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A- Ordu Büyükşehir Belediyesinin Amaç ve Hedefleri
Ordu Büyükşehir Belediyesi; 6447 sayılı Kanununun 1 inci maddesiyle değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden ilk mahalli idareler genel seçiminde (30/03/2014 
tarihinde) yürürlüğe giren aynı Kanununun 1 inci maddesiyle kurulmuştur. Belediyemizin ilk stratejik planı olan 2015-2019 
Stratejik Planı hazırlanmış, 13/11/2014 tarihli ve 136 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik 
plandaki amaç ve hedeflere aşağıda yer verilmiştir.

II- Amaç ve Hedef ler

2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

1. KURUMSAL MÜKEMMELİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK ALANI

STRATEJİK
AMAÇ 1.1.

Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetleri kaliteli ve verimli şekilde sunulmak 
suretiyle Başkanlık makamından randevu taleplerine cevap verme süresi 1 iş gününe 
indirilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 1.1.1.

İlçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları/kuruluşları ve ilgili taraflarla 
kentin sorunlarına ilişkin çözüm üretmek amacıyla yılda en az 6 adet toplantı 
düzenlenecektir.

STRATEJİK
HEDEF 1.1.2.

Başkanlık makamının program ve görüşlerini hatasız bir şekilde sürdürerek belediye 
birimleri ve diğer kurumlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ 1.2.

2019 yılı sonuna kadar belediye personel giderleri, kesinleşen bütçenin  %30’unun altına 
düşürülecektir.

STRATEJİK
HEDEF 1.2.1.

Belediye personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla her yıl kişi başı en 
az 12 saat hizmetiçi eğitim düzenlenerek, çalışan personelin en az % 5'i oranında stajyer 
öğrencilerin staj talepleri karşılanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.2.2.

Belediyemiz yönetici ve çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak ve 
işyerinde mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını sürekli iyileştirmek suretiyle iş kazası ve 
meslek hastalığı oranı her yıl en az %10 oranında azaltılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.2.3.

Belediyenin insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve 
personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak 
moral-motivasyon, performans ve gelişimlerine katkıda bulunmak.
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STRATEJİK
AMAÇ 1.4.

Mevzuat çerçevesinde ekonomiklik, katılımcılık, saydamlık ve rekabet ilkelerine uygun 
ihale ve satın alma işlemlerinin tamamlanması yoluyla,  ihaleler için itirazen şikâyet 
oranı, 2019 yılına kadar en fazla % 2 de tutulacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.4.1.

2019 yılı sonuna kadar, doğrudan temin yoluyla alımlarda iş süreçleri kısaltılarak 
evrakların talep edilen birime teslimi süresi ortalama en fazla 3 iş gününe düşürülecektir.

STRATEJİK
HEDEF 1.4.2.

Belediyemize ait tüm taşınır malların tamamının kayıt altına alınması sağlanacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 1.4.3.

Belediyemizin tüm birimlerine mal ve hizmet satın alma konusunda kaliteli ve hızlı lojistik 
destek sağlamak suretiyle, belediye birimlerinin iş ve işlemlerinde verimliliği artırmak.

STRATEJİK
AMAÇ 1.5.

2019 yılı sonuna kadar, belediye birimlerinin kullanımında bulunan araç ve gereçlere 
sağlanan bakım, onarım ve diğer lojistik desteklerden memnuniyet oranı, her yıl en az % 
3 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.5.1.

Belediyemize ait tüm bina, tesis ve hizmet araçlarının bakımı ve onarımı en kısa sürede 
ve en ucuz maliyetle gerçekleştirilerek, belediye bina, tesis ve hizmet araçlarından 
belediye birimlerinin memnuniyet oranı her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.5.2.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan ilçelerde hal ve terminallerle ilgili denetim faaliyetleri 
her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.5.3.

Belediyenin hizmet binaları, araçları, cihazları ve teknik destek personelini daha nitelikli 
hale getirerek, belediye birimlerine daha kaliteli lojistik ve teknik destek sağlamak

STRATEJİK
AMAÇ 1.3.

2019 yılı sonuna kadar, tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, 
hizmetin hız ve kalitesi artırılacak ve belediyemizin hizmet birimlerinden gelen yazılım 
ve donanımla ilgili sorunların en az %90’ının çözülmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.3.1.

2019 yılı sonuna kadar, belediye hizmet binaları ve noktaları arasında ortak ağ ile 
bağlanarak kurumsal iletişimin hızlı ve güvenilir şekilde sağlanması, en az % 90 oranında 
tamamlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.3.2.

2019 yılı sonuna kadar,  belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm programların 
temini ve lisanslı kullanımı sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.3.3.

İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılarak bilgi ve 
haberleşmenin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 2019 yılı sonuna kadar tüm ilçe 
merkezlerinde belirlenecek uygun noktalarda ücretsiz internet hizmeti,  şehir kamerası, kent 
güvenlik yönetim sistemi ve trafik elektronik denetleme sistemi kurulacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.3.4.

2019 yılı sonuna kadar kurum düzeyinde iş analizleri tamamlanacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 1.3.5.

Belediyemizin bilgi sistemlerini geliştirerek kurumsal verimlilik, hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturmak.
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STRATEJİK
AMAÇ 1.7.

Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilip öz gelirlerin 
2019 yılı sonuna kadar en az % 100 arttırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.7.1.

2019 yılı sonuna kadar, belediye bütçesi gerçekleşme oranının %85’e ulaşması 
sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.7.2.

Mali kaynakları verimli kullanmak ve mali yapıyı güçlendirmek.

STRATEJİK
AMAÇ 1.8.

Meclis ve Encümen gündemlerinin web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 1.8.1.

2019 yılına kadar, kurum evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az  %50 
oranında hızlandırılacak,  arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak 
internet ortamında paylaşıma açılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.8.2.

Belediye Meclisi ve Encümeninin mevzuata uygun çalışması ve yazışmaların sağlıklı 
yapılması yoluyla kurumun daha etkili ve verimli çalışmasına katkı sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ 1.6.

Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare 
faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde her yıl hazırlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.6.1.

Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla stratejik yönetim 
kültürünün oluşmasını sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ 1.9.

Belediye birimlerinden gelen hukuki görüş talepleri, en fazla 5 gün içerisinde yazılı veya 
sözlü olarak cevaplanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.9.1.

2019 yılı sonuna kadar, mahkemelerde belediye aleyhine açılan davalarda kaybedilen 
dava oranı minimum seviyede tutulacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 1.9.2.

Hukuk müşavirliğinden birimlerin memnuniyet oranı, 2015 yılında en az   % 90 oranına 
yükseltilerek, 2019 yılı sonuna kadar bu oran sürdürülecektir.

STRATEJİK
HEDEF 1.9.3.

Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak ve kurumu 
her türlü hukuki ortamda savunmak.
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2. ORDU’NUN GELECEĞE HAZIRLANMASI STRATEJİK ALANI

STRATEJİK
AMAÇ 2.1.

Büyükşehir Belediyesi yetkisi içerisinde bulunan imar planları yapılarak, 2019 yılı sonuna 
kadar planlanabilir alanların en az % 90’ının planlı hale getirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.1.1.

Belediye sınırları içerisinde imar denetimi ilgili belediye birimleri ve paydaşlarla 
koordineli ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.1.2.

Ordu Büyükşehir Belediyesi vizyonuna uygun ve sürdürülebilir proje ve planlar aracılığıyla 
Ordu ilinin kentsel gelişimini desteklemek.

STRATEJİK
AMAÇ 2.4.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm tarihi ve kültürel eserlerin 
envanter ve haritalarının 2019 yılı sonuna kadar yapılarak sayısal ortamda arşivlenmesi 
sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.4.1.

5 yıl içerisinde kentsel sit alanlarında tarihi eserler restore edilerek örnek bir Ordu 
mahallesi oluşturulacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.4.2.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tarihi ve kültürel değerlerin özgün haliyle 
korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ 2.2.

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı trampası, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde 
sınırlı ayni hak tesisi işlemleri mevzuata uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilerek, belediyenin 
taşınmazlardan elde ettiği gelirler, her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.2.1.

Belediyemize  ait taşınmazların etkin ve verimli yönetimini sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ 2.3.

2019 yılına kadar, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen bölgelerde, 
nitelikli sosyal donatılardan yoksun, temel altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu alanları 
yaşanabilir hale getirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri uygulanmaya başlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.3.1.

Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçelerinde, kentin görünümünü etkileyen yapılarda 2019 yılına 
kadar cephe iyileştirme projeleri uygulanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.3.2.

2019 yılı sonuna kadar binaların üzerine cephesine ve yol kenarlarına gelişi güzel konulan 
ve görüntü kirliliğine sebep olan tüm reklam, ilan ve tabelalara düzenleme getirilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.3.3.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mevcut, plansız, sağlıksız kentsel donatı 
alanlarından yoksun, afet riski altında bulunan fiziki mekânların dönüşümü sağlanarak 
güvenli, standartları yüksek modern mekanlar oluşturmak.
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STRATEJİK
AMAÇ 2.5.

Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan yolların envanterinin 
çıkarılması, 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.1.

2019 yılı sonuna kadar, imarlı alanlarda ekonomik ömrünü tamamlamış 200 km. yol ve 
kaldırım revize edilerek yeniden yapılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.2.

2019 yılı sonuna kadar,  imarlı alanlarda kapalı olan 50 km. yolun açılması sağlanacaktır.STRATEJİK
HEDEF 2.5.3.

2019 yılı sonuna kadar, AYKOME tarafından onaylanan topla 3500 km. BSK, sathi kaplama 
asfalt ve stabilize yol yapımı tamamlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.4.

2019 yılı sonuna kadar,  güvenli yaya ulaşımı için 10 km. bisiklet yolu yapılarak 750 m² 
kaldırım rampası düzenlenecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.5.

Ulaşımın hızlı ve ekonomik olarak sağlanması için her yıl en az 2 köprü ve 20 adet sanat 
yapısı yapılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.6.

Doğal afetlerde, buzlanma ve karla mücadele çalışmalarında stratejik öneme sahip yollar 2 
saat içerisinde açılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.5.7.

Modern, güvenli, konforlu ve entegre bir ulaşım ağı oluşturarak halkın emniyetli bir şekilde 
seyahat etmesini sağlamak

STRATEJİK
AMAÇ 2.6.

2019 yılı sonuna kadar, il genelinde hava, su, toprak kalitesini korunması ve izlenmesi ile 
beraber bu alanda her yıl en az 57 okul ve STK’ya eğitim verilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.6.1.

2019 yılı sonuna kadar, en az 19 adet yeni hafriyat sahası oluşturularak düzenli depolama 
sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.6.2.

Düzenli depolama sahaları oluşturup katı atıkları işleme tabi tutulduktan sonra bu 
alanlarda depolamak suretiyle, 2019 yılına kadar resmi depolama alanlarına dökülmeyen 
katı atık miktarının 100 oranında azaltılması sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.6.3.

2019 yılı sonuna kadar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık madeni ve bitkisel yağlar, piller, 
elektronik atıklar ile tehlikeli atıklar toplanarak uygun şekilde bertaraf edilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.6.4.

Ordu ilinde toplanan tüm tıbbi atıklara sterilizasyon işlemi yapılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 2.6.5.

2019 yılı sonuna kadar katı atık aktarma istasyonu kurulacak ve evsel atıkların geri 
dönüşümünü sağlamak amacıyla kompost tesisi kurulumu çalışmaları başlatılacak ve 
evsel katı atıklardan türetilmiş yakıt üretilmesi yapılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.6.6.

Çevre ve insan sağlığını korumak, ekolojik dengeyi bozan kirleticilerle mücadele etmek ve 
bu alanda toplumsal bilinci geliştirmek.
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STRATEJİK
AMAÇ 2.7.

Alt yapı çalışmalarında, çevreye ve yollara verilen zarar, her yıl en az % 3 oranında 
azaltılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.7.1.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak 
altyapı yatırım ve çalışmalarda koordinasyonu gerektiren sorunlar her yıl en az % 10 
oranında azaltılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.7.2.

Ana arterlerdeki yol hizmetlerinde kalite, güven ve konforu esas alarak üretim yapmak

STRATEJİK
AMAÇ 2.9.

Ordu’yu Orta Karadeniz’in turizm başkenti yapmak amacıyla, her yıl Ordu’nun doğal 
güzelliklerine ulaşımı kolaylaştıracak ve turizm altyapısını geliştirecek en az 3’er proje 
gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.9.1.

Büyükşehir Belediyesine ait inşaatların bakım ve onarımlarının yapılması, turizm 
tesisleri, kültür merkezleri, otogar, mabet ve benzeri sanatsal yapılar ve mevcut tesislerin 
bakım ve onarımı her yıl yapılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.9.2.

Kentin var olan ekonomik potansiyellerini en verimli şekilde kullanarak, kent vizyonu ile 
uyumlu yeni ekonomik yatırım alanlarının oluşumunu teşvik etmek.

STRATEJİK
AMAÇ 2.8.

2019 yılı sonuna kadar 3.900.000 adet çiçek, ağaç ve çalı dikilecektir.STRATEJİK
HEDEF 2.8.1.

2019 yılına kadar, tüm ilçelere en az birer adet çocuk parkı ve yürüyüş yolları yapılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 2.8.2.

2019 yılına kadar İmar planlarında yeşil alan/park olarak görülen yerlerin peyzaj projeleri 
yapılarak uygulanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.8.3.

Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan 
tahribatını azaltmak amacıyla yapılan etkinlikler her yıl en az     % 10 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.8.4.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğünü dünya 
standartlarına çıkarmak.

STRATEJİK
AMAÇ 2.10.

2019 Yılı sonuna kadar 19 ilçenin adres verilerinin sahadan toplanması işi 
tamamlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.10.1.

2019 yılı sonuna kadar sahadan toplanan veriler eş zamanlı olarak sayısallaştırarak 
Bilgisayar ortamına aktarılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.10.2.

Ulusal adres veri tabanındaki yanlış ve/veya eksik verilerin tamamı 5 yıl içinde 
düzeltilecektir.

STRATEJİK
HEDEF 2.10.3.

2019 yılı sonuna kadar bütün ilçelerin MAKS Projesine entegrasyonu sağlanacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 2.10.4.

Ordu ilinde yürütülmekte olan adres ve numaralamaya ilişkin iş ve işlemlerde 
standardizasyonu sağlamak
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STRATEJİK
AMAÇ 2.11.

2015 yılı sonuna kadar dolmuş hat güzergâhlarının büyükşehir belediyemizin internet 
sitesinde yer alan kent rehberi üzerinden yayınlanacak ve güncelliği sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.11.1.

2015 yılında coğrafi ve sözel verileri toplanmış olan mezarlıkların, kurulacak olan 
"Mezarlık Bilgi Sistemi"  WEB ortamında yayınlanarak hemşehrilerimizin kullanımına 
sunulması ve daha sonra da sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.11.2.

Konumsal Yatırım İzleme Sistemi 2015 yılı sonuna kadar web üzerinden 
hemşehrilerimizin kullanımına sunularak, daha sonraki yıllarda sürekli güncel tutulması 
sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.11.3.

2015 yılında coğrafi ve sözel verileri toplanmış olan tabiat ve kültür varlıklarının, kurulacak olan "Tabiat 
ve Kültür Varlıkları Bilgi Sistemi"  web ortamında yayınlanarak hemşehrilerimizin kullanımına 
sunulması, daha sonraki yıllarda ise sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.11.4.

2019 yılına kadar, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanarak web 
üzerinden yayınlanan uygulamalar mobil platformlara aktarılarak, Belediyemiz coğrafi Bilgi 
servislerinin her yerden ve her zaman ulaşılabilir olması sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 2.11.5.

Hayatı kolaylaştıracak web ve mobil tabanlı uygulamalar ile hemşerilerimizin bilgiye ve 
hizmete ulaşmasını sağlamak.

3. ORDU’DA YAŞAYANLARIN HAYAT KALITESININ YÜKSELTILMESI 
STRATEJİK ALANI

STRATEJİK
AMAÇ 3.1.

2019 yılı sonuna kadar, ildeki tüm mezarlık alanlarının beton duvarı, iç yollar, hizmet 
binaları ve şadırvan gibi aksamı tamamlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.1.1.

2019 yılı sonuna kadar, Mezarlık Bilgi Sistemi kurulacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.1.2.

Cenaze taşıma ve defin hizmetleri dini vecibelere dikkat edilerek ve vatandaş 
memnuniyeti esasına göre yerine getirilecek ve cenaze hizmetlerinden memnuniyet 2019 
yılına kadar her yıl en az % 5 oranında artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.1.3.

Mezarlık alanlarını koruyarak geliştirmek ve defin hizmetlerini gereğine riayet ederek 
yerine getirmek 

STRATEJİK
AMAÇ 3.2.

2019 yılı sonuna kadar, geçici hayvan bakım evi tamamlanarak hizmete açılacak ve 
aşılama, kısırlaştırma, muayene işlemleri sürdürülecektir.

STRATEJİK
HEDEF 3.2.1.

Vektörel mücadele 2 yıl içerisinde tüm ili kapsayacak şekilde yapılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.2.2.

Mezbahaneler ilk 3 yıl içerisinde modernize edilecek veya yeniden yapılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.2.3.

Koruycu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.
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STRATEJİK
AMAÇ 3.3.

Nüfusu 3.000’den fazla olan yerleşim yerlerinde gönüllü itfaiyecilik istasyonlarının 
kurulması 2019 yılı sonuna kadar tamalanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.3.1.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği açısından ilimizde resmi ve özel kurumlarda teorik ve 
pratik eğitim programlarının sayısı her yıl en az %10 oranında arttırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.3.2.

İlimizin afet ve risk haritası, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.STRATEJİK
HEDEF 3.3.3.

2017 yılı sonuna kadar, Ordu sahillerinde su kazalarını önleme çalışmaları tamamlanacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.3.4.

2019 yılına kadar, itfaiye hizmet binalarının tümü modernize edilecektir.
STRATEJİK

HEDEF 3.3.5.

2019 yılı sonuna kadar itfaiye hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti en az %90 oranına 
çıkartılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.3.6.

Yangın ve afetlere karşı önlem almak, hızlı ve etkili müdahalede bulunmak ve bu konularda 
toplumsal bilinci artırmak.

STRATEJİK
AMAÇ 3.4.

2019 yılına kadar, zabıta hizmetleri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanının tamamına 
yayılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.4.1.

Zabıta hizmetlerine ilişkin denetim her yıl en az %10 oranında artırılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.4.2.

2019 yılı sonuna kadar belediyemiz tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 
işyerlerinin tamamı denetlenecektir.

STRATEJİK
HEDEF 3.4.3.

2017 yılı sonuna kadar zabıta bünyesinde tam donanımlı 5 adet motorize ekip 
oluşturulacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.4.4.

Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
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STRATEJİK
AMAÇ 3.6.

Kent tarihi, folkloru ve coğrafyasına ilişkin çalışmalar her yıl en az %10 oranında 
artırılacaktır

STRATEJİK
HEDEF 3.6.1.

Her yıl en az bir tane Ordu’yu tanıtıcı etkinlik düzenlenecektir.
STRATEJİK

HEDEF 3.6.2.

Her yıl en az 2 adet anma ve vefa programı düzenlenecektir.
STRATEJİK

HEDEF 3.6.3.

Kentlilik bilincini,  toplumsal birlikteliği artıracak kültürel etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİK
AMAÇ 3.5.

2015-2019 yaygın eğitim alanlarında ve meslek edindirmeye yönelik programlar 
oluşturmak

STRATEJİK
HEDEF 3.5.1.

2015 yılından itibaren her yıl 12 adet kültür gezisi programı yapılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.5.2.

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlik merkezleri 
açmak.

STRATEJİK
HEDEF 3.5.3.

Çocuklarımızın kent yaşamı içinde ve günlük hayatlarına katkı sağlayacak yılda en az 12 
etkinlik yapılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.5.4.

Yeni doğan bebeklerin annelerinin tamamına 2015 yılından itibaren hediye verilecektir.
STRATEJİK

HEDEF 3.5.5.

Halka açık alanlarda her yıl en az 19 etkinlik düzenlenecektir
STRATEJİK

HEDEF 3.5.6.

Belediyemizce düzenlenen veya desteklenen panel, konferans,  sempozyum,  söyleşi, 
yarışma, sergi, gösteri ve halk konserleri gibi etkinliklerin sayısı her yıl en az % 10 oranında 
artırılacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.5.7.

Spor etkinlikleri ve etkinliklere katılım sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır.
STRATEJİK

HEDEF 3.5.8.

Toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla her kesime hitap edecek kültür, sanat, eğitim 
ve spor alanlarında hizmetler yürütmek.
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mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. 
Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla 
uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal 
yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların 
azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma 
anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye 
taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında 
işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve 
özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal 
kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve 
tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil 
büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim 
değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari 
kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi 
önem arz etmektedir.

sunabilen, katılımcı,  şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı 
kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği 
sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye 
çıkarmaktır.

mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi 
yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, 
izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı 
yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre 
tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine 
katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik 
güçlendirilecektir.

artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır

belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim 
mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel 
yönetimlerin ve STK’ların rolü artırılacaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda yerel 
yönetimler için aşağıdaki politikalara yer verilmiştir.

amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu 
hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da 
güçlendirilecek, yoksullukla mücadelede sivil toplumun 
katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü 
güçlendirilecektir.

durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye 
kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin 
sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve 
özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı 
devam etmektedir.

kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda 
mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü 
artırılacaktır.

üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate 
alınarak idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların 
kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam 
edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda 
ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda 
MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), 
EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi 
Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi 
projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. 
Kurumsal e-Devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem 
planları çerçevesinde sürdürülecektir.

kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil 
olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.

yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın 
turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin 
refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve 

STRATEJİK
AMAÇ 3.7.

2015 yılından itibaren, her yıl büyükşehir belediyesinin faaliyetlerinin yer aldığı en az 12 
yayım yapmak.

STRATEJİK
HEDEF 3.7.1.

Kurumsal web sayfasının izlenebilir ve takip edilebilirliği her yıl %15 arttırılacaktır.  
STRATEJİK

HEDEF 3.7.2.

Kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin tören ve organizasyonlarına destek 
sağlanacaktır.

STRATEJİK
HEDEF 3.7.3.

Güvenilir ve erişilebilir bir iletişim, tanıtım ağı oluşturmak.



Tekne Yapımı
Emre BOSTANOĞLU


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































