Kanun 

14.madde) 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 

durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 

yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını 

kapsar. 

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 

hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 

bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

5199 sayılı 

Hayvanları 

Koruma Kanunu 

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve 

uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet 

çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin 

önlenmesini sağlamaktır. 

Madde-4: “Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde 

beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması 

esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, 

doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya 

dağıtımını yapmakla yükümlüdür.” 

Madde-6: “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî 

ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya 

bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel 

kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi 

ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin 

üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.” 

Madde-15: İl Hayvanları Koruma Kurulunun üyesi Belediye Başkanıdır. 

Diğer taraftan, belediye veteriner işleri müdürü de bu kurulun üyesidir. 

Madde-22: “İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal 

yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle 

yükümlüdürler.” 

 

1593 sayılı Kanunun amacı 1.maddede belirtilmiştir: “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah 
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Umumi 

Hıfzıssıhha 

Kanunu 

ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır 

amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetişmesini 

temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet 

hizmetlerindendir.” 

Madde-4: “Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına 

veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve 

idaresi hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap 

bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude 

getirir.” 

Madde-20: Belediyenin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük 

eden mesailden ifasiyle mükellef oldukları vazifeler aşağıda zikredilmiştir; 

1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 

2 - Lağım ve mecralar tesisatı.  

3 - Mezbaha inşaatı.  

4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 

5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 

6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.  

7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.  

8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-

5179/37 md.) 

9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amiller izale. 

10 - Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet.  

11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı.  

12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 

13 - Hastahane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve 

ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 

14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.  

 

Madde-23: Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. 

Belediye başkanı ve belediye tabibi bu meclisin üyesidir. 

3194 sayılı İmar 

Kanunu 

Belediyelere, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, 

sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla, bu 
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Kanunla birçok görev verilmiştir. Örneğin; 

“Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda 

belirtilen hususlara uyulur.  

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları 

belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik 

mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir 

nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar 

planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i 

aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına 

belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.  

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya 

yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; 

belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar 

planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına 

göre uygulama yapılır. 

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda 

belirtilen esaslara uyulur. 

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana 

gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu 

sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar 

planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince 

onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye 

başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık 

ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye 

meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde 

inceleyerek kesin karara bağlar.” 

2872 sayılı 

Çevre Kanunu 

Belediyelere, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir 

çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 

sağlamak amacıyla, bu Kanunla birçok görev verilmiştir. Örneğin; 

Madde-11: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf 

tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. 

Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin 

yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla 

yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince 

belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 

alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler 
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dışında kullanılamaz.” 

775 sayılı 

Gecekondu 

Kanunu 

Belediyelere, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu 

yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler, bu 

Kanunla verilmiştir. Örneğin; 

“Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu 

kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye 

meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun 

görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır.” 

3621 sayılı Kıyı 

Kanunu 

Kanunun amacı, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin 

etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve 

kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, 

kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmektir. Örneğin; 

“Madde 13 – Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların 

kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise 

valilikçe yürütülür.” 

2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını 

Koruma Kanunu 

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri 

düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 

teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Örneğin; 

Madde-15: “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

korunma alanları, imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa 

bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve 

onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının 

korunma olanlarının ise, bu kurum ve kuruluşlarca, kamulaştırılması 

esastır.” 

4077 sayılı 

Tüketicinin 

Korunması 

Hakkında 

Kanun 

Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 

güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını 

tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak 

ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu 

konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik 

etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Örneğin; 

Madde-22: “Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği 

bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye 

başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından 

görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği 

bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının 

görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak 
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üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı 

ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının 

görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir 

veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.” 

4982 sayılı Bilgi 

Edinme Kanunu 

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.  

3572 sayılı 

İşyeri Açma Ve 

Çalışma 

Ruhsatlarına 

Dair Kanun 

Hükmünde 

Kararnamenin 

Değiştirilerek 

Kabulüne Dair 

Kanun 

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, 

işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve 

kolaylaştırılmasıdır. 

3998 sayılı 

Mezarlıkların 

Korunması 

Hakkında 

Kanun 

Madde 3 – Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla 

çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve 

onarımı yaparak korumak zorundadırlar. 

Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri yerine 

getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel 

İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla 

ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli 

personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili 

makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup 

konulmadığını araştırırlar.  

5378 Sayılı 

Özürlüler ve 

Bazı Kanun ve 

Kanun 

Hükmünde 

Kararnamelerde 

Değişiklik 

Yapılması 

Hakkında 

Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının 

çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı 

sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu 

hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

Madde-13: “Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler 

tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli 

gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği 

yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, 

hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında 
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Kanun belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.” 

Geçici Madde 3- “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 

kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma 

hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken 

tedbirleri alır.” 

5395 sayılı 

Çocuk Koruma 

Kanunu 

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 

korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin 

usûl ve esasları düzenlemektir. 

Bu Kanun’a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

“a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere 

çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili 

sorunlarının çözümünde yol göstermeye, 

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı 

tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,” 

2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını 

Koruma Kanunu 

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri 

düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 

teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. 

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve 

mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge 

kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla 

kamulaştırabilirler. 

2918 sayılı 

Karayolları 

Trafik Kanunu 

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik 

düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak 

önlemleri belirlemektir. 

Madde 10: “Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi 

gözönünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel 

hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu 

kurulur.” 

1.2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

15.maddesi 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları 



121 

 

vermek. 

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

izin veya ruhsatı vermek. 

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

katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç 

dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık 

su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

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

sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar 

için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak 

sularını işletmek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 

tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 

kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 

ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, 

ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 

işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin 

vermek. 

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

anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması 

amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz 

satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası 

ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

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

olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve 

moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama 

sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları 

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

oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

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

taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 

meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 

işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği 

trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri 

dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Yetki ve 

İmtiyazların 

kullanılmasına 

dikkat edilecek 

hususlar (5393 

sayılı Kanun’un 

15.maddesi) 

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

görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek 

üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz 

veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 

getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci 

maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, 

meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 

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

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri 

ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 

ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 

veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 

tahsis edebilir. 

 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 

düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 

yapabilir. 

 Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş 
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sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri 

belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 

 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı 

bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

2. BÖLÜM 

2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunun 

18.maddesi 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul 

etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il 

sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir 

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi 

tarafından onaylanır. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 

ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve 

ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 

belirlemek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla 

dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve 

feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 

kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet 
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veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme 

ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. 

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları 

üyelerini seçmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının 

kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 

benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere 

katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve 

mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent 

ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla 

kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 

yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara 

bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını 

görüşerek kabul etmek. 

2.2. Belediye Encümenin Görevleri 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu 

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 

100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi 

üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim 

amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 

iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin 

her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî 

hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir 

yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile 

küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır.  
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2.3. Belediye Başkanının Görevleri 

5393 sayılı 

Belediye 

Kanunu’nun 

38.maddesi 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve 

idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 

kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, 

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak 

ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmak. 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak 

da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki 

aktarmalara onay vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken 

önlemleri almak. 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere 

yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye 

encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

3. BÖLÜM 

3.1. Belediyelerin Giderleri 
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5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu 

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî 

saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, 

kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. 

4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu 

İhaleleri 

Sözleşmeleri 

Kanunu 

Bu kanunların amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi 

altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve 

kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri 

belirlemek ve kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri 

belirlemektir. 

Belediye Gelirleri 

2464 sayılı 

Belediye Gelirleri 

ve 1319 sayılı 

Emlak Vergisi 

Kanunu 

a.1. Belediye Vergileri 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu 

vergiler şunlardır:  

1. İlan ve Reklam Vergisi 

2. Eğlence Vergisi 

3. Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) 

a.2. Belediye Harçları 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu 

harçlar şunlardır:  

1. İşgal Harcı 

2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

3. Kaynak Suları Harcı 

4. Tellallık Harcı 

5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

7. Bina İnşaat Harcı 

8. Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri 

açma izni harcı, Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi 
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harcı) 

a.3. Harcamalara Katılma Payı 

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu 

harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır:  

1. Yol harcamalarına katılma payı 

2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 

3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı 

a.4. Ücrete Tabi İşler 

2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her 

türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre 

ücret almaya yetkilidir.  

a.5. Diğer Paylar 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş 

ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden 

Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış 

tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.  

2380 Sayılı 

Belediyelere Ve İl 

Özel İdarelerine 

Genel Bütçe 

Vergi 

Gelirlerinden Pay 

Verilmesi 

Hakkında Kanun 

Genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir yüzdesi belediyelere 

ayrılmaktadır.  

213 sayılı Vergi 

usul Kanunu ve 

6183 sayılı 

Amme 

Alacaklarını 

Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun 

213 sayılı Kanun, belediye vergilerinin tahakkuk esaslarını, 6183 sayılı 

Kanun ise belediyenin amme alacağı olan gelirlerinin takip ve tahsilinin 

düzenlemektedir. 
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EK: 2 Mahalle Bazında Nüfusun Dağılımı (2009) 

Sıra  
No 

Mahalle Adı 
 Kişi  
Sayısı  

 
Nüfusa  
Oranı  

Sıra  
No 

Mahalle Adı 
 Kişi  
Sayısı  

 
Nüfusa  
Oranı  

1 Karaman Mah. 17.030 3,48 41 Bahçelievler Mah. 5.524 1,13 

2 Muratdede Mah. 16.728 3,42 42 Gerzele Mah. 5.328 1,09 

3 Mehmetçik Mah. 16.029 3,28 43 Kınıklı Yunus Emre Mh 5.232 1,07 

4 Değirmenönü Mah. 15.347 3,14 44 Kayhan Merkez Mah. 4.495 0,92 

5 Karşıyaka Mah. 15.039 3,08 45 Zümrüt Mah. 4.109 0,84 

6 Topraklık Mah. 14.537 2,97 46 Gümüşçay Mah. 4.037 0,83 

7 Merkez Fatih Mah. 14.371 2,94 47 Hürriyet Mah. 3.910 0,8 

8 İncilipınarMah 13.848 2,83 48 Altıntop Mah. 3.810 0,78 

9 Yenişehir Mah. 13.796 2,82 49 1200 Evler Mah. 3.758 0,77 

10 Çamlaraltı Mah. 13.147 2,69 50 Eskihisar Mah. 3.588 0,73 

11 Akkonak Mah. 13.138 2,69 51 Şemikler Mah. 3.580 0,73 

12 
Mehmet Akif Ersoy 
Mh 

12.800 2,62 52 Asmalıevler Mah. 3.007 0,62 

13 Dokuzkavaklar Mah. 12.633 2,58 53 Güzelköy Mah. 2.809 0,57 

14 Sırakapılar Mah. 11.900 2,43 54 Saraylar Mah. 2.383 0,49 

15 Adalet Mah. 11.741 2,4 55 Alpaslan Mah. 2.230 0,46 

16 Aktepe Mah. 10.046 2,06 56 Gökpınar Yeni Mah. 2.011 0,41 

17 Sevindik Mah. 9.847 2,01 57 Cankurtaran Mah. 1.848 0,38 

18 Hacıkaplanlar Mah. 9.805 2,01 58 Korucuk Merkez Mah. 1.722 0,35 

19 Pelitlibağ Mah. 9.662 1,98 59 Tekke Mah. 1.543 0,32 

20 Deliktaş Mah. 9.583 1,96 60 Şirinköy Mah. 1.335 0,27 

21 Kuşpınar Mah. 9.497 1,94 61 Akçeşme Mah. 1.180 0,24 

22 Fesleğen Mah. 9.393 1,92 62 Goncalı Mah. 1.105 0,23 

23 Sümer Mah. 8.832 1,81 63 Kale Mah. 1.036 0,21 

24 Anafartalar Mah. 8.586 1,76 64 
Göveçlik Barbaros 
Mah. 

1.008 0,21 

25 Zeytinköy Mah. 8.460 1,73 65 Karakurt Mah. 981 0,2 

26 Merkezefendi Mah. 8.403 1,72 66 Göveçlik Mah. 953 0,19 

27 Cumhuriyet Mah. 7.708 1,58 67 Yeni Şafak Mah. 947 0,19 

28 Servergazi Mah. 7.523 1,54 68 Karakova Mah. 944 0,19 

29 İstiklal Mah. 7.400 1,51 69 Çakmak Mah. 911 0,19 

30 Gültepe Mah. 7.222 1,48 70 Hallaçlar Mah. 765 0,16 

31 Selçuk Bey Mah. 7.128 1,46 71 Hacıeyüplü Mah. 714 0,15 

32 Siteler Mah. 6.982 1,43 72 Bereketler Mah. 665 0,14 

33 Yeni Mah. 6.965 1,43 73 Hisar Mah. 521 0,11 

34 Atalar Mah. 6.885 1,41 74 Bozburun Mah. 429 0,09 

35 15 Mayıs Mah. 6.832 1,4 75 Zafer Mah. 349 0,07 

36 Karahasanlı Mah. 6.486 1,33 76 Saruhan Mah. 319 0,07 

37 İlbade Mah. 6.198 1,27 77 Kadılar Mah. 303 0,06 

38 Kervansaray Mah. 5.999 1,23 78 Kayalar Mah. 205 0,04 

39 Bağbaşı Merkez Mah. 5.815 1,19 79 Barutçular Mah. 172 0,04 

40 Akhan Mah. 5.661 1,16     488.768   
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EK: 3 Denizli Belediyesi’nin mevcut kadro dağılımı 

Denizli Belediye Başkanlığı  

Kadro Dağılımı 

Unvanlar Dolu Boş      Toplam Unvanlar Dolu Boş     Toplam 

Başkan Yardımcısı 2 2 4 İtfaiye Amiri 1 3 4 

Yazı İşleri Müdürü 1   1 İtfaiye Çavuşu 9 7 16 

İns.Kayn.ve Eğt.Müd. 1   1 İtfaiye Çavuşu (şahsa bağlı dondurulan) 1   1 

Mali Hiz.Müd.   1 1 İtfaiye Onbaşısı (şahsa bağlı dondurulan) 1   1 

Hukuk İşl.Müd.   1 1 İtfaiye eri 95 29 124 

Sağlık İşleri Müd.   1 1 İtfaiye eri (şahsa bağlı dondurulan) 2   2 

Fen İşl.Müd.   1 1 Zabıta Müdür Yardımcısı (şahsa bağlı dondurulan) 1   1 

İmar ve Şeh.Müd.   1 1 Zabıta Amiri   6 6 

Temizlik İşl.Müd.   1 1 Zabıta Başkomiseri ( şahsa bağlı dondurulan) 1   1 

Ulaşım Hiz.Müd.   1 1 Zabıta Komiseri 8 10 18 

İtfaiye Müd.   1 1 Zabıta Komiser Yardımcısı (şahsa bağlı dondurulan) 7   7 

Kül.veSos.İşl.Müd.   1 1 Zabıta Memuru  45 40 85 

Bilgi İşlem Müd.   1 1 Zabıta Memuru (şahsa bağlı dondurulan) 7   7 

Su ve Kan.Müd.   1 1 İç Denetçi 1 2 3 

Emlak ve İstimlak Müd.   1 1 Uzman 1 7 8 

Zabıta Müd.   1 1 Şef 16 23 39 

Özel Kalem Müd. 
 

 1 1 Şef (şahsa bağlı dondurulan) 2   2 

Destek Hiz. Müd.   1 1 Avukat 2 5 7 

Etüd Proje Müd.   1 1 Mali Hiz. Uzmanı   4 4 

Bas. Yay. ve Halk.İliş.Müd. 1   1 Mali Hiz. Uzman Yrd.   2 2 

Çevre Kor. Ve Kont. Müd   1 1 İdari Personel 88 40 128 

Park ve Bahçeler Müd.   1 1 İdari Personel (Şahsa bağlı dondurulan) 28   28 

Müdür (şahsa bağlı dondurulan) 11   11 Teknik personel 51 95 146 

Sağlık personeli 12 9 21 Teknik personel (şahsa bağlı dondurulan) 11 13 24 

Sağlık personeli (şahsa bağlı dondurulan) 1 1 2 Yardımcı hizmet personeli 4   4 

Yardımcı Hizmet Personeli 6 13 19 TOPLAM 417 329 746 

 

 

 

Osman ZOLAN      Veysel GÜHAN         Gülsüm DAġÇI SAĞIRDAK 

Meclis BaĢkanı    Katip        Katip 
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