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Başkan’ın Sunuşu

 Çok kıymetli hemşehrilerim,

 Yaklaşık 10 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip Adanamız, tarihin her 
aşamasında kültür, sanat ve ekonomide önemli bir yer teşkil etmiş�r. 
Medeniyetlerin buluşma alanı olan; farklı kültürleri, dilleri ve inançları özünde 
barındıran ken�miz, Seyhan ilçemizin etra�nda şekillenmiş�r. Bu yüzden 
Adana demek Seyhan demek�r. Adana'nın kalbi hala 800 bine yakın resmi 
nüfusuyla Türkiye'nin beşinci büyük ilçesi olan ve gündüz nüfusuyla bir buçuk 
milyon kişiye  ev sahipliği yapan Seyhan'ımızda atmaktadır. Bu sebeple 
Seyhan'ın geleceğini planlamak Adana'nın geleceğini planlamak�r. 

 Böylesine önemli bir ilçenin, son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi, 
ülkemizde de yaşanan hızlı ve köklü yöne�msel değişimlere ayak 
uydurmaması düşünülemez. Bu anlamda yerel yöne�mlerin artan gücünü ve 
modern kentsel yöne�m uygulamalarını benimseyen bir yöne�m modeli 
oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bölgenin kendine özgü dinamikleri ile ulusal ve 
uluslararası bakış açılarını harmanlayan uzun vadeli planları gerçekleş�rerek 
Seyhan'ı geliş�rmeyi amaçlamaktayız. Çünkü yöne�cilerin görevinin sadece 
gündelik hizmetleri sunmak değil, ken�n değişimine katkı sunarak, ken�n 
geleceğine yön vermek olduğu inancındayız. 

 Bu inanç ve kararlılık ışığında şeffaflık, ka�lımcılık, etkin kaynak 
yöne�mi ve değer yaratma ilkeleri bizim için en önde gelmektedir. Halkın 
ih�yaçlarını ve modern yerel yöne�m uygulamalarını esas alan stratejik 
planımız meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, akademik camia, sendikalar, 
muhtarlar, belediye personelimizin ve halkımızın çok kıymetli görüşleriyle 
hazırlanmış�r.  İlçemizin geleceğinin planlanması sürecine katkı sunan 
herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Seyhan Belediyesi 2015-2019 Stratejik 
Planı'nın Seyhan'a ve tüm Adana'ya hayırlı olmasını diliyor, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 
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STRATEJİK PLANIN
ÖNEMİ
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Giriş

1. 1 KONUNUN ÖNEMİ 

Stratejik planlama Belediyemizin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu e�ği durum arasındaki yolu tarif 
eder. Belediyemizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 
belirlemesini gerek�rir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik 
planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin 
önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 

Bu çerçevede stratejik planlama; 

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır. 

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi 
destekler. Dinamik�r ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre 
uyarlanması gerekir. 

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. 

Kaliteli yöne�min aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, 
neler yap�ğını ve yap�ğı şeyleri niçin yap�ğını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik 
eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. 

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleş�rildiğinin 
izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. 

Ka�lımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tara�ndan tam 
olarak desteklenmesi şar�r. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her 
düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksınız stratejik planlama başarıya ulaşamaz. 

Diğer yandan stratejik planlama; 

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır. 

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ih�yaçlarına uyarlanabilen esnek bir araç�r. 

Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması gerçekleş�rilmesi için yeterli değildir. Planın 
sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan, stratejik plan belgesi değil stratejik planlama 
sürecidir. 

Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, 
yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi, stratejik planın bütçeyi 
yönlendirmesi gerekir. 
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Özetle; Stratejik planlama bir kuruluşun "NEREDEYİZ, NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ, GİTMEK 
İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ, BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ" 
sorularının cevaplandırılmasına yardımcı olur. Stratejik plan hazırlanmasına ilişkin süreç aşağıdaki 
tabloda gösterilmiş�r. 
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1.2 KILAVUZUN AMACI VE KAPSAMI 

Stratejik plan hazırlama kılavuzunun amacı; 

Ÿ Birimlerimize stratejik planlamanın önemini anlatmak 
Ÿ Birimlerimizin hazırlayacakları stratejik planlar için yol gösterici olmak 
Ÿ Birim bazındaki stratejik planların standart bir yapıda olmasını sağlamak 
Ÿ Tüm birimlerin stratejik planlamaya ka�lımını sağlamak 
Ÿ Stratejik planlama ekibiyle uyumlu çalışarak, kurumun stratejik planını oluşturmak�r 

1.3 KATILIMCILIĞIN SAĞLANMASI 
 Stratejik planlama ka�lımcı bir planlama yaklaşımıdır. Belediyemiz içinde en üst yöne�ciden 
başlayarak her kademede çalışanların ka�lımını gerek�rir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin 
ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. 

1.4. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ YASAL BOYUTU 
 Ülkemizde kamuda reform ve yeniden yapılanma kapsamında kaynakların etkin ve verimli bir 
şekilde yöne�lmesi, öncelikli ih�yaç alanlarına tahsis edilmesi, bunların amaçlara uygun, etkili ve 
ekonomik bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanması amacı ile bir takım 
çalışmalar gerçekleş�rilmiş�r. Bu reform ve yeniden yapılanma kapsamında birçok yasal düzenleme 
yapılmış�r. Bu yasal düzenlemeler arasında, stratejik plan hazırlanmasıyla ilgili olarak belediyeleri 
ilgilendiren iki önemli kanun yer almaktadır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ile 5393 
Sayılı Belediye Kanunu. 

 5018 Sayılı KMYKK'nın "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlığı al�nda yer 
alan 9. maddesinde "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla ka�lımcı yöntemlerle stratejik plan 
hazırlarlar." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama 
zorunlulukları belir�lmiş�r. Bu ifadenin devamında yer alan "Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin 
istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 
tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak 
zorundadırlar." ifadesi ile de kamu idareleri tara�ndan sunulan hizmetlerin stratejik plan dahilinde 
yürütülmesinin gerekliliği ifade edilmiş�r. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Stratejik Plan ve Performans Planı" başlığı al�nda yer alan 41. 
maddesinde "Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden i�baren al� ay içinde; kalkınma 
plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de 
yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek 
odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 
tara�ndan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in al�nda olan belediyelerde stratejik 
plân yapılması zorunlu değildir." ifadelerine yer verilmiş�r. Ayrıca bu kanunun "Belediye Başkanının 
Görev ve Yetkileri" başlığı al�nda yer alan 38. maddesinde Belediye Başkanının görevleri ile ilgili olarak 
"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." ifadesi yer almaktadır. 
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2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

 Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya ge�ren, kuruluş 
genelinde sahiplenmeyi gerek�ren, zaman alıcı bir süreç�r. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı 
büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı 
beş aşamada sağlanır:

Ÿ Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması
Ÿ Organizasyonun Oluşturulması
Ÿ Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin Oluşturulması 
Ÿ Stratejik Plan Hazırlık Takviminin Oluşturulması

2.1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ
 Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile 
mümkündür. Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.
 Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yöne�minin
ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yöne�min desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın 
vazgeçilmez koşuludur. Üst yöne�m, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile 
paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır.

2.2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
 Stratejik planlama ka�lımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst yöne�ciden 
başlayarak her kademede çalışanların ka�lımını gerek�rir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin 
ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir.
 Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında belediyemiz iç kontrol eylem planı 
ilgili maddeleri de esas alınarak beş aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Belediyemiz Stratejik Plan Süreci 
Şekil.1’de Gösterilmiş�r.

2. Stratejik Plan Hazırlık Süreci
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2. 3 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
 Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama
ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kri�k öneme sahip�r.

Bir stratejik planlama ekibi üyesi

Ÿ Grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip 
olmalıdır

Ÿ Görev yap�ğı birimi temsil edebilmelidir
Ÿ Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir
Ÿ Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olmalıdır

 Belediyemizde bu hususlar ve ka�lımcılığın en yüksek düzeyde sağlanabilmesi açısından stratejik 
plan hazırlama ekibi ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Stratejik plan ekibi Üst Kurul olarak Stratejik 
Plan Çalışmalarını sürdürürken, Çalışma Grupları ile Belediyemizin her biriminin bu çalışmalara ka�lımı 
sağlanmış olup verilerin toplanması ve analizi çalışmaları çalışma grupları ile sağlanmış�r.

Stratejik Planlama Ekibi: Belediye Başkanı tara�ndan seçilen ve üst düzey yöne�cilerden oluşan bir 
ekip�r. Bu ekip, çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi vb. görevlerin yerine 
ge�rilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Seyhan Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi Belediye Başkanımız 
Zeydan KARALAR Başkanlığında, Başkan Yardımcıları Kadir ÖZDEMİR, Türkan EŞLİ, Aydın USLUPEHLİVAN; 
Belediyemiz müdürleri Betül YAMANYILMAZ, Vahide BAYRAM KARABÖRK, Nurcan BALTACI, Samime 
AYBAR, Sabri ERENOĞLU, Mehmet DUMAN, Ayşe AKSAY ve Seyhan İmar A.Ş. Yöne�m Kurulu Başkanı Elif 
TANBUROĞLU’dan oluşturulmuştur.

Koordinatör Birim: Planlama sürecinde yapılan çalışmaları derlemek, ekipler arasında ve paydaşlarla 
olan ile�şimi sağlamak, toplan�ları organize etmek, yazışmaları yürütmek, süreç içerisindeki bilgi ve 
belge yöne�mini sağlamak amacıyla bir koordinatör birim belirlenmiş�r. Seyhan Belediyesi 2015-2019 
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları’nda koordinatör birim olarak Strateji Geliş�rme Müdürlüğü 
görevlendirilmiş�r.

Çalışma Grupları: Planlama sürecinin mevcut durum analizi aşamasında belirlenmiş olan konular 
bazında gerekli analiz çalışmalarını gerçekleş�rmek amacı ile çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu 
çalışma grupları, Çalışma gruplarının Tablo-1’de verilmiş�r.
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3. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 
Seyhan İlçemiz ile ilgili mevcut verileri ortaya koymak, özellikle �rsat ve tehditleri belirlemek amacı ile 
gerçekleş�rilen dış çevre analiz çalışmaları kapsamında 18 farklı konuyla ilgili olarak analizler yapılmış�r. 
7 grup şeklinde oluşturulan çalışma gruplarının 4' ü dış çevre analiz çalışmalarında görev almış�r. Kurum 
içi analiz çalışmalarında olduğu gibi dış çevre analiz çalışmalarında da analiz sonuçları ilgili gruplar 
tara�ndan sunulmuş ve raporlanmış�r. Dış çevre analiz çalışmalarına ilişkin bilgiler, ilgili başlık al�nda 
detaylı olarak verilmiş�r. 

3.1 SEYHAN' NIN TARİHİ GELİŞİMİ 
Seyhan, Adana'ya bağlı 15 ilçeden biri, şehir merkezini oluşturan beş ilçenin nüfus yoğunluğu 
bakımından en büyüğüdür. 

Seyhan İlçe Belediyesi tüzel kişiliği 19 Haziran 1986 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, 'Adana ilinde 
Seyhan ve Yüreğir adıyla iki ilçe kurulması hakkındaki kanun'la birlikte oluşmuştur. 

1989'da yapılan mahalli idareler seçimleriyle ilk belediye başkanını seçen Seyhan ilçesinin sınırları son 
olarak 6 Mart 2008'de kabul edilen 'Büyükşehir sınırları içerisinde ilçe kurulması' hakkındaki kanunla 
yeniden düzenlenmiş�r. 

Seyhan ismi Adana genel tarihi açısından hayli etkin ve önemlidir. Şehri kuzey güney is�kame�nde bölen 
nehrin de adı olan Seyhan isminin mitolojide Adanus'un oğlu Sarus'tan geldiği tahmin edilmektedir. 

Adana vilaye�nin ismi 1934 yılında dönemin Bakanlar Kurulu tara�ndan Seyhan olarak değiş�rilmiş�r. 
1956 yılına kadar tam 22 yıl boyunca Adana, Seyhan Vilaye� olarak anılmış�r. 

Seyhan, Adana'nın ilk yerleşim alanı olmakla beraber hali hazırda şehrin yöne�m, iş ve kültür merkezidir. 
Tarihi Tepebağ başta olmak üzere şehrin tarihi kimliğini ve markalaşmış silue�ni oluşturan Büyük Saat, 
Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı gibi tarihi yapılar ile Merkez Camii gibi önemli yapıları bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Kültürel ve sosyal ak�vite mekanları ağırlıklı olarak Seyhan ilçesi sınırlarındadır. Sabancı Kültür Merkezi, 
Adana Devlet Tiyatrosu, Seyhan Kültür Merkezi, mevcut sinema salonlarının çoğunluğu yoğun olarak 
Seyhan ilçe sınırları içinde yer almaktadır. 

3. Dış Çevre Analizi
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Bütün merkezi ulaşım alanlarının Seyhan'da bulunması da ayrıca kayda değerdir. Şakirpaşa Havalimanı, 
Adana Tren Garı ve şehirlerarası otogar ilçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca idari açıdan ilin 
en önemli yapısı olan Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü de ilçemiz sınırları içerisindedir. 

3.2. COĞRAFİ DURUM 
Seyhan'ın doğusunda Yüreğir, ba�sında Tarsus, Kuzeyinde Çukurova, güneyinde ise Karataş ilçeleri yer 
almaktadır. İlçenin bulunduğu alan Seyhan Irmağı'nın taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden 
başlayarak (4. jeolojik zaman başları) oluşan delta bugün üç taraça halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve 
kumul setleri yer almaktadır. 

Seyhan Akdeniz ikliminin etkisi al�ndadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve
yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28.1 C , en soğuk ay ortalaması 9,3 C'dir Bu
güne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustosunda 45.6 C , en 
düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde - 8.4 C'dir. Yıllık yağış tutarı 647 mm dir.
Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, %4'ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve 
Sonbaharda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. 
Bu bunal�cı sıcaklar 'yaylaya çıkma' geleneğini beraberinde 
ge�rmiş�r. Doğal bitki örtüsü 1.500 m . Yüksel�ye kadar 
bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve 
tuzcul bitkilere de rastlanır. 
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3.3. NÜFUS VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 
3.3. NÜFUS ve SOSYO - KÜLTÜREL YAPI
 2012 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre 764.714 toplam nüfus sayısına sahip�r. 501,59 km² 
yüzölçümü ile Seyhan 1526,37 kişi/km² nüfus yoğunluğuyla Adana İli'nin en yoğun ilçesini 
oluşturmaktadır. İlçemiz merkezinde yaşayan nüfus heterojen bir yapıya sahip�r. Adana'da birçok etnik 
kökenden insanımız harmanlanmış yapı içinde birlikte yaşamaktadır. 

 1950'li yıllardan i�baren Türkiye'nin sanayi hamleleri ve kalkınma projeleri kapsamında Adana ili 
özelde de Seyhan ilçesinde kendini göstermiş bu nedenle de Seyhan merkez ilçesi bölgede çok önemli bir 
yere sahip olmuştur. Özellikle tarıma dayalı sanayi sektörünün gelişimiyle Adana ili ilk yoğun göç almaya 
başlamış�r. Bu göçlerden en yoğun olarak Seyhan ilçesi etkilenmiş�r. İkinci büyük göç hareke� 1990'lı 
yıllarda Güneydoğu'daki terör olaylarından dolayı yaşanmış�r.

 Adana ili özelde de Seyhan merkez ilçesi sadece doğu ve güneydoğudan değil, Niğde, Kayseri, 
Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi çevre illerden de yoğun göç almış�r. 

 Tablo 3.Yıllar İ�bariyle Seyhan Nüfusu ve Seyhan Nüfusunun İstanbul ve Türkiye İçindeki Yeri

Kaynak: Türkiye İsta�s�k Kurumu 
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 6 Mart 2008'de kabul edilen 'Büyükşehir sınırları içerisinde ilçe kurulması' hakkındaki kanunla 
Seyhan sınırları yeniden düzenlenerek Çukurova ilçesi kurulmuştur. Bu sebeple yapılacak analizde 2008 
yılı nüfus ista�s�klerin esas alınmış�r. 2008 yılından 2013 yılana kadar toplamda nüfus ar�şının % 2,61 
olduğu gözlemlenmiş�r. 2007 yılından 2013 yılına kadar Adana ilinde nüfus ar�şı %21, Türkiye genelinde 
ise nüfus ar�ş oranı %30,7 oranında gerçekleşmiş�r. 

 İlçemizdeki nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında 2008 yılından 2013 yılına kadar Kadın/ 
erkek nüfus dağılımının dengeli olduğu gözlemlenmektedir. İlçemizde yaşayan nüfusun yıllar i�bariyle 
cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiş�r. 

Tablo 4. Seyhan İlçe Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablosu 

Kaynak: Türkiye İsta�s�k Kurumu 

 İlçemizdeki nüfus yaş aralıklarına göre incelendiğinde yaş grupları arasındaki nüfusun dengeli 
olduğu en çok yüksek nüfusun 5-9 yaş grubu arasında bulunduğu, bunu 10-14 yaş grubunun ve 30-34 yaş 
grubunun takip e�ği görülmüştür. Yaş dağılımlarına ilişkin detaylı tablo aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 5.Seyhan İlçe Nüfusunun 2013 Yılına Göre Yaş Dağılımı Tablosu 

 Tablo 5. İncelendiğinde 65 yaş ve üstü nüfusun 48.033 kişi olduğu ve toplam nüfusun % 6,2 sini 65 
yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Bu grupta dikkat çeken bir husus, ilçe nüfusunda kadın-
erkek oranlarının çok yakın olmasına karşın 65 ve üstü yaş gurubunda bu durumun kadın vatandaşlar 
lehine ar�ş göstermesidir.  
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 Özellikle 65 ve üstü yaş grubundaki hasta vatandaşlara sağlık hizmetleri sunumunda bu verilerin 
hedef kitlenin tespi� açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde yaşlı vatandaşlara 
yönelik olarak yapılacak olan çalışmalarda da bu veriler büyük önem arz etmektedir. 

 Yine Tablo 5. Görüleceği üzere ilçemizde 2013 TUİK kayıtlarına göre genç nüfus olarak 
adlandırılan 15-24 yaş arası nüfusun ilçe genelindeki nüfusa oranının %16,6 olduğu gözlenmiş�r. Adana 
genelinde genç nüfusun genel nüfusa oranı %16,3 olup adana geneli ile aynı oranda olduğu görülmüştür. 

 İlçemizde ki nüfusun eği�m durumu Tablo 6. da verilmiş olup; %4 okuma yazma bilmezken,%20 
okuma yazma bilen ama ilköğre�m bi�rmeyen, %18'i ilkokul mezunu,%17'si ilköğre�m,%4'ü 
ortaokul,%16'sı lise ve dengi okul, %7'si Yüksekokul veya fakülte, %0,41 yüksek lisans, 0,13'ü ise doktora 
mezunudur. TUİK verilerine göre İlçemiz nüfusunun %20'sinin ise eği�m durumu bilinmemektedir. 

 İlçemizdeki eği�m durumu verileri incelendiğinde %56'nın okuma yazma bildiği veya ilköğre�m 
mezunu olduğu görülmemektedir. İlimiz ve ilçemizin tarihi ve sosyo-ekonomik yapısı düşünüldüğünde bu 
rakam oldukça yüksek olup, toplam okuma yazma bilmeyen nüfusun %17 erkekken bu oran kadınlarda 
%83'tür. Ancak yaş dağılımları dikkate alındığında bu oran çok garipsenmemelidir. Nitekim bu oranın 
büyük bir çoğunluğu 50 yaş ve üzeri grup oluşturmaktadır. Diğer eği�m gruplarında kadın ve erkek oranını 
eşite yakın olduğu gözlenmiş�r. 
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İlçemizde 216'sı devlet okulu, 25'i Özel okul olmak üzere toplam 241 okul bulunmaktadır. İlçemiz 
sınırlarında toplam 15 anaokulu, 92 ilkokul, 78 ortaokul, 29 lise, 24 meslek lisesi, 3 üniversite 
bulunmaktadır. 

Tablo 7.Seyhan ilçesinde bulunan okul sayıları 

KAMU OKUL SAYISI ÖZEL OKUL SAYISI TOPLAM

Anaokulu 14 1 15

İlkokul 86 6 92

Ortaokul 70 8 78

Lise 23 6 29

Meslek Lisesi 21 3 24

Üniversite 2 1 3

Toplam 216 25 241
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3.4. KENTSEL YAPI 

3.4.1.İmar ve plan durumu 
 Belediye arşivimizde bulunan en eski 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Adana Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 28.07.1995 tarih 161 sayılı kararı ile onaylanmış�r. Adana Büyükşehir Belediye 
sınırlarının genişle�lmesi nedeniyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarının da genişle�lmesi 
nedeniyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı revize edilmiş�r. Bu plan, Adana Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.03.2008 tarih,47 sayılı kararı onaylanarak,18.07.2008 tarih,101 sayılı kararı ile 
kesinleşmiş�r. D-400 ün güneyinde bulunan bölgenin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Adana Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarih,64 sayılı kararı ile onaylanarak,13.08.2010 tarih 140 sayılı kararı ile 
kesinleşmiş�r. En son D-400 ün kuzeyi ve Tem otoyolu arasında bulunan bölgenin 1/5000 Ölçekli Nazım 
İmar Planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2012 tarihli 128, 130, 132, 134, 136, 138 sayılı 
kararlarıyla etaplar halinde onaylanmış�r. 
 D-400 ün güneyinde:68.215.062 m2lik alanın ve D-400 ün kuzeyi ile tem otoyolu arasında kalan 
bölgenin:58.099.344 m2 lik alan olmak üzere Seyhan İlçesinde toplam 1.263.144.406 m2 (12.631 ha) lik 
bölgenin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmaktadır. 
 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı doğrultusunda ilçemizde hazırlanan toplam 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı alanı yaklaşık olarak 77.097.716 m2( 7.709 ha) dir. (Not: Bu toplam, büyük ölçekli 
planları kapsamaktadır.) 

Resim 2. Seyhan ilçesinin 1/5000 ÖlçekliNazım İmar Planı Revizyonu 
Kaynak: Emlak ve İs�mlak Müdürlüğü 

 1/5000 Ölçekli Nazım imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan toplam 21.044.496 m2 
(2.104 ha) alandır.  
 İlçemizde 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı bulunup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
bulunmayan alan (plansız alan)yaklaşık olarak 49.216.690 m2 (4.921 ha)dir. 
 Nazım imar planında bulunan Tarımsal niteliği korunacak alan toplam plansız alandan 
çıkarıldığında, 2.817 ha' lık alan tarım dışı kullanımın olabileceği ancak 1/1000 Ölçekli uygulama imar 
planı bulunmayan bölge olarak ortaya çıkmaktadır

30



Tablo 8. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 
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 Tablo 8. de belir�len 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planları büyük ölçekli imar planları olup, bu 
planlar dışında kalan imar planı mevcu�a Belediyemizde yer alan karton pa�aların bulunduğu alanı 
kapsamaktadır. 

3. 4. 2. Yapılaşma 

 Seyhan ilçesiniz gerek ekonomik gerek sosyo- kültürel açıdan farkı birçok insanın bir arada 
yaşadığı bir bölgedir. Bu farklılıklar insanların yaşam tarzlarını belirlediği gibi yerleşim şekillerinin de 
belirlemiş�r. Bu nedenle Seyhan da bir çok yapı tarzına rastlamak mümkündür. 
 Seyhan'ın yeni silue�ne karar vermek, kentsel este�ğin ön planda olduğu yapılaşma tarzını 
geliş�rebilmek için ilçemizde mevcut yapılaşma bilgileri oldukça önem arz etmektedir. 
 İlçemizi Kuzey, Orta ve Güney olmak üzere 3 bölgeye ayırdığımızda; 
 Güney Seyhan olarak belir�ğimiz (Akkapı, Mıdık, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Hürriyet, Beşocak vb.) 
mahallelerde genelde 1-2 katlı kagir (yığma) binalar yer almaktadır. 
 Orta Seyhan olarak belir�len(Hurmalı, Emek, İs�klal, Kuruköprü, Tepebağ, Çınarlı, Reşatbey vb.) 
mahallerin şehir merkezindeki bölümünde genelde iş merkezleri, otelleri ve betonarme çok katlı (8-10 
katlı) binalar yer alırken, şehir merkezinin dışındaki (Şakirpaşa, Onur, Fevzipaşa, Demetevler, Yeşilevler, 
İsmetpaşa vb.) mahallelerin bir kısmında 2-3 katlı betonarme binalar yer alırken,bir kısmında da kagir 
(yığma) binalar yer almaktadır. 
 Kuzey Seyhan olarak belir�len (Gürselpaşa,200 Evler,Pınar,Bahçeşehir(bulvar üstünde),Aydınlar 
(kanalüstü) ,Tellidere ,Yenibaraj vb.) mahallerde alışveriş merkezleri, hastaneler ve betonarme çok 
katlı(10-14 katlı) binalar yer almaktadır. Çok katlı bu binaların Bodrum+Zemin+Asma katların bir kısmı iş 
yeri, üst katlarında konut olarak kullanılmaktadır. 
 Kuzey Seyhan'ın bir kısmı (Bayçeşehir (iç kısımlarında),Yeni mahalle,vb.) mahallerinde de 2-3 
katlı betonarme binalar yer alırken,bir kısım (Sümer, Fa�h,Yeşilkurt vb.) mahallerinde de genelde 
ruhsatsız 1-2 katlı kagir (yığma) binalar yer almaktadır. 
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 Şuanda inşaat yoğunlu çok katlı (10-14 katlı) binaların yapıldığı Gürselpaşa, 200 
 Evler, Pınar, Aydınlar (kanalüstü) vb. mahallerle,2-3 katlı binaların yapıldığı Bahçeşehir, Yeni 
mahalle vb. mahallerinde yapılmaktadır. 

İlçemiz geneline bakıldığında 26.06.2014 i�bariyle kayıtlarımızda; 

Ÿ 885 adet kamu işyeri, 
Ÿ 46072 adet Özel işyeri, 
Ÿ 118320 adet bina, 
Ÿ 337870 adet bağımsız bölüm, 
Ÿ 1873 adet inşaat, 
Ÿ 22386 adet arsa bulunmaktadır. 

3.4.3.Numarataj 

 1927 yılında çıkarılan "Binaların Numaralandırılması ve Sokaklara İsim verilmesi Hakkında Kanun 
" ve bu kanuna dayanılarak 1927 ve 1963 yıllarında hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin mahalli 
idareler tara�ndan tam olarak uygulanmaması ülke genelinde adres karmaşasına ve hızla gelişen 
kentlerimizde kayıt dışı yapılaşmaya neden olmuştur. Bunun sonucunda adres tespi� ve numaralama 
işlemleri zorlaşmış olup adres bileşenlerinin tek bir veri tabanında tutulması ve güncellenmesi ih�yacı 
doğmuştur. 
 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre hazırlanarak 31 Temmuz 2006 tarihli ve 26245 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğe göre numaralama ve levhalama 
çalışmaları yeniden yapılarak adresler standarda kavuşturulmuş adres bileşenleri değişmez sabit tanı�m 
numaraları ile tanımlanmış�r. 

 İlçe belediyeler kurulmadan önce 
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığına 
bağlı olarak yürütülen numarataj servisi, Adana 
İline bağlı tüm cadde, bulvar, sokakla birlikte 
bina ve arsalara numara vererek bu bilgileri 
ih�yaç duyan vatandaşlara ve diğer kamu 
kuruluşlarına vermekle yükümlü olarak 
yürütülmekte ve her 5 yılda bir Türkiye geneli numarataj çalışması yapılarak adı geçen yerlerin numaraları 
değişilmekteydi.. Ancak 2006 27 Yılında Bakanlar Kurulunun 5490 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Kanunuyla adreslere bir standart ge�rilerek Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kayıt al�na alınması 
sağlanmış ,numarataj bilgilerinin güncellenme zorunluluğu ge�rilmiş�r. 
 Belediyelerin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için Bakanlık, Kurumların KBS ( Kent Bilgi Sistemi) 
ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi )'ne geçme zorunluluğu ge�rilmiş�r. Türkiye genelinde Bakanlık UAVT'yi 
kaldırarak KBS'ye bağlı MAKS (Mekansal Adres Veri Tabanı)'nı kullanma zorunluluğu ge�rilmiş�r. 
 Şuanda Belediyemizde KBS bulunmadığı için yine Bakanlığın geliş�rdiği arayüz olan bir 
programda MAKS sistemi kullanılmaktadır. Ancak ilçemizde Kent Bilgi Sistemi'nin bulunmaması gerek 
yapı ve altyapı bilgileri, gerek kent bilgilerine ilişkin diğer bilgilerin bulunmaması bu işlemlere ilişkin iş ve 
işlemlerin yürütülmesinde büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 
 İlçemiz kent bilgi sisteminin kurulması kayıt ve bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği ve 
belediyemiz iş ve işlemlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf yürütülmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. 
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3. 5.  ALT VE ÜST YAPI

İlçemiz 501,59 km² yüzölçümüne sahip olup ilçemizde;
Ÿ 96 mahalle,
Ÿ 234 cadde,
Ÿ 7876 sokak,
Ÿ 66 bulvar,
Ÿ 1761 çıkmaz sokak bulunmaktadır.

 Belediyemiz sınırları içindeki yollar ağırlıklı olarak 7 mt ve 10 mt genişliğinde olup, genişliği 15 mt’ 
nin al�ndaki (Genişliği 15 mt ve daha fazla olan yolların yapım ve onarım sorumluluğu Adana Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindedir.) yolların yapım ve onarım işleri Belediyemiz sorumluluğundadır. Belediyemiz 
sorumluluğundaki mevcut yol kaplama çeşitleri asfalt ve prefabrik kilitli parke olmak üzere iki �p iken, 
kaldırım kaplamaları prefabrik kilitli parke olarak tek �p�r. Taşıt şerit genişlikleri, imar yollarının 
genişliklerinden dolayı genellikle 2,5 mt ve 3,5 mt genişliklerinde olup, kaldırımlar ise ortalama 1 mt ve 
1,5 mt genişliklerindedir.

3. 6. YEŞİL ALAN VE SPOR ALANLARI

 Seyhan sınırları içerisinde sadece parklarımız dikkate alındığında kişi başına 1 m2/kişi’ den daha 
az yeşil alan düşmekte olup, bu ilçemiz sınırlarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve özel mülkiyete ait 
yeşil alanlarla beraber hesap edildiğinde yaklaşık 4m2/kişi’ye ulaşmaktadır. Ancak Seyhan nüfusu hızla 
artmakta olduğundan park yapımı bu hızın gerisinde kalmaktadır. İlçemize ait yeşil alan ve spor alanları 
sayıları aşağıdaki şekildedir.

Ÿ Toplam Yeşil Alan ve Park Alanı:449.441m²
Ÿ Toplam Yeşil Alan ve Park Sayısı:195 adet
Ÿ Toplam Yeşil Alan ve Çocuk parkı Sayısı:140 adet
Ÿ Toplam Dinlenme Parkı Sayısı:175 adet
Ÿ Toplam Yeşil Alan( Mini koruluk ):10 adet
Ÿ Toplam Basketbol sahası 31 adet
Ÿ Toplam Futbol Sahası:17 adet (Toplam Sente�k Çim Saha:3 adet)
Ÿ Toplam Dış mekan Spor Alanı Bulunan Park Sayısı:80 adet

 Parklarımızın tamamı, mahallelerin nüfusu ve kullanan halkımızın kültürel ve ekonomik koşulları 
göz önünde bulundurulduğunda tüm tesislerimizden yaklaşık olarak kış aylarında 50.000 kişi yaz 
aylarında 250.000 kişi yararlanmaktadır.

3. 7. KÜLTÜR VE TURİZM OLANAKLARI

 İlçemizde tarihi açıdan dönüm noktası sayılabilecek birçok yapı mevcu�ur. Bu önemli yapılardan 
olan ve Roma-Bizans Devri' nden kalan tek eser Taşköprü olup, birkaç kamu binası Osmanlı hükümdarlığı 
sırasında şehre inşa edilmiş�r.
 İlçemizin tarihi mahallesi olan Tepebağ Mahallesi’nde ilk imar çalışmaları neoli�k çağa 
uzanmaktadır.  Seyhan Nehri’nin karşısındaki tepede bulunan Tepebağ’ın surlarla çevrilmesinin 
ardından Taşköprü’nün uzağında kalmış�r. Varlıklı bir ermeni mahallesi Osmanlı döneminde ortaya 
çıkmış�r ve Tepebağ ilçenin ermeni mimarisini tarihi evleri ve taş okullarıyla yansı�r. Günümüzde 
Tepebağ arkeolojik parka çevrilmekte olup, arkeolojik kazıların yanında 18. Yüzyıl’dan kalma evler ve 
kamu binaları restore edilip bu�k otellere, kafelere ve restoranlara dönüştürülmektedir.
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 İlçemiz içinden geçen Seyhan Nehri üzerindeki köprülerden en dikkat çekeni 4. Yüzyıldan kalma 
bir Roma Köprüsü olan Taşköprüdür. 2007 yılına kadar motorlu araçlara açık olan bu köprü dünyadaki en 
eski köprü unvanına sahipken günümüzde sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık�r. Berlin-Bağdat 
Demiryolu Projesinin bir ayağı olan Demirköprü, 1912'de inşa edilen bir tren köprüsüdür. İlçe merkezinin 
kuzeyinde bulunan Regülatör Köprü ise nehir suyu için bir regülatör olarak kullanılan bir köprüdür.
 İlçemizde bulunan bir diğer tarihi yapı, 1882 yılında Adana Valisi tara�ndan inşa edilen Büyük 
Saat, 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'deki en uzun saat kulesidir. Fransız işgali sırasında hasar görmüştür 
ama 1935'te yeniden inşa edilmiş�r. Ayrıca tarihi Kazancılar Çarşısı da, Büyük Saat civarında kurulmuştur.

İlçemizde Bulunan Diğer Tarihi Yapılar;

 Atatürk’ün Evi, Seyhan Caddesi üzerinde 19.yy. 
da yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, 
çıkmalı, kırma ça�lı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri 
nedeniyle yapı Bakanlıkça "Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı" olarak tescil edilmiş ve koruma al�na 
alınmış�r. 15 Mart 1923'te Atatürk eşi ile birlikte 
Adana'ya geldiğinde, Ramazanoğulları'ndan Suphi 
Paşa'ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır. Bina Atatürk 
Bilim ve Kültür Müzesi Koruma ve Yaşatma Derneği'nce 
zamanın Kolordu Komutanı Bedre�n Demirel'in 
önder l iğ i  ve  halk ın  yardımıy la  kamulaş�r ı l ıp 
restorasyonu yapılmış ve 1981 yılında Müze Müdürlüğü'ne bağlı bir müze olarak hizmete açılmış�r.
 Ramazanoğlu Konağı, 1495 yılında Halil Bey'in hükümdarlığı sırasında inşa edilmiş�r. Üç katlı 
olan konak hem taş hem de tuğlayla örülmüştür ve Türkiye'deki en eski ev örneklerinden biri olarak kabul 
edilir. Ramazanoğlu ailesinin yaşadığı yer Harem bölümüdür. Kalın�ları günümüze ulaşamayan Selamlık 
bölümü ise devlet işlerinin görüşüldüğü yerdi. Ayrıca Eşref Akman Konaği ve Avni Paşa Konaği’da 
ilçemizdeki tarihi konutlardandır.
 Çarşı Hamamı, 1529'da Ramazanoğlu Piri Paşa tara�ndan inşa edilmiş�r. Adana ve İlçemizdeki 
en büyük hamamdır. Beş kubbesi bulunan hamamın iç bölümleri mermerle kaplanmış�r. Hamamın inşa 
edildiği yıllarda değirmen çarkları ve kanallar aracılığıyla hamama su taşınırdı.
 Irmak Hamamı, An�k Roma hamamlarının kalın�ları üzerine Ramazanoğlu Halil Bey tara�ndan 
1494'te inşa edilmiş�r. Suyu nehirden geldiği için bu ismi almış�r. İlçemizdeki diğer tarihi hamamlar ise 
Mestenzade Hamamı ve Yeni Hamam'dır.
 Sabancı Merkez Camii, tarihi bir geçmişe sahip olmamasına rağmen Adana'da en çok ziyaret 
edilen camidir, bunun sebebi de Orta Doğu'daki en büyük camilerden biri olmasıdır. Osmanlı Mimarisi’ne 
sadık kalınarak inşa edilen cami 1998 yılında hizmete açılmış�r ve 28.500 kişiye kadar kapasitesi vardır. 
Caminin al� minaresi bulunmakla beraber bunların dördünün yüksekliği 99 metredir. Kubbesi 32 metre 
çapındadır ve ibadet alanından 54 metre yüksektedir. Seyhan Köprüsü'nün köşesinde ve Seyhan 
Nehri'nın ba� kanadında bulunmaktadır. Bu sayede geniş bir alandan görülebilmektedir.

 Adana Ulu Camii, 1541 yılında Ramazanoğlu Devri’nde külliye 
biçiminde inşa edilen camii ise medresesi ve türbesiyle 
Adana'nın en çok ilgi gören ortaçağ mimarisine sahip bir 
yapısıdır. Pencerelerinin etra�nda göze çarpan süsleme 
sanatlarının yanı sıra camide siyah ve beyaz mermer taşlarına 
rastlanır. Bunlar iç mekanda kullanılan 16. Yüzyıl İznik çiniciliği ile 
ünlüdür. Minarelerde ise kullanılan dik şemalarla Memlükler’in 
etkisi görülmektedir.
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 St. James'in Kilisesi 1501 
y ı l ında Ramazanoğlu Hal i l  Bey 
tara�ndan camiye Yağ Camii'ye  
çevrilmiş�r. İleriki zamanlarda 1525'te 
Piri Mehmet Paşa tara�ndan camiye 
bir minare ve 1558'de de bir medrese 
eklenmiş�r. Camide Selçuklu mimarisi 
görülmekle beraber cami sarı taştan 
yapılmış bir kapıya sahip�r.
  Abdülrezzak Antaki tara�ndan 
1724 yılında inşa edilen Yeni Camii 
günümüzde bazı kesimlerce hâlâ 
Antaki Cami olarak anılmaktadır. 
Camide memlük mimarisinin etkisi 
görülmektedir. Cami dikdörtgen 
biçiminde yapılmış�r ve güney cephesindeki duvarlarda taş işlemeciliği bulunmaktadır.
 Bunlar dışında Cafer Paşa Camii ve Şefika Hanım Camide, Yeşil Mescit, Akca Mescit, Şeyh Zülfo 
Mescidi, Siyavuşpaşa Mescidi tarihi cami ve medreselerimiz arasında bulunmaktadır. İlçemizde bulunan 
ve 19. Yüzyıldan kalma La�n Bebekli Kilise 1870 yılında inşa edilmiş olup 1915'e kadar bir Ermeni Kilisesi 
olarak kullanılmış�r. Günümüzde ise Romalı Katolik kesimine hizmet vermektedir. İlçe merkezinde 5 Ocak 
Meydanı'nda bulunmaktadır. Abidinpaşa Caddesi'nde ise daha büyük bir Ermeni Kilisesi bulunurdu. 
Cumhuriyet Dönemi sırasında kilise yıkılıp yerine Merkez Bankası kurulmuştur. La�n Kilisesi de 1845 
yılında Kuruköprü alanında inşa edilmiş�r ve 1924'de müzeye çevrilmiş�r. Ilçemizde tarihi eser kaydı ile 
bulunan 141 adet konut ve 3 adet iş yeri alanı bulunmaktadır.

3. 8.  SAĞLIK
 Aşkım tüfekçi devlet hastanesi ve adana devlet hastanesi olmak üzere iki tane devlet hastanesi 
ilçemiz sınırlarında bulunmaktadır. İlçemizde yine kamuya ait bir adet Diyaliz Merkezi; biri Akkapı’da 
diğeri Seyhan merkezde olmak üzere iki adet Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, bir adet Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi (Marsa), bir adet Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Meydan) ve Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi (Prof.Dr. Nusret Kansu) bulunmaktadır. Ayrıca ilçemizde 33 adet Özel Sağlık Kurumu, 49 adet 
Aile Sağlığı Merkezi ve 253 adet Eczane yer almaktadır.
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4. KURUM ANALİZ
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4.2. SUNULAN HİZMETLER VE UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN MEVZUAT 

4. 2. 1. Uymakla Yükümlü Olunan Mevzuat 

 5393 Sayılı Belediye Kanunuyla birlikte belediyelerin görevleri önemli oranda ar�rılmaktadır. 
Belediyelerin görev alanını belirlemek, yapılacak planın, dolayısıyla kuruluşun, faaliyet alanlarının 
sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. 
 Belediyelerin görev alanlarının geniş kapsamlı, bundan dolayı da çok sayıdaki yasal 
düzenlemeyle ilişkili olması nedeniyle, bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini 
zorunlu kılmaktadır. Belediyemizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat EK.1 gösterilmiş�r. 
 5393 sayılı Yasada belediyelere verilen yetki görev ve sorumluluklar şu şekildedir: 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şar�yla; 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğra� ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 
sağlığı, temizlik ve ka� a�k; zabıta, i�aiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanı�m, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi 
hizmetlerini yapar veya yap�rır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için koruma evleri açar. 
b) Okul öncesi eği�m kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� ile bakım ve 
onarımını yapabilir veya yap�rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih�yaçlarını 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. 
Gerek�ğinde, 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. Belediye, 
kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve 
hizmetleri de yapar veya yap�rır. Hizmetlerin yerine ge�rilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 
durumu ve hizme�n 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. 

Belediyenin yetkileri ve im�yazları 
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve im�yazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih�yaçlarını karşılamak amacıyla 
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belir�len cezaları vermek. 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir�len izin 
veya ruhsa� vermek. 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve ka�lma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, a�k su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yap�rmak. 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; a�k su ve yağmur 
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suyunun uzaklaş�rılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işle�rmek; kaynak sularını işletmek veya işle�rmek. 
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 işle�rmek. 
g) Ka� a�kların toplanması, taşınması, ayrış�rılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması 
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yap�rmak. 
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine ge�rilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde taşınmaz almak, kamulaş�rmak, 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, işle�rmek 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) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
m) Beldede ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi ve kayıt al�na alınması amacıyla izinsiz sa�ş yapan seyyar 
sa�cıları faaliye�en men etmek, izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıların faaliye�en men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
n) Reklam panoları ve tanı�cı tabelalar konusunda standartlar ge�rmek. 
o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken�n 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaş�rılmış petrol gazı (LPG) 
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve sa�ş yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle�len 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, işle�rmek 
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri 
yürütmek. 
(l) bendinde belir�len gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tara�ndan yapılır. 
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belir�len hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 
kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere im�yaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini 
im�yaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek sure�yle yerine ge�rebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet sa�n alma yoluyla yerine ge�rebilir. 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 �caret ya�rımlarının ve eği�m 
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 yap�rabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eği�m, sosyal hizmet ve turizmi geliş�recek 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 araş�rması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
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Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde e�ği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullanılan malları ile belediye tara�ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç  gelirleri haczedilemez.  
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre İlçe ve İlk Kademe 

Belediyelerin Görev ve Yetkileri: 
7. madde üçüncü �kra: 
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci �krada sayılanlar dışında 
kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
b) Büyükşehir ka� a�k yöne�m plânına uygun olarak, ka� a�kları toplamak ve aktarma istasyonuna 
taşımak. 
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
d) Birinci �krada belir�len hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 
yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki 
eği�m ve beceri kursları açmak; sağlık, eği�m, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 
kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerinin geliş�rilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Seyhan Belediyesi'nin Görev Yetki  ve Sorumlulukları: 
 5393 Sayılı belediye kanunu ile belediyelerin görev ve sorumlulukları artmış, yetki ve im�yaz 
alanları genişlemiş, ancak görev alanları ile oran�lı olarak gelir kaynakları artmamış�r. Diğer tara�an, 
yeni yasal düzenlemelerle, Seyhan Belediyesi'nin, Büyükşehir İlçe Belediyesi olmasından kaynaklanan 
yeni sorun alanları ortaya çıkmış�r. Seyhan Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirlemek, 
yapacağımız planın da sınırlarını da oluşturacağından büyük önem taşımaktadır. Belediyelerin görev 
alanlarını geniş olmasının yanında belediyelere, Belediye Kanunda sayılmayan, kanunlarla başka bir 
kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapma veya 
yap�rma sorumluğu da verilmiş�r. Diğer tara�an, Belediye Kanunu dışında birçok yasal düzenlemede de 
belediyelere görev verilmiş�r. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı belediye sınırlarını kapsar. 
 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe 
Belediyesi olan Seyhan Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır. 

4.2.2.Seyhan Belediyesi'nin Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
1. İmar hizmetlerini yapmak veya yap�rmak. 
2. Kentsel Altyapı (yol, merdiven, geçit) hizmetlerini yapmak veya yap�rmak. 
3. Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak veya kurdurmak. 
4. Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve ka� a�k hizmetlerini yapmak veya yap�rmak. 
5. Zabıta hizmetlerini yerine ge�rmek. 
6. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
7. Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak ve yap�rmak. 
8. Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, bu arsaları 
trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve 
gerek�ğinde onlarla ortak projeler gerçekleş�rmek. 
9. Kültür ve sanat, turizm ve tanı�m hizmetlerini yapmak. 
10. Gençlik ve spor hizmetlerini sunmak. 
11. Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak. 
12. Nikah hizmetlerini yapmak. 
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13. Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak. 
14. Ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi hizmetlerini yapmak veya yap�rmak. 
15. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. 
16. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� ile bakım ve onarımını yapabilir veya yap�rabilir, 
her türlü araç, gereç ve malzeme ih�yaçlarını karşılayabilir. 
17. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. 
18. Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve 
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
19. 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. 
20. Gıda bankacılığı yapabilir. 
21. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belir�len cezaları vermek. 
22. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir�len izin veya  ruhsa� vermek. 
23. Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve ka�lma paylarının tarih, tahakkuk ve 
tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yap�rmak. 
24. Büyükşehir ka� a�k yöne�m planına uygun olarak ka� a�kların toplanması ve aktarma istasyonuna 
taşınması ile ilgili hizmetleri yapmak veya yap�rmak. 
25. Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık is�rahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
26. Beldede ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi ve kayıt al�na alınması amacıyla izinsiz sa�ş yapan seyyar 
sa�cıları faaliye�en men etmek, izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıların faaliye�en men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
27. Reklam panoları ve tanı�cı tabelalar konusunda standartlar ge�rmek. 
28. Hafriyat ve molozların Büyükşehir Belediyesince belirlenen yerlere taşınmasında, çevre kirliliği 
oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 
29. Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araş�rması yapabilir. 
30. Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzua�a belir�len usullere göre şirket kurabilir. 
31. Ken�n gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, 
sanayi ve �caret alanları, teknoloji parkları ve sosyal dona�lar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler 
almak veya ken�n tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri 
uygulayabilir. 
32. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye 
veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekleş�rmek veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. 
33. Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini 
bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleş�rebilir, bu amaçla 
gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. 
34. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine ge�rilmesi amacıyla gerekli 
ayni ih�yaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 
35. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve 
vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiye� tanınmış vakıflar ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 
Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleş�rebilir. 
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36. Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 
mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beş 
yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 
37. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil 
toplum örgütlerinin, siyasi par�lerin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin ka�lımı 
ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 
38. Sağlık, eği�m, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle 
yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 
dayanışma ve ka�lımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği ar�rmak amacıyla gönüllü 
kişilerin ka�lımına yönelik programlar uygular. 
39. Mahallenin ve muhtarların ih�yaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları 
ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin 
mahallenin ih�yaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

4. 3. İNSAN KAYNAKLARI (İK) VE İK UYGULAMALARI 
 Belediyemizde 267 memur, 322 işçi, 5 geçici işçi, 2 vekil memur ve 1 sözleşmeli personel olmak 
üzere toplam 597 adet personel bulunmaktadır. Her yıl sonu insan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğümüzce 
belediyemizin personel ih�yaç analizi yapılmakta olup personel dağılımları ve ih�yaçları yapılan analiz 
sonrasında tespit edilmektedir. 

                                             Tablo 9.Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu

Tablo 10.Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım
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 Belediyemiz Genel İdare Hizmetleri kadrosunun da ait ilgi mevzuat ile tanınan 704 kadronun 
%24’ü Teknik Hizmet Sını� kadrosunun %47’si, Avukat Hizmetleri Kadrosunun %16’sı, Sağlık Hizmetleri 
Sını� kadrosunun %1 kullanılmaktadır. 

Tablo 11. Personelin Eği�m Durumu Dağılımı 

 Belediyede görevli memur personelimizin %46’sı lisans, %31’i lise %14’ü ön lisans,%5’i orta okul, 
%4 ise lisans üstü mezunu olup memur personelimizin eği�m durum oldukça yüksek�r. Belediyemiz işçi 
personelimizin %41 lise, %33’ü ilkokul, %17 si ortaokul, %5 lisans, %4 ön lisans mezunudur.
 Belediyemizde toplam eği�m durumuna bakıldığında il sırayı %36 ile lise, ikinci sırayı ise %23 
lisans mezunları almaktadır.

Tablo 12. Personelin Cinsiyet Dağılımı Memur İşçi

Kaynak : İnsan Kaynakları ve Eği�m Müdürlüğü

 Belediyemiz personelin Memurlarda %34'ünü, işçilerde %23'ü olmak üzere toplam 
personelimizin %28 kadın personellerimizden; %66 memur, %77 işçi olmak üzere %72 ise erkek 
personelden oluşmaktadır. Personelin cinsiyet dağılımında erkek personelin ağırlıklı olduğu 
gözlenmektedir. 

Tablo 13. Yaş Durumuna Göre Personel 
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 Belediyemiz yaş grafiği Tablo 13.de gösterilmiş olup yaklaşık %50’sinin 46 ve üstü grubu teşkil 
e�ği gözlemlenmektedir.

4.4. MALİ YAPI

Tablo 14. Bütçe Gerçekleşme Durumu 

 Belediyemiz 5 yıllık bütçe gerçekleşmeleri Tablo 14.de gösterilmiş olup, 2009 yılından i�baren 
bütçe gerçekleşmelerinin ciddi oranda ar�ğı görülmektedir.
 Belediyemiz gelir ve gider gerçekleşmelerine ilişkin veriler Tablo 15. ve Tablo 16. detaylı olarak 
verilmiş�r.

45



Ta
b

lo
 1

5
. 

2
0

0
9

-2
0

1
3

 Y
ıl

ı T
a

h
si

lâ
�

 (
T

L)

46



Ta
b

lo
 1

6
. 

Yı
ll

a
r 

İ�
b

a
ri

yl
e 

G
er

çe
kl

eş
en

 B
ü

tç
e 

G
id

er
le

ri
 

47



Tablo 17. Hizmet Binaları Ve Tesisler 

Tablo 18. Araç Envanteri Tablosu 
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Tablo 22.Kesin�siz Güç Kaynağı Tablosu 

 2005 yılı Ocak ayında yapılan alt yapı değişikliğini takiben Belediyemiz yeni bir “Belediye 
Uygulamaları Otomasyon Pake�” tesis edip tüm birimlerimizin kullanımına sunmuştur. Otomasyon 
sistemi genel özellikleri ile LINUX işle�m sistemi üzerinde ORACLE veritabanına bağlı olarak Java 
programlama dili ile geliş�rilmiş İnternet tabanlı bir otomasyon programıdır. E-Belediye Otomasyon 
programı MERNİS sistemi ile bütünleşmiş olup kişi kimlik ve adres bilgilerinin kullanıldığı ve çeşitli kimlik 
güvenlik sorgulamalarının yapıldığı her yazılım modülünde kullanıma sunulmuştur. E-Belediye 
Otomasyon yazılımı birimleri birbiriyle ilişkili olan konularda bütünleşik çalışma yapılabilir bir yapı 
sunmaktadır. Bu kapsamda birçok birim yap�ğı iş ile ilgili olan diğer bir birimle modüler yapıda bütünleşik 
çalışma yapabilmek, kontrol mekanizmalarını işletebilmektedir.
 2006 yılı içerisinde müdürlüğümüz tara�ndan e-Belediyeye geçiş süreci tamamlanmış olup, 
Belediyemize bağlı müdürlüklerimizin tüm bilgi giriş ve hizmetlerini e-Belediye Projesi
üzerinden yapması sağlanmış�r. E-Belediye uygulamaları sadece kurum içi hizmetlerde değil aynı 
zamanda halka dönük bir yüzümüz olan Web sitemizin içeriğine de dahil edilmiş�r. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalarla İnternet üzerinden tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de 
İnternet üzerinden verilebilmektedir. İnternet üzerinden tahsilat miktarı Tüm donanım altyapısı 
(veritabanı ve uygulama sunucuları) Belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz 
tara�ndan kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır.
 Ancak belediyemiz e belediye otomasyon sisteminin güncel gelişim ve değişimlere ve 
mevzuatlara hızla uyum sağlaması açısından sistemin yenilenmesi ih�yacı kaçınılmazdır. Nitekim EBYS 
(Elektronik Belge Yazılım Sistemi) ve Elektronik İmza konusundaki çalışmalarımızın hızlanması, müdürlük 
modüllerinin birimlerin çalışma süreçleri ile uyumlu hale ge�rilmesi, E belediye sistemimizin e Devlet 
modülleri ve kullanılan diğer modüllerle entegresi gerekmektedir. 
 Belediyemiz birimlerinde yeni kurulan ofislerin ağ altyapısı ile ilgili çalışmalar yapılmış�r. 5651 
sayılı kanun kapsamında yer alan konularda gerekli internet erişim yetkilendirmeleri yapılarak günlük 
kayıtları tutulmaktadır. 
 Şu anki çalışmalarımız mevcut teknik alt yapımızla sorunsuz yürütülmektedir, ancak veri ve 
internet güvenliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla, veritabanı anlık yedekleme sunucusu, 
kapasitesini büyük oranda dolduran ve müdürlüklerimiz tara�ndan kullanılan dosya sunucusunun 
kapasite ar�rımının yapılması, güvenlik duvarı ve internet günlükleme sunucusu donanımının 
yenilenmesi ve iyileş�rilmesi gerekmektedir. 
 Belediye otomasyon sisteminde tebliğ ve tahsilat üzerine belediye gelirlerini ar�rıcı ekleme ve 
düzenlemeler yapıldı. Yine aynı şekilde emlak vergi gelirlerini ar�rmak amaçlı TKGM(Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü) web servislerinin ekleme çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılı içerisinde web 
sitemizde bulunan İnterak�f Belediyecilik bölümü geliş�rilerek belediye gelirlerimizin ar�rılması 
hedeflenmiş�r.
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4. 7. SÜREÇ YÖNETİMİ 
 Belediyemiz süreç çalışmaları 2011 yılında başla�lmış olup, belediyemiz birimlerinin iş akışları ve 
görev tanımlarına ilişkin mevcut durum analizi yapılmış�r.2012 yılında bu çalışmalar devam etmiş 2013 
yılında sürç yönergesi hazırlanarak bu genelge doğrultusunda "süreç çalışma ekibi" oluşturulmuş, bu 
ekibin eği�m ve donanım ih�yaçları karşılanmış, "süreç çalışma ekibi" ekip sorumlusu ve 2'şer kişik 
gruplara ayrılarak çalışma yapacakları birimler belirlenmiş�r. 
 Her ekip sorumluğu olduğu birimde yerinde ve daha önceki çalışmaları da incelemek sure�yle, 
birimlerin süreç analizleri yapılması, iş akış şemaları ve iş prosedürleri oluşturulması sağlanmış�r. 
Yapılan çalışmalar sonucunda belediyemizin ve birimlerinin organizasyon yapıları değerlendirilerek 
görev tanımları oluşturulmuştur. 
 Birimlerin süreç analizleri, iş akış şemaları, iş prosedürleri ve görev tanımları ilgili birim müdür ve 
görevlendirdiği personeller ile onaylanarak birim personellerine tebliğ edilmiş�r. 
 Belediyemiz birimlerinin belge yöne�mi, risk analizi ve kalite çalışmaları ise elektronik belge 
yöne�mi ve dokümantasyon yöne�mine ilişkin bilişim sistemlerinin oluşturulmasına kadar 
beklenmesine karar verilmiş�r.
 Belediyemiz birimlerinin 1.düzey süreçleri Tablo 23. sunulmuştur.
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Tablo 23. Seyhan Belediye Başkanlığı Süreç Listesi 
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4. 8. İÇ KONTROL SİSTEMİ

 Seyhan Belediye Başkanlığı, iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarına başlangıç niteliğinde bir 
çalışma olarak görülebilecek ilk eylem planını, 2009 yılında hazırlayarak uygulamış�r.
 İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans 
programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, 
zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üre�lmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir yöne�m aracı 
olarak yukarıda tanımlanmış�. Bu açıdan bakıldığında, iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, 
mevzua�n beklen�lerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, idarenin faaliyetlerine 
değer katan yöne�m araçlarının geliş�rilmesi �rsa� olarak değerlendirilmektedir.
 Seyhan Belediyesi 2009-2011 İç Kontrol Uyum Eylem Planının uygulama süresinin sonuna 
gelinmesi nedeniyle bir gözden geçirme ve değerlendirme çalışması yapılması gerekmiş�r. Bu sebeple 
2012 yılında İç Kontrol Gözden Geçirme ve Revize çalışmaları başla�lmış�r. Bu kapsamda yapılan çalıştay, 
eği�m ve analizler sonucunda 2012-2013 yılına ilişkin olarak İç Kontrol Eylem planı revize edilmiş�r.
 2012 yılında yapılan çalışmalarda gerek eği�mler gerekse toplan�larla farkındalığın ar�rılması 
ve ka�lımcı bir İç Kontrol Sistemi oluşturulması hedeflenmiş�r. Yine bu amaçla iç kontrol sisteminin 
gözden geçirilmesi ve revizyonuna ilişkin yapılan tüm çalışma, rapor ve revize eylem planı kitap halinde 
bas�rılarak tüm birimlere ulaş�rılması sağlanmış�r.
 2012-2013 yılına ilişkin olarak hazırlanan İç kontrol eylem planına ilişkin haziran ayında 6 aylık 
mevcut durum değerlendirilmesi yapılmış�r. Hazırlanan 6 aylık mevcut durum değerlendirme raporu 
başkanlık onayına sunulmuştur. İç kontrol sisteminin işleyişi ve 6 aylık mevcut durum değerlenmesi 
hakkında yapılan toplan�da üst yöne�min bilgilendirilmesi sağlanmış�r. 
 Ocak ayında 2012-2013 yılı iç kontrol eylem planı 12 aylık değerlendirme raporunun 
hazırlanması, İç Kontrol sisteminin ilişkin taleplerin belirlenmesi, mevcut iç kontrol eylem planına ilişkin 
revizyon taleplerinin belirlenmesi amacıyla müdürlükler bazında toplan�lar düzenlenmiş. Yapılan 
toplan�lara tüm birim yöne�cileri ve ilgili personelin ka�lımı sağlanarak 2012-2013 yılı iç kontrol eylem 
planı 12 aylık mevcut durum değerlendirmesi ve mevcut eylem planında talep edilen revizyonlar 
görüşülmüştür. 
 Bu değerlendirmeler sonucu Belediyemiz 2014-2015 Dönemi İç kontrol Uyum Eylem Planı 
hazırlanmış�r. 

4.9.EVRAK YÖNETİMİ VE ARŞİV

 Belediyemizde her birimin birim arşivi bulunmakla birlikte ayrılan alanlar birim arşivi olarak 
kullanılmakta ayrıca kurum arşivi söz konusu değildir. Belediyemiz arşivine geçmiş yıllarda arşiv 
düzenlemesi yapılmış olup bu düzenleme yer düzenlemesi şeklinde organize edilmiş�r.
 Belediyemiz arşivinin Devlet Arşivleri Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında yeniden 
düzenlenmesi ve Belediyemizde bilgi ve belgelerin, güvenliği, ulaşabilirliği, etkin, etkili ve ekonomik 
kullanımı amacıyla dijital arşiv sisteminin kurulması gerekmektedir.

57



58



PAYDAŞ ANALİZİ
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5. Paydaş Analizi

 Stratejik Planın temel unsurlarından olan ka�lımcılığın ar�rılması, Belediyenin etkileşim içinde 
olduğu tarafların görüşlerinin alınmasına bağlı olduğu için paydaşların belirlenmesi ve paydaş 
görüşlerinin stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmesi oldukça önemsenmiş�r.
 Paydaşlarla yürütülecek bu çalışmalar, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayacak ve uygulama 
şansını ar�racak�r. Diğer yandan, verdiğimiz kamu hizmetlerinin yararlanıcı ih�yaçları 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 tanımlanmış�r. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler 
olarak sınıflandırılmaktadır; 

 İç Paydaşlar: Belediye/Birimlerinden etkilenen veya etkileyen Belediye/Birimleri içindeki kişi, 
grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Belediye/Birimleri çalışanları, yöne�cileri ve Belediye/Birimleri 
bağlı olduğu üst yöne�ci, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. 

 Dış Paydaşlar: Belediye/Birimleri etkilenen veya Belediye/Birimleri etkileyen Belediye/Birimleri 
dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Belediye/Birimleri faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel 
sektör kuruluşları, Belediye/Birimleri girdi sağlayanlar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları dış paydaşlara 
örnek olarak verilebilir. Belediye/Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinden yararlanan kişiler olarak 
vatandaşlarda dış paydaş olarak nitelendirilmektedir 

5. 1. İÇ PAYDAŞ ÇALIŞMALARI 

 Belediyemiz iç paydaşları olan belediye çalışanlarımızın hazırlanan stratejik plana sunacakları 
katkılar şüphesiz çok önem arz etmektedir. Bu sebeple en önemli iç paydaşımız olan belediye 
personelimizin en üst düzeyde stratejik plan çalışmalarına dahil edilmesi sağlanmış�r. 
 Stratejik plan çalışmalarında öncelikle stratejik plan hazırlama ekibi ve çalışma grupları aracılıyla 
personelin görüş ve önerilerinin alınması ve stratejik plan hazırlık çalışmalarına ka�lımı sağlanmış�r. 
Stratejik plan hazırlama ekibi üst yöne�m, destek ve koordine müdürlükleri ve ya�rımcı müdürlüklerin 
eşit şekilde ka�lımı sağlanacak şekilde oluşturulmuştur. 
 Stratejik plan hazırlama ekibi üst çalışma grubu şeklinde oluşturulmuş; çalışma grupları ve 
birimlerin hazırladıkları stratejik planların değerlendirilmesi ve taslak planın oluşturulması çalışmalarının 
yürütmesini sağlamış�r. 
 Grup çalışmalarına tüm birim müdürleri ve en az 3 görevli personelinin ka�mı sağlanarak 
stratejik plan hazırlık çalışmalarına ka�lımın ar�rılması amaçlanmış�r. Nitekim Gurup çalışmalarında 
belediyemiz mevcut durum analizlerinin yanında gerek belediyemizin uymakla yükümlü olduğu 
mevzuat, gerekse belediyemizin sunduğu hizmetler değerlendirilmek sure�yle stratejik planda mutlaka 
yer alması gerekli amaçlar, yer almasında fayda olacağı düşünülen amaçlarlar belirlenmek sure�yle 
stratejik plan taslağı oluşturulmaya çalışılmış�r. 
 Bu çalışmaların yanında görüşme, toplan�, eği�m vs gibi yöntemlerle görüşleri alınamayan 
çalışanlarımız için ve kurumsal yöne�m anlayışına yönelik amaçların tespi�n de kullanılmak üzere 
belediyemiz çalışanlarının tamamına yönelik anket çalışması yapılmış�r. 
Yapılan anket çalışmasına ilişkin veriler EK.2'de verilmiş�r. 
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5.2. DIŞ PAYDAŞ ÇALIŞMALARI 
 Seyhan Belediyesi, planlama sürecinin ka�lımcı bir anlayış ile gerçekleş�rilebilmesi için dış 
paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasında anket ve görüşme metodu izlenmiş�r. 

Belediyemiz ; 
Ÿ Adana büyükşehir ve ilçe belediyeleri, 
Ÿ Resmi kurum ve kuruluşlar, 
Ÿ Muhtarlıklar, 
Ÿ Sivil toplum kuruluşları, 
Ÿ Meslek Odaları ile toplan� ve görüşmeler yapılarak, ilgili paydaşlar arasındaki 

 İlişki ve ile�şim durumu/düzeyi, belediye hizmetlerinden memnuniyet, hizmet öncelikleri, 
hizmetlerle ilgili olumlu ve olumsuz yönler, proje önerileri alınmış�r. 

Bu görüşmelerde; 
Ÿ Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışılması 
Ÿ Tarım, �caret ve turizm alınan ekonomik haya�n geliş�rilmesine yönelik faaliyetlere yer verilmesi 
Ÿ Kırsal alan çalışmalarının ön planda tutulması 
Ÿ Tarım ve hayvansal gıdaların üre�m ve ürün çeşitliliğine ilişkin çalıştaylar düzenlenmesi 
Ÿ  Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkılması, 
Ÿ Sosyal belediyecilik anlayışının geliş�rilmesi 
Ÿ Mekansal planlara ilişkin çalışmaların koordineli gerçekleş�rilmesi 
Ÿ Kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesi 
Ÿ Kültürel alanda projelerin çeşitlendirilmesi 
Ÿ Genç ve çocukların gelişim ve eği�mlerine öncelik verilmesi 
Ÿ Okullarımızın yenilenmesine ilişkin projelere destek olunması 
Ÿ Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması 
Ÿ Hayvan haklarına ilişkin çalışmalar yapılması 
Ÿ Belediyecilik uygulamalarının genişle�lmesi vb talep beklen�ler alınmış�r. 

Ayrıca anket çalışması yapılarak halkın beklen� ve memnuniyet araş�rması yapılmış olup anket sonuçları 
aşağıdaki tabloda verilmiş�r. 
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GZFT (SWOT)
ANALİZİ
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Gz� (SWOT) Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER 

Ÿ İlçemizin coğrafi alan genişliğinin büyük olması
Ÿ Büyük ulaşım yolları ve imkanlarının ilçe sınırlarında olması 
Ÿ Bir çok tarihi değerin ilçemiz sınırlarında bulunması 
Ÿ Geleneksel ve modern �caret merkezlerinin ilçemizde yer alması 
Ÿ Mali yapının güçlü olması 
Ÿ İs�hdama elverişli alanlarımızın yer alması 
Ÿ Ka�lımcı ve şeffaf yöne�m anlayışına sahip olunması 
Ÿ Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin güçlü olması 
Ÿ Yeterli düzeyde hizmet binamızın olması 
Ÿ Kültür merkezimizin bulunması 
Ÿ Seyhan meslek edindirme kurslarımızın (sey-mer) bulunması ve yaygınlığı 

ZAYIF YÖNLER 

Ÿ Alt yapı eksikliklerinin yaygınlığı 
Ÿ Üst ölçekli imar planlarının bulunmaması 
Ÿ İlçe nüfusun eği�m düzeyinin düşük olması 
Ÿ Kurumsallaşmanın yereli düzeyde sağlanamamış olması 
Ÿ İşletmelerden kaynaklı gündüz nüfusunun yoğun olması 
Ÿ Teknolojik alt yapı imkanlarının yetersizliği 
Ÿ Çarpık kentleşmenin yoğunluğu 

FIRSATLAR 

Ÿ Merkez ilçe konumunda bulunmamız 
Ÿ Yatay yapılaşmanın kentsel dönüşüme kolaylık sağlaması 
Ÿ Ticaret ve sanayi siteleri oluşturulacak alanların bulunması 
Ÿ Tarımsal alanların bulunması 
Ÿ Genç nüfusun yoğun olması 
Ÿ İlçemizde tarihsel yapı zenginliğinin bulunması 
Ÿ Demografik yapı dağılımının hizmetlerin sunulmasında kolaylık sağlaması 
Ÿ Gelişim ve değişime açık personel yapımızın olması 
Ÿ İlçemiz sınırlarından nehir geçmesi 

TEHDİTLER 

Ÿ İlçemizin yoğun iç ve dış göç alınması
Ÿ İlçemiz sınırlarında bulunan ancak yetki alanımızın dışında kalan yerlerin yoğun olması 
Ÿ Gündüz nüfus yoğunluğunun fazla olması 
Ÿ Şakirpaşa hava limanı uçuş konisi (MANİA) nin ilçemizde dikey yapılaşmayı engellemesi 
Ÿ Merkez ilçe olmamız sebebiyle diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışma gerek�ren iş ve 

hizmetlerin fazla olması 
Ÿ Personel yapımızın yaş ortalamasının yüksek olması 
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ÜST PLANLARA
UYUM
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7. Üst Planlara Uyum
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Hizmet içi eği�m uygulamalarının yaygınlaş�rılması 
sure�yle kamu personelinin 
bilgi ve beceri düzeyinin ar�rılması, kamu insan 
kaynakları süreçlerinde liyaka�n temel alınması, uygun 
kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin 
yaygınlaş�rılması ve işlevsel bir performans 
değerlendirme sisteminin geliş�rilmesi 
hedeflenmektedir.
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GELECEK ÖNGÖRÜSÜ 
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8. Gelecek Öngörüsü

MİSYON

"Seyhan Belediyesi, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, 
halkçı, ka�lımcı ve çağdaş bir anlayış içinde karşılar; sosyal, kültürel kaynaşma ve kentlilik kültürünün 
tesisini öncelikli bulur. İlçesinin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geliş�rir." 

VİZYON 

Seyhan'ı; 
Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, hemşehrilerinin huzurlu, mutlu, sağlıklı yaşam ve "değerli" 
hise�kleri,  Tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak kıymetlenen çağdaş ve özgün bir kent haline ge�rmek. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

Ÿ Kaliteli hizmet anlayışı 

Ÿ Hesap verebilirlik/Şeffaf yöne�m 

Ÿ Yenilikçilik ve sürdürebilir hizmet anlayışı 

Ÿ Evrensel insan haklarına, doğaya ve yeşile, hayvan haklarına saygılı belediyecilik 
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AMAÇLAR VE HEDEFLER 
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KURUMSAL
YÖNETİM
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Kurumsal Yöne�m

STRATEJİK AMAÇ 1 

Belediyemizde İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini,
Destek Hizmetlerini Ve Mali Yöne�m Sistemini Geliş�rmek Sure�yle Etkin,

Verimli Ve Şeffaf Yöne�m Modeli Kurulmasını Sağlamak

 Belediyecilik alanında yaşanan önemli gelişmelerden biri de vatandaş odaklı süreç yöne�mi 
anlayışına yönelik uygulamaların gündeme gelmesidir. Belediye hizmetlerinin vatandaşla ilgili olanlarının 
en az dolaşım, en kısa süre, en az evrak/belge ve en az sayıda kişi ile muhatap olarak gerçekleş�rilmesi 
yönünde çabalar önem kazanmaktadır. Özellikle süreç yöne�mi çalışmalarının vatandaş odaklı hale 
ge�rilmesi ve bu amaçla bilgi teknolojilerinden azami ölçüde kullanılması yakın gelecekte kaçınılmaz hale 
gelecek�r. Ayrıca bu kapsamda yerinden hizmet alterna�flerinin geliş�rilmesi de önem kazanmakta, 
belediyeler bu konuda projeler üretmeye başlamaktadırlar
 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Süreci’nin kurum içi analiz sa�asından elde edilen sonuçlar ve 
üst ölçekli plan değerlendirmelerinden de görüldüğü üzere, kurumsal gelişime yönelik çalışmalar büyük 
önem arz etmektedir.
 Bu sebeple Belediyemizde insan kaynaklarının, hizmet süreçlerinin, bilgi sistemlerinin, destek 
hizmetlerinin, mali yöne�m sisteminin, kurumsal hizmet binasının donanım ve ih�yaçlarının çağın 
gereklerine uyum sağlayacak şekilde gelişimine yönelik somut hedefler belirlenmiş�r.

STRATEJİLER

Ÿ Kendini yenileyen ve geliş�ren yöne�m sistemi oluşturmak
Ÿ Etkin, ka�lımcı, şeffaf ve hesap verebilir yöne�m anlayışı oluşturmak
Ÿ Stratejik yöne�min etkinliğini ar�rmak
Ÿ Kurumsal eği�m çalışmalarıyla nitelikli insan gücünü ye�ş�rilmek
Ÿ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirmek
Ÿ Adil ve herkese eşit mesafede yöne�m anlayışı geliş�rmek
Ÿ Dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ih�yaçlarına göre tasarlanmış, güvenli, kullanıcı odaklı, birlikte 

işler ve bütünleşik e-belediye yapısının oluşturmak
Ÿ Hizmet alanlarının modernize ederek ulaşılabilirliğin kolaylaş�rılmak
Ÿ Mali yapının geliş�rilerek hizmet üretme kapasitesini ar�rmak
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ÇEVRESEL
YÖNETİM
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STRATEJİK AMAÇ 2 

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan
Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Ar�rılmasının Sağlanması 

 Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan sürdürülebilirlik kavramı belediyeler için de geçerli 
olup, mümkün olan tüm faaliyetlerde bu hususun esas alınması gündeme gelmektedir. Kent yöne�minin 
planlı bir şekilde yapılması, doğal yaşamın korunması, çevreye zarar verici unsurların ortadan 
kaldırılması, yeşil alanların korunması ve ar�rılması, geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi 
vb. birçok konuda belediye hizmetlerini sürdürülebilir yani “bugünün ve geleceğin ih�yaçlarını geleceği 
tüketmeden karşılama” anlayışıyla gerçekleş�rmek günümüz dünyasında haya� bir öneme sahip�r.

 Son dönemde geliş�rilen eylem planları ve stratejilerde çevre ve halk sağlığı en önemli unsur 
olarak yer almakta olup yerel yöne�mlerin bu alanda yapacağı çalışmamalar şüphesiz büyük önem arz 
etmektedir.

STRATEJİLER

Ÿ Sunulan hizmetlerde ekolojik dengeyi korumak ve geliş�rici önlemler almak
Ÿ Geri dönüşüm ve yenilebilir/sürdürülebilir enerji alanlarında farkındalığın sağlanmasında öncü 

olunmak
Ÿ Halk sağlığı, çevre ve hayvan hakları alanlarında Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği koordinasyon 

çalışmaları yapmak
Ÿ Çevre ve halk sağlına yönelik çalışmaların her alanda desteklemek
Ÿ A�k yöne�minin iyileş�rilmesi, geliş�rilmesi ve modernize edilmesi sağlamak
Ÿ Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaş�rmak
Ÿ Bağımlılıkla mücadelede engelleyici ve iyileş�rici önlemler alınmak

Çevresel Yöne�m
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HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI

Çevre ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması ve İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın 
Yaşam Kalitesinin Ar�rılmasının Sağlanması

Her Yıl En Az İki Adet Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Proje Üretmek Ve Uygulamak

Proje Sayısı

Projeyle Ulaşılan Sayısı

Memnuniyet Oranı

2018 Yılı Sonuna Kadar Sağlık Takip Sistemi Oluşturmak

Sağlık Takip Sistemine Kayıtlı Hasta Sayısı

Takibi Yapılan Hasta Sayısı

Sağlık Takip Sisteminden Memnuniyet Oranı

Sağlık Takip Sistemi İle İlgili Şikayet Oranı
Vatandaşlarımızın Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Sürdürebilmeleri İçin Her Yıl Obezite, Diyabet Vb. En Az 
İki Konuda Sağlıklı Yaşam Eği�mleri Düzenlemesi

Düzenlenen Eği�m Sayısı

Eği�me Ka�lım Sayısı

STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde Bağımlılıkla Mücadele Projeleri Gerçekleş�rmek

Yapılan Çalışma Sayısı

Bu Çalışmalarla Ulaşılan Kişi Sayısı

Kurum, Kuruluş ve STK' larla İşbirliği İçinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Kaynaklı İnsan 
Sağlığını Tehdit Eden Konularda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması

Yapılan Çalışma Sayısı

Ka�lımcı Sayısı

2016 Yılı Sonuna Kadar Modern Tekniklerle Dona�lmış Hayvan Kesim Yeri Yapılmasını Sağlamak

Hayvan Sa�ş Pazarı Ve Kesimhane Oluşturma Çalışma Sayısı

Kurban Bayramı Süresince Büyükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanma Oranı

Kurban Bayramı Süresince Küçükbaş Hayvan Kesim Talebinin Karşılanma Oranı

Kesimi Yapılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı
İnsan, Çevre Ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla Hayvan Ye�ş�riciliği Yapılmaması
Gereken Bölgelerde Hayvan Ye�ş�riciliği 

Hayvan Ye�ş�riciliği Yapılması Yasaklanan Bölge Haritası Sayısı

Hayvan Ye�ş�riciliği Yapılması Yasaklanan Bölgelerde Tespit Edilen Faaliyet Sayısı

Hayvan Ye�ş�riciliği Yapılması Yasaklanan Bölgelerde Önlenen 

1

2

4

1

2

3

4

1

2

 1

2

1

2

 

1

2

3

4

1

2

3

1

1

 

1

 

1

 

2

  

2

 

2

 

2

 

2

 

3
  
3

 
3

 

4

  4

 4

 

5

  
5

 
5

 6

  

6

 

6

 

6

 

 

7

  

7

 

7

7

6

Hayvan Ye�ş�riciliği Yapılması Yasaklanan Bölgelerde Önlenen Faaliyet Oranı 47
Seyhan İlçesinde Bulunan Tüm Mahallelerin Evsel A�klarının, Semt Pazarı A�klarının ve
Ka� A�kların En Hızlı ve Sağlıklı Şekilde Toplanması. 

1

2

3

8

8

8

8

Evsel Ka� A�kların Toplanması Ve Nakledilmesi (Gün/Saat) 

Çöp Toplanan Mahalle Sayısı (Adet) 

Toplanan Çöp Miktarı (Ortalama) (Gün/Ton) 
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Çevrenin ve Halk Sağlının Korunması İçin Çevre Sağlığı Çalışmalarının Gerçekleş�rilmesi ve
Bu Çalışmaların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 

İlçemizde Yaşayan Halkımızın Çevre İle İlgili Konularda Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayarak
Çevresel Sorunlar Karşısında Göstereceği Hassasiye� Ar�rmak 

Yapılan Çalışma Sayısı

Yapılan Çalışma Sayısı

Çalışma İle Ulaşılan Kişi Sayısı 

Çalışma Yapılan Alan Sayısı 

Çevresel Çalışmaların Bilinirlik Oranı 

Çevre Sağlığı Çalışmalarından Memnuniyet Oranı 

3 Ulaşılan Kişi Sayısı 

1

1

2

2

4

3

3

13

14

13

14

14

13

14

13

14

Her Yıl En Az Ayda Bir Kere İlçemiz Sınırlarında Bulunan Tüm İbadethanelerin
Temizlenmesinin Sağlaması 

Yıkama İşlemi Yapılacak Konteynır (Adet/Gün) 

Temizlenen İbadet Hane Sayısı (Gün/Adet) 

3 İbadet Hane Başına Yıllık Temizlik Miktarı 

1

2

3

11

11

11

Konteynır ve Konteynır Çevresini Yıkamak Ve Çevresinin Dezenfekte Edilmesini Sağlaması 

Yıkama İşlemi Yapılacak Konteynır (Adet/Gün) 1

10

10

 

 

ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI

2019 Yılı Sonuna Kadar Yer Al� Çöp Konteynır Sistemine Geçiş Projesi Tamamlanması ve
Seyhan İlçesinde İh�yaç Duyulan Yerlere Çöp Konteynırı, Çöp Fıçısı, Çöpbanat Kutusu ve
Sigara İzmari� Atma Kutusu Konulması 

 

 

9

Yer Al�na Yerleş�rilecek Konteynır Sayısı 

İh�yaç Duyulan Yerlere Konteynır Konulması (Adet/Yıl) 

İh�yaç Duyulan Yerlere Çöpbanat Kutusu Yerleş�rilmesi (Adet/Yıl)) 

İh�yaç Duyulan Yerlere Çöp Fıçısı Konulması (Adet/Yıl) 

İh�yaç Duyulan Yerlere Sigara İzmari� Atma Kutusu Takılması (Adet/Yıl) 

1

2

3

4

5

9

9

 

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

11

2015 Yılı İçinde Alo Moloz Ha� Kurularak Molozların Gelişi Güzel Çevreye A�lmasının Önlemesi 

Molozların Toplanması Ve Nakledilmesi (Gün/Saat) 

Moloz A�klarla İlgili Gelen Şikayet Sayısı 

1

2

12

12

12
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KENTSEL
YÖNETİM
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STRATEJİK AMAÇ 3

İlçemizde Kentleşme ve Yeşil Alan Altyapısını Güçlendirerek
Örnek Bir Kent Modeli Oluşturulması.

 Günümüzde kent yöne�mi ar�k yol-kaldırım yapmaktan daha öteye giderek bütüncül bir 
yaklaşımla ken� ve ken�e yaşayan vatandaşları etkileyen tüm kentsel faktörleri içine alan bir yöne�m 
biçimine dönüşmüştür. 
 İlçemizde kent yöne�mine yönelik birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte yapılan çalışma ve 
analizlerde görülmüştür ki hala öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunsalın çözülmesinde, 
ken�n ve kurumun kaynaklarının etkin ve verimli kullanan ,planlı, çevreye duyarlı ve halkın önceliklerini 
esas alan kaliteli ve bütüncül bir kent yöne�mi amaçlanmaktadır. 

STRATEJİLER

Ÿ Halkın önceliklerine göre projeler üre�lmesi 
Ÿ Planlamalarda analiz ve verilerin esas alınması 
Ÿ Geliş�rilecek projelerde dezavantajlı grupların kullanım alanlarının planlanması 
Ÿ Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en üst seviyede tutulması 
Ÿ Yapılan tüm projelerde çevresel faktörlerin analiz edilmesi 
Ÿ Nesillerin kullanımı sağlayacak kalitede hizmet üre�lmesi 
Ÿ Kişi başına düşen yeşil alan oranın modern kentler seviyesine taşınması 
Ÿ Planlı, düzenli ve este�k yapılaşmanın sağlanması 
Ÿ Şehrimizin sahip olduğu doğal güzelliklerin değerlendirilmesi 
Ÿ Güvenli ve huzurlu yaşam koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi 

Kentsel Yöne�m
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KATILIMCI
YÖNETİM
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STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın İlçemizin Yöne�mine Ka�lımının Ar�rılması Ve Halkımızın
Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Edinmesinin Sağlanması 

 Yakın zamanda kamu yöne�minde ka�lımcılığın geliş�rilmesi yönünde çabalar, belediyeler gibi 
vatandaşla sürekli ilişki ve ile�şim halinde olan kamu kurumları için de son derece önemli bir hale 
gelmiş�r. Kent Konseyleri bu çabaların somut bir örneğidir. Bununla birlikte, ka�lımcılık yönünde 
gerçekleş�rilen uygulamalar, bilgilendirilme ve bilinçlendirme çalışmaları, vatandaşların da ka�lımcı 
olma yönündeki istek ve cesaretlerini ar�rmış, kendilerini ve yaşam çevrelerini ilgilendiren konularla ilgili 
süreçlerin her aşamasında dahil olma yönündeki eğilimleri gelişmiş�r. Ar�k belediyeler birçok faaliyet ve 
projeyi fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar vatandaşların ve ilgili paydaşların görüşlerini almak 
durumundadırlar. 
 Bu nedenle iş süreçlerinin ka�lımcılığı da içerek şekilde yeniden yapılandırılması önemli hale 
gelmektedir. İlçemiz faaliyetlerinde halkın söz sahibi olabilmesi, önceliklerinin tespit edilmesi, yapılan 
faaliyetlerde bilgilendirilmesi, yöne�me ulaşılabilirliğin kolaylaş�rılması amaçlanmaktadır. 

STRATEJİLER

Ÿ Ka�lımcı, şeffaf ve hesap verebilir yöne�m anlayışı uygulamak 
Ÿ Halkımızın beklen� ve isteklerini öncelikli olarak değerlendirmek 
Ÿ Halkın hizmetlere ulaşılabilirliğini kolaylaş�rmak 
Ÿ Yapılan faaliyet ve hizmetlerden halkın en hızlı ve yaygın şekilde haberdar olmasını sağlamak 
Ÿ Eşit ve adil hizmet anlayışı sunmak 
Ÿ Ka�lımcılıkta sosyal, kültürel ve etnik ayrımcılık gözetmemek 

Ka�lımcı Yöne�m
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ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI
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SOSYAL
YÖNETİM
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STRATEJİK AMAÇ 5

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Şekilde, Haya�nı Normal Yaşam
Standartlarından Mahrum Olarak Sürdüren Vatandaşlarımızın

İh�yaçları Ve Beklen�lerini Karşılamak Sure�yle Seyhan Halkının
Sosyal Refahının Ar�rılması 

 Değişen ve gelişen toplum ih�yaçları yerel yöne�m anlayışında değişiklikleri de beraberinde 
ge�rmiş�r. Bu değişiklerden en önemlisi belediyelere sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında önemli 
yetki ve sorumluluklar yükleyerek, belediyelerin sınırları içindeki halkın yaşam refahının ar�rılması 
yönünde önemli fonksiyonlar yüklemektedir. 

 Belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan korumaya 
ve bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, kadın çocuk ve yoksulluk sınırındaki halkımıza yönelik sosyal destek ve 
sosyal yardım hizmetleri ile ilçemiz halkının sosyal refahının ar�rılması amaçlanmaktadır. 

STRATEJİLER

Ÿ Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişi ve grupların tespi�nde nesnel ölçütler oluşturulmak 
Ÿ Sosyal yardım-is�hdam bağlan�sı güçlendirilmesini sağlamak 
Ÿ Sosyal yardım ve sosyal destek projeleri desteklemek 
Ÿ İlçemizde sosyal yardım ve sosyal desteğe ih�yacı bulunanların tespite yönelik sosyal yapı analizleri 

üretmek 
Ÿ Sosyal yardım ve sosyal destek alanlarını halkın ih�yaca göre belirlemek 
Ÿ Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışılmak 
Ÿ Sosyal yardım ve sosyal desteğe gereksinimin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar 

gerçekleş�rmek 

Sosyal Yöne�m
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ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI
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KÜLTÜREL
YÖNETİM
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STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür, Sanat, Spor ve Eği�m Faaliyetleri İle
Seyhan Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması 

 Yaşam standardı yüksek toplumlarda sosyal ve kültürel alandaki imkânlar, bu yöndeki çeşitlilik, 
bu olanaklara erişebilirlik noktasında yapılan çalışmalar toplumun yaşam standartlarını ve yaşam 
kalitesini ar�rma noktasında belirleyici kriterler arasında yer almaktadır. Bu olanaklara sahip 
toplumlarda bireysel/toplumsal gelişim başarılı bir şekilde sağlanabilmekte ve standartların sürekli 
olarak geliş�rilmesi mümkün olabilmektedir. 
 Belediyemiz kültürel alanda yapacağı faaliyetlerin çeşitlerini geliş�rmiş üst plan ve halkın 
beklen� ve taleplerine göre kültür, eği�m, spor, sanat alanlarının yanında tarihi değerlerin korunması, 
meslek edindirme, çocuk ve gençlerin eği�m ve meslek alanlarında yönlendirilmelerinin sağlanması, 
üretkenlik ve bilinçlendirme gibi sosyal yaşam alanlarının geliş�rilmesi de planlanmış�r. 

STRATEJİLER

Ÿ Kültür, sanat ve spor alanlarında tüm branşları yaygınlaş�rmak 
Ÿ Kültürel ve tarihi değerleri korumak 
Ÿ Halkın kültürel değeri sahiplenmesi sağlamak 
Ÿ Genç ve çocuklar başta olmak üzere kültürel faaliyetlere ka�lımın yaygınlaş�rılmasını sağlamak 
Ÿ Şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası pla�ormlarda tanıtmak 
Ÿ Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ka�lımın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi sağlamak 
Ÿ Kişisel gelişim ve meslek edindirme faaliyetleri ile Kadınlarımız başta olmak üzere halkımızın sosyal, 

kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirmek 
Ÿ Kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak 

Kültürel Yöne�m
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Önemli Gün, Ha�a ve Aylarda Etkilik Düzenlenmek
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Düzenlenen Etkinlik Sayısı
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Etkinlik Başına Ka�lım Sayısı
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Toplam Ka�lım Oranı
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Tiyatro Etkinlikleri Düzenlemek
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Tiyatro Sayısı
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Oyun Başına Ka�lımcı Sayısı
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Ka�lımcı Memnuniyet Oranı
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Şenlik, Fes�val ve Karnaval Etkinlikleri Düzenlemek
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Gerçekleş�rilen Etkinlik Sayısı
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Etkinliğe Ka�lan Ortalama Kişi Sayısı 
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Ka�lanların Memnuniyet Oranı
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Seminer ve Konferanslar Düzenlemek
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Seminer ve Konferans Sayısı

 

4

 
2

 
Her Seminer İçin Ka�lımcı Sayısı
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Ka�lımcı Memnuniyet Oranı
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Sergiler Açmak
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Sergi Sayısı
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Her Sergi İçin Ka�lımcı Sayısı
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Ka�lımcı Memnuniyet Oranı
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Sinema Etkinlikleri Düzenlemek
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Sinema Gösterimi Yapılan Merkez Sayısı
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Sinema Gösterimi Sayısı
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Sinema Gösterimlerine Ka�lan Toplam Kişi Sayısı
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Ka�lımcıların Memnuniyet Oranı
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2015 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin Eği�mlerine Yön Verilmesi Amacıyla En Az 1 Adet Gençlik 
Yönlendirme Merkezi Oluşturmak ve Gençlik Merkezinde Yapılacak Faaliyetlerin Organizasyonlarının 
Sağlamak

 7
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Oluşturulan Gençlik Gelişim Merkez Sayısı
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Gençlik Gelişim Merkez Başvuran Kişi Sayısı
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Gençlik Gelişim Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı
 

8   Seymer’lerin Geliş�rilmesini Sağlamak 
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Toplam Branş Sayısı
 

8 2 Toplam Kursiyer Sayısı  

8 3 Mezun Olan Kursiyer Sayısı 

8 4 Kurs Ka�lımcılarının  Memnuniyet Olanı  

9   
2016 Yılı Sonuna Kadar Kişisel Gelişim Merkezleri Oluşturmak (Sey -Gem) ve Faaliyetlerinine İlişkin 
Organizasyonlarının Sağlanması  

9 1 Toplam Branş Sayısı  
9 2 Toplam kursiyer Sayısı  

P.G
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Mezun Olan Kursiyer Sayısı

4 Kurs Ka�lımcılarının Memnuniyet Olanı 
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10  Spor Okulları Açılması 

10 1 Açılan Spor Okulu Sayısı  

10 2 Toplam Spor Branş Sayısı  
10 3 Toplam Kursiyer Sayısı  

11   Amatör Spor Kulüpleri ve/veya STK İle İşbirliği İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlemek  

11 1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı  

11 2 Ortalama Etkinlik Başına Ka�lım Sayısı  
11 3 Toplam Ka�lım Oranı  

S.H ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI  P.G

118



EKONOMİK YAPININ
GELİŞTİRİLMESİ
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STRATEJİK AMAÇ 7

İlçemizin Bölgesel ve Ulusal Rekabet Gücünün Ar�rılmasının Sağlanması 

 İlimiz iklim özellikleri, verimli toprakları, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin en yaşanabilir 
kentlerinden birisidir. Tüm bu özelliklerin yanında niteliksiz göçün ve işsizlik oranın en yoğun olduğu 
kentler arasında bulunmaktadır. 
 
 Bölgemizin ve ilimizin sahip olduğu değerleri korumak, bu değerleri ekonomik hayata ve 
is�hdam kaynaklarına dönüştürülmesine yönelik uygulamalarda bulunmak ve hibe programları aracılıyla 
ken�mizin cazibe merkezi haline ge�rilmesi planlanmaktadır.. 

STRATEJİLER

Ÿ İlçemizin tarım, �caret ve turizm alanlarındaki potansiyelini harekete geçirmek 
Ÿ İlçemizde ya�rımı teşvik eden uygulamalar yapmak 
Ÿ İlçemizde yer alan işletme alanlarında sektörü bilinçlendirmek 
Ÿ Yerel ve geleneksel ürünlerin katma değerinin katkısını ar�rmak 
Ÿ Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak 
Ÿ İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasını sağlamak 
Ÿ İs�hdam alanlarının oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak 
Ÿ Ulusal ve uluslararası hibe programları ile ilçemize ekonomik katkı sağlamak ve ilçemizi tanıtmak 
Ÿ İlçemizi çekim merkezi haline ge�rmek 

Ekonomik Yapının Geliş�rilmesi
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S.H ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI

 

P.G
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S.H ALAN/AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE ADI  P.G
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İZLEME ve
DEĞERLENDİRME
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9. İzleme ve Değerlendirme

 Stratejik plan uygulamasının sistema�k olarak takip edilmesi ve raporlanmasına izleme; 
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve 
uygunluğunun analizine ise değerlendirme denilmektedir. 
 Stratejik planın Kaynak planlamasının daha etkin yapılması, kaynakların programlama, izleme ve 
değerlendirme döngüsü içinde etkin bir şekilde kullanılması ancak uygulamayı daha etkin bir şekilde 
yönlendirerek sistema�k bir izleme- değerlendirme altyapısı ile mümkündür. 
 Belediyemiz stratejik planında İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak 
gerçekleş�rilebilmesi, için uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan 
hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi ve; 

Ÿ Misyon, Vizyon, Amaçları ve Hedefleri ile yürüteceği faaliyetlerle doğrudan ilgili olmalısı, 
Ÿ Hesap verme sorumluluğu ile bağlan�lı olması, 
Ÿ Göstergelerinin sayı ve nitelikleri idare faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde dengeli 

olması, 
Ÿ Güvenilir olmalısı, 
Ÿ Karşılaş�rılabilir olmalısı esas alınmış�r. 

 Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleş�rmeye dönük proje ve faaliyetlerin 
uygulanabilmesi için; 
Ÿ Amaç, hedef ve faaliyetler bazında 
Ÿ Sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, 
Ÿ Faaliye�n/projenin ne zaman gerçekleş�rileceği hususlarına yer verilmiş olup izleme ve 

değerlendirme koordinasyonu strateji geliş�rme müdürlüğünce, sonuçların değerlendirmesi ise üst 
yöne�m tara�ndan sağlanacak�r. 
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KAVRAMLAR
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Kavramlar

 Kavramsal karışıklıkların önüne geçmek ve ortak bir anlayış sağlayabilmek amacı ile bu planda 
yaygın olarak kullanılan kavramlar ve bu kavramların anlamları aşağıda açıklamalı olarak verilmiş�r. Bu 
kavramların anlamları açıklanırken ilgili mevzuat ve Devlet Planlama Teşkila� tara�ndan hazırlanan 
“Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ndan yararlanılmış�r.

 Amaç: Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar,
kuruluşun hizmetlerine ilişkin poli�kaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
 Çalışma Grupları: Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde başta mevcut durumun analizi konularında 
olmak üzere farklı alanlarda çalışma yapmaları için kurum çalışanları arasından görevlendirilen kişilerden 
oluşan gruplardır. Stratejik plan çalışmalarında çalışma gruplarının oluşturulması,kurum içi ka�lımcılığın 
sağlanması adına oldukça önemlidir.
 Dış Çevre Analizi: Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin
incelenerek, kuruluş için kri�k olan �rsat ve tehditlerin belirlenmesidir.
 Dış Paydaş: 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.
 GZFT (SWOT) Analizi: GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi kuruluşun 
kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistema�k olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, 
kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek �rsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz, 
stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temelteşkil eder. GZFT kavramı dilimizde yoğun olarak 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportuni�es, Threats) olarak kullanılmaktadır. 
 Hedef: Hedefler, amaçların gerçekleş�rilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. 
Hedefler ulaşılması öngörülen çık� ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik 
olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması 
gerekmektedir. Bir amacı gerçekleş�rmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. 
 İç Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) 
ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöne�cileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara 
örnek olarak verilebilir. 
 Ka�lımcılık: Ka�lımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim 
içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak 
uygulama şansını ar�racak�r. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ih�yaçları doğrultusunda 
şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi 
kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. 
 Koordinatör Birim: Stratejik planlama çalışmalarında toplan�ların organizasyonu, kuruluş içi ve 
dışı ile�şimin sağlanması ve belge yöne�mi gibi destek hizmetleri sağlayan birim, koordinatör birim 
olarak tanımlanır. Strateji Geliş�rme Birimi bulunan kuruluşlarda koordinatörlük işlevi bu birim 
tara�ndan yerine ge�rilir. Kurum İçi Analiz: Kurum içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini 
etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin 
incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 
 Misyon: Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yap�ğını, nasıl yap�ğını ve kimin 
için yap�ğını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel 
oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye 
kavramdır. 
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun üre�ği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan 
yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 
 Paydaş: Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç 
ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir. 
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 Paydaş Analizi: Paydaşların tespi�, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş ve önerilerinin 
alınması ve değerlendirilmesi sürecidir. 
 Performans Göstergesi: Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen 
hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması amacı ile belirlenen başarı ölçütleridir. Bir performans 
göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade 
edilir. 
 Performans Yöne�mi: Kurumları yürü�üğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin 
ölçülebilir göstergelerle objek�f bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada 
kurumun gidişa�nı gösteren bir yöne�m aracıdır. Performans yöne�minin en önemli ayağı sürekli 
iyileş�rme ve geliş�rmenin sağlanmasıdır. 
 Strateji: Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 
bütünüdür. 
 Süreç: Belirli girdi veya girdileri belirli işlemlerden geçirerek ve katma değer ekleyerek müşteri 
için bir çık� / sonuç / hizmet elde edilmesi işlemidir. 
 Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve poli�kalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren plandır. 
 Stratejik Plan Ekibi: Kurumun üst düzey yöne�cisi tara�ndan üst düzey yöne�ciler arasından 
seçilerek oluşturulan bir ekip�r. Bu ekip, çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi vb. 
görevlerin yerine ge�rilmesi amacı ile oluşturulmaktadır. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında 
önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için 
kri�k öneme sahip�r. Üye sayısı kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilmekle birlikte, genellikle 8-16 
arasındadır. 
 Stratejik Planlama: Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu e�ği 
durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak 
yöntemleri belirlemesini gerek�rir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin 
stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin 
önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 
 Stratejik Yöne�m: Bir kurumun varmak istediği noktaya ulaşmak için stratejik amaçlar 
belirlemesi, bunları planlaması, uygulaması ve sürekli değerlendirerek kontrol etmesi ve geri 
bildirimde bulunmasıdır. 
 Temel Değer: Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yöne�m 
biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir. 
Çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. 
Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. 
Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların mo�ve edilmesinde güçlü 
araçlardır. 
 Vizyon: Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak 
istediğinin güçlü bir anla�mı, ulaşmayı arzu e�ği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.Vizyon bir 
kuruluşun farklı birimleri arasında birleş�rici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok işlevi yerine ge�ren 
kuruluşlarda daha da önemli bir role sahip�r. 
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