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TUZLA İLÇESİ 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA STRATEJİ BELGESİ 

 

1-GİRİŞ 

Sürdürülebilir Kalkınma günümüzde tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri 

haline gelmiştir.  

Uzun yıllar özellikle Gayrı Safi Milli Hasıla hesaplamaları baz alınarak yapılan ve ülkenin daha 

fazla ürün ve hizmet üretmesi anlamında yani ekonomide nicel gelişmesini odak alana alan 

Ekonomik Büyümenin adil ve insani olmadığı acı tecrübelerle öğrenilmiştir. Bu tecrübeden 

hareketle, ekonomik büyümenin gelirin adil dağılımı, toplumsal refahın artması, kültürel, 

sosyal ve politik alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınmasını içeren Ekonomik 

Kalkınma/ekonomik gelişilme yaklaşımına geçiş yapılmıştır.  

1980’li yıllarda dünyada, “sürdürülebilirlik” konusu hızla en önemli gündem maddeleri arasına 

gelmiş, ekonomik gelişmenin/kalkınmanın mutlaka sürdürülebilirlik politikaları ile uyumlu 

olarak yürütülmesi konusunda uluslararası uzlaşı sağlanmıştır. 

1987 yılında imzalanan Brundtland Raporu ile birlikte sürdürülebilirlik kavramın ekonomik 

boyutu da gündeme gelmiştir.  Bu rapora göre sürdürülebilirlik “bugünün ihtiyaçlarının, 

gelecek kuşakların ihtiyaçları da göz önüne alınarak sağlıklı ve dengeli bir şekilde 

karşılanabilmesi” anlamına gelmektedir.  

 

2015 Eylül ayında BM tarafından “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 

Gündemi” açıklanmıştır. BM üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, 

eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 

toplamda 17 hedef belirlemiş ve 15 yıllık süre için yol haritasını çıkarmıştır.  

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nde yer alan hedefler 

şunlardır:  

Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek 

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve 

sürdürülebilir tarımı desteklemek 

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak 

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam 

boyu eğitim imkânı tanımak 

Hedef 5. Kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek 

Hedef 6. Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir 

yönetimini garanti altına almak 

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak 

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı 

ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak 

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni 

buluşları teşvik etmek 

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak 

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve 

sürdürülebilir kılmak 

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak 

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak 
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Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak 

ve sürdürülebilir şekilde kullanmak 

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, 

toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak 

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, 

herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar 

inşa etmek 

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve 

küresel ortaklığı yeniden canlandırmak. 

 

Sürdürülebilir Yerel kalkınma sadece merkezi hükümetler tarafından yürütülecek bir çalışma 

değildir. Başta Sera Gazı Salımları olmak üzere doğayı tahrip eden faaliyetlerin önemli 

bölümünün kentlerde bulunmasının yanı sıra dünya nüfusunun % 55’inin kentlerde yaşaması, 

özellikle gelişmiş ülkelerde bu oranın % 80’lere ulaşmış olması, buna paralel olarak üretim ve 

tüketimin kentlerde yoğunlaşması, Sürdürülebilir Kalkınmada kentlerin en önemli aktörler 

arasına girmesine sebep olmuştur.   

 

Sürdürülebilir Kalkınma Konusu Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)’nun da 

gündeminde bulunmaktadır. ISO, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna 

kadar ulaşılması amaçlanan yoksulluğa, açlığa son vermekten insana yaraşır iş ve ekonomik 

büyümeye kadar belirlenen 17 hedefe uygun olarak toplumların sürdürülebilir kalkınma 

çalışmalarında rehberlik yapmak üzere 2016 yılında “ISO 37101 Topluluklarda 

Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi” standardını yayınlamıştır. Ayrıca yaşam kalitesi 

için şehirlerde hedef olarak alınması, ölçülmesi, izlenmesi gereken başlıca göstergeleri içeren 

ISO 37120 standardını yayınlamış ve bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından da 

adapte edilerek yayınlanmıştır.  

 

Tuzla Belediyesi Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Belgesi, başta “Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” ve “ISO 37101 Topluluklarda 

Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi” standardı ve Çevre Şehircilik ve İklim 

Bakanlığımızın KENTGES çalışmaları olmak üzere, ülkemiz mevzuatlarına ve şartlarına uygun 

olarak, ilçemizin sürdürülebilir kalkınmasında tüm kurum ve kuruluşlara rehber olması için 

hazırlanmıştır. 

 

2- TUZLA SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA MODELİ  

 

2.1-Amaçlar: 

Tuzla Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Yönetimi Modeli, şehirlerimizin ideal şehir 

kriterlerine sahip olmasını amaçlamaktadır. ISO 37101 Yerel Topluluklarda Sürdürülebilir 

Kalkınma Yönetim Standardı bu çerçevede altı amaç belirtmiş olup, bizim modelimizde bu 6 

amaç esas alınmaktadır. Bu amaçlar şunlardır: 

 

2.1.1-Çekicilik: Şehirlerin ilgili taralar nezdinde (ikamet edenler, ziyaretçiler, yatırımcılar, vb) 

sahiplenilmesi, aidiyet hissinin oluşması; insanları burada gelmeye, burada yaşamaya 

cezbetmesidir.  

Bir şehrin cezbedici olabilmesi için çok farklı özelliklerin önemli bir kısmına sahip olması 

gerekir.  
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-Planlı ve sağlıklı yapılaşma 

-Temiz çevre (hava, su, toprak) 

-Yeterli ulaşım ağları ve sistemi 

-Güçlü ekonomik kapasite 

-Sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olması 

-Güvenlik 

-Zengin çeşitliliğe sahip istihdam imkânları 

-Güçlü eğitim altyapısı 

-Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yönünden geniş imkânlar sunması 

-Sosyal barış ve dayanışmanın hâkim olduğu, kültürel farklılıkların zenginlik kabul edildiği 

toplumsal yapı 

-Tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması 

-Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin fırsatlara erişim hakkının bulunması, 

-Gürültü kirliliği, görsel kirlilik ve benzeri olumsuzlukların giderilmesi,  

-vb. 

 Şehrin çekiciliğini artıran elbette çok daha farklı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların bir 

kısmı bizim şehri kullanımımızla ilgili iken bir kısmı da şehrin doğal ve tarihi özellikleri, belirli 

akslarda bulunması gibi varlığı bize bağlı olmayan özelliklerdir.  

Bu ve benzeri özelliklere önemli oranda sahip olan şehirler, hem içinde yaşayanların, burada 

yaşamaktan dolayı mutlu olduğu ve hem de ziyaretçiler (öğrenci, turist, vb), yatırımcılar için 

çekici yerleşimler olacaktır. Bu da şehrin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi, içinde yaşayan 

insanların refahı, esenliği, sağlığı için önemlidir. 

 

2.1.2-Çevre İyileştirme ve Koruma: Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması, 

iyileştirilmesi; hava, toprak, su, gürültü kirliliği ve benzeri olumsuzlukların giderilmesi, hayvan 

ve bitki çeşitliliğinin korunması vb. faaliyetleri içermektedir.  

Sanayi Devrimi’nden bu yana Avrupa ve daha yakın bir tarihte ise ABD ve Çin’in başını 

çektiği, doğayı talan eden ekonomik büyüme ve yine doğayı hiçe sayan aşırı anlayışı, 

günümüzde insanoğlunun yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.   

Ekolojik dengenin bozulduğu bu süreç iyileştirilemez ise şehirlerin ve doğal olarak şehirlilerin 

geleceğinin olumlu olması beklenemez.  

 

2.1.3-Dayanıklılık: Toplumun doğal afetlere, ekonomik ver sosyal-kültürel şoklara hazırlıklı 

olabilme kabiliyetidir. Bir yandan başta iklim değişikliği, deprem ve benzeri afetler olmak üzere 

insan hayatını aşırı ve olumsuz etkileyen hususlara karşı şehrin ve şehirlinin dirençli hale 

gelmesi ve diğer yandan da ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda yaşanacak ani değişikliklere 

(ekonomik kriz, mülteci sorunu, vb) toplumsal direncin artırılması, değişimlere uyum 

kabiliyetinin geliştirilmesi zorunludur.   

 

2.1.4-Sorumlu Kaynak Kullanımı: Bu amaç, sahip olunan kaynakları, gelecek nesillerin de 

haklarını koruyacak sorumlulukla kullanımını içermektedir. Etkin arazi kullanımından, 

malzemelerin yeniden dönüşümü, atıkların güvenli bertarafı, özellikle su ve enerji gibi 

kaynakların kıtlığını dikkate alacak çözümler üretilmesi özelde şehrin ve şehirlinin genelde ise 

tüm insanlığın sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı için önemlidir. 

 

2.1.5-Sosyal Dayanışma: Sosyal yardımlaşma ve iş birliğinin geliştirilmesi; hizmetlere adil 

erişim; her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması; ortak kültürel kimlik duygusunun gelişmesi, 

kültürel farklılıklara saygı; toplumsal değerlerin önemsenmesi; ortak yaşam kültürünün 

geliştirilmesi gibi hususlar bu amaç kapsamına girmektedir. 
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Toplumsal birlikteliğin sağlanamadığı, ayrımcılığın, eşitsizliğin bulunduğu yerlerde huzur ve 

güvenlik olmaz. Huzur ve güvenliğin olmadığı şehirlerde sadece sosyal yapı değil ekonomik 

yapıda da sorunlar yaşanması kaçınılmazdır.  

 

2.1.6-Esenlik: Şehirde güvenliğin sağlanması, beşeri sermayenin gelişmesi, sağlık 

hizmetlerinin üst düzeyde olması, insanların sosyal-sportif ve kültürel aktivitelere katılım 

ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri hususların varlığı, o şehirde emniyet, mutluluk ve esenlik 

için çok önemli hususlardır. İnsanların içinde yaşamaktan mutlu oldukları, huzuru buldukları 

şehirler özlenen bir özelliktir.  

 

2.2-Faaliyet Alanları/Odak Alanları 

Sürdürülebilir yerel kalınmanın amaçlarına ulaşmak için bir dizi faaliyet ve eylemin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. ISO 37101 Yerel Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma 

Yönetim Standardı bu amaçlara ulaşabilmek için 12 faaliyet alanı belirlemiştir: 1-Yönetişim, 

yetkilendirme ve katılım, 2-Eğitim ve kapasite geliştirme, 3-Yenilik, yaratıcılık ve araştırma, 

4-Toplumda sağlık ve bakım, 5-Kültür ve topluluk kimliği, 6-Birlikte yaşamak, karşılıklı 

bağımlılık ve karşılıklılık, 7-Ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim, 8-Yaşam ve çalışma 

ortamı, 9-Emniyet ve güvenlik, 10-Topluluk Akıllı altyapıları, 11-Hareketlilik, 12- 

Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri. 

Tuzla Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Yönetimi Modeli, yukarıda belirtilen 12 odak alanı da 

kapsayan ancak yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve imtiyazları kapsamında 5 odak alandan 

oluşmakta olup, bu alanlar; 1-Mekansal Gelişim, 2-Sosyal-Kültürel Gelişim, 3-Ekonomik 

Gelişim, 4-Çevreye Duyarlı Gelişim ve 5-Yönetsel Gelişimdir.  

Modelimizdeki 5 odak alan ile ISO 37101 Yerel Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma 

Yönetim Standardının 12 odak alanının içerik eşleşmesi ile bu odak alanlarının kapsadığı 

faaliyet alanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  

 

2.2.1. Modelimiz ve ISO 37101 Odak Alan Karşılaştırması: 

Tuzla Sürdürülebilir Yerel 

Kalkınma Yönetimi Modeli 

ISO 37101 

1-Mekânsal Gelişim 8-Yaşam ve çalışma ortamı 

10- Topluluk Akıllı altyapıları 

11- Hareketlilik 

2-Sosyal-Kültürel Gelişim 2-Eğitim ve kapasite geliştirme 

3-Yenilik, yaratıcılık ve araştırma  

4-Toplumda sağlık ve bakım 

5-Kültür ve topluluk kimliği 

6-Birlikte yaşamak, karşılıklı bağımlılık ve karşılıklılık 

9-Emniyet ve güvenlik 

3-Ekonomik Gelişim 7-Ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim 

4-Çevreye Duyarlı Gelişim 12-Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 

5-Yönetsel Gelişim 1-Yönetişim, yetkilendirme ve katılım 

 

2.2.2. Odak Alanlar Amaçlar Ulaşmada Nasıl Rol Oynar? 

Not: Her bir adak alandaki gelişme amaçlara çok farklı yönlerden etki eder. Fikir vermezi 

açısından kısa açıklamalara yer verilmiştir.  

 

a-Mekansal Gelişimin Amaçlara Etkisi 

Amaçlar Etkisi 

Çekicilik -Planlı yapılaşmayı başarmış, sağlıklı yapı stokuna sahip şehirler, 

ikamet edenler, yatırımcılar ve ziyaretçiler için caziptir.   
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-Elektrik, yol, su, ulaşım, temizlik gibi hayati öneme sahip ihtiyaçların 

yeterince karşılanamadığı şehirler özellikle yatırımcılar için olumsuz 

değerlendirmeye sebep olur. 

-Tarihi ve doğal mirasını koruyabilen şehirler özellikle ziyaretçiler için 

caziptir.  

-Yenilikçi teknolojilerin yaygın kullanıldığı şehirler ikamet edenler, 

yatırımcılar ve ziyaretçiler için caziptir.   

Çevre 

İyileştirme ve 

Koruma 

-Plansız yapılaşma, sağlıklı su-atık su şebekesinin bulunmaması, 

havzaların, ormanlık alanların korunamaması beraberinde ciddi çevre 

sorunlarını getirir.   

Dayanıklılık -Sağlıklı yapılaşma, şehrin coğrafi, iklim ve jeolojik özellikleri dikkate 

alınarak yapılaşması afetlere karşı direnci artırır. 

-Farklı gelir gruplarına hitap eden konut politikalarının bulunmaması 

özellikle sosyal sorunlara karşı şehrin dayanıklılığını zayıflatır. 

-Altyapısı yeterince gelişmemiş şehirlerde ekonomik hayat da 

gelişemeyeceği için toplumun ekonomik şoklara dayanma gücü zayıf 

kalır. 

Sorumlu Kaynak 

Kullanımı 

Doğal ve kıt kaynakların sorumlu kullanımı, geri dönüşüm 

çalışmalarının etkinliği, enerji verimliliği, havayı-toprağı-suyu koruma 

çalışmaları özellikle iklim değişikliğinin sebep olacağı olumsuzluklara 

karşı şehrin direncini artırır.  

Sosyal 

Dayanışma/Barış 

Toplumun bazı kesimleri gecekondularda, sağlıksız yapılarda, altyapısı 

yetersiz mekanlarda yaşarken bazıları bu imkanlara çok daha fazla 

sahipse, o şehirde toplumsal barış her zaman tehdit altındadır.  

Esenlik -İmar ve altyapısı, rekreasyon alanları yetersiz şehirlerde ekonomi ve 

ticaret gelişemez, refah artışı yaşanamaz. İnsanlar bu şehirde sağlıklı 

yaşayamadıkları için de huzurlu olamazlar.  

-Yeterli aydınlatmanın olmadığı kamusal alanlar, çöküntü merkezleri 

toplum güvenliği için tehdit oluşturur.  

 

b-Sosyal-Kültürel Gelişimin Amaçlara etkisi: 

Amaçlar Etkisi 

Çekicilik Sosyal barışın sağlandığı, kültürel değerlerin yaşatıldığı, ayrımcılığın 

bulunmadığı, yeterli sağlık hizmetlerine sahip, güvenli şehirler ikamet 

edenler, yatırımcılar ve ziyaretçiler için caziptir.   

-İnsanların kaliteli eğitim alma imkânına sahip olması şehirlerin 

çekiciliğini artırır. 

- Eğitimli-nitelikli iş gücü yatırımcılar için şehri cazip kılar. 

Çevre 

İyileştirme ve 

Koruma 

-Kentlilik bilincine sahip toplumların çevre konusunda hassasiyetleri 

yüksektir.   

-Sosyal ve kültürel dışlanmanın, ayrımcılığın yaşandığı toplumlarda 

şehre aidiyet zayıflar ve bu da çevre hassasiyetleri zayıflatır.  

Çevre bilinci ile eğitim arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Dayanıklılık Sosyal ve kültürel dışlanmanın, ayrımcılığın yaşandığı, sosyal 

dayanışmanın zayıf olduğu toplumlarda sosyal ve ekonomik şoklara 

karşı, toplumsal direnç zayıflar. 

Eğitimli-Nitelikli iş gücü şehrin ekonomik şoklara karşı direncini 

artırır. 
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Sorumlu Kaynak 

Kullanımı 

Kentlilik bilinci, birlikte yaşama bilinci, toplumsal aidiyet hissinin 

güçlü olması insanların şehrin kaynaklarına karşı sorumluluk hissini 

artırır.  

İnsanların eğitim seviyeleri arttıkça doğal kaynakların kullanımında 

sorumluluk bilinci de artmaktadır. 

Sosyal 

Dayanışma/Barış 

İnsanların sosyal ve kültürel hayata engelsiz katılımı, değerlerini 

yaşatabilmesi, dezavantajlı kesimlerin ve farklı kimliklerin 

dışlanmaması, herkesin kent imkanlarına erişim eşitliği ve benzeri 

hususlar sosyal barışı ve dayanışmayı güçlendirir.  

Birlikte yaşama bilinci, ayrımcılıkla mücadele gibi toplumsal barışa 

katkı sağlayacak özelliklerin kazanılmasında eğitim önemli rol 

oynamaktadır. 

Esenlik İnsanların sosyal ve kültürel hayata engelsiz katılımı, değerlerini 

yaşatabilmesi, dezavantajlı kesimlerin ve farklı kimliklerin 

dışlanmaması, herkesin kent imkanlarına erişim eşitliği ve benzeri 

hususlar şehir halkının huzur ve mutluluğuna katkı sağlar.  

Eğitimli-nitelikli iş gücü ekonomik yönden daha iyi şartlarda 

istihdama, insanların iş kurma ve yönetme becerilerinin gelişmesine ve 

dolayısıyla da refahına doğrudan etki etmektedir. 

 

c-Ekonomik Gelişimin Amaçlara Etkisi 

Amaçlar Etkisi 

Çekicilik -Ekonomi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehirler, istihdam imkanları, 

yeni girişimciler için taşıdığı fırsatlarla şehrin cazibesini artırır. 

-Şehir sakinlerinin şehirlerini sahiplenmesinin en önemli 

unsurlarından birisi de şehirlerinde ekonomik hayatlarını 

sürdürebilmeleridir. 

Çevre İyileştirme ve 

Koruma 

-Çevre çalışmaları bilinç meselesi olduğu kadar mali imkanlarla da 

ilgilidir ve ekonomik yönden gelişmiş şehirler çevre koruma ve 

iyileştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayırabilmektedir. 

Şehirde “yeşil Ekonomi, Döngüsel Ekonomi” yönünde iş 

dünyasında yaşanan gelişimeler çevre için önemlidir. 

Dayanıklılık -Şehirlerin ekonomik gelişmişlikleri sosyo-kültürel şoklara karşı 

dayanımlarını artırır. 

-Şehirde “yeşil Ekonomi, Döngüsel Ekonomi” gibi konulardaki 

gelişmeler şehirlerin iklim değişikliğine karşı direncini artırır. 

-Kentsel dönüşüm, bina sağlıklaştırma gibi doğal afetlere hazırlıklı 

yapılaşma ekonomik yönden gelişmiş şehirlerde daha etkin olarak 

sürdürülebilmektedir.  

Sorumlu Kaynak 

Kullanımı 

“Yeşil Ekonomi, Döngüsel Ekonomi” gibi çevre hassasiyetini 

gözeten ekonomiler aynı zamanda şehirde sorumlu kaynak 

kullanımını sağlamaktadır.  

-Güçlü ekonomiye sahip şehirlerde enerji verimliliği gibi mali 

yatırım gerektiren sorumlu kaynak kullanım çalışmaları daha etkin 

olarak sürdürülebilmektedir.  

Sosyal 

Dayanışma/Barış 

-Ekonomi ve ticaretin geliştiği şehirlerde istihdam ve gelir artışlı 

sayesinde bireylerin refahı artmakta ve toplumsal barışa yönelik 

tehditler azalmaktadır. 
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-Ekonomi ve ticaretin geliştiği şehirlerde ihtiyaç sahiplerinin 

hayatını kolaylaştırıcı çalışmalara daha fazla kaynak 

aktarılabilmektedir.  

Esenlik -Ekonomi ve ticaretin geliştiği şehirlerde istihdam, bireylerin gelir 

artışı, şehrin alt ve üst yapılarına daha fazla kaynak aktarılması, 

sosyal ve kültürel etkinliklerin daha yoğun olması gibi sebeplerle 

toplumsal güven ve esenlik artmaktadır.  

 

 

d- Çevreye Duyarlı Gelişim 

Amaçlar Etkisi 

Çekicilik Doğal çevrenin korunduğu, suyu, havası temiz şehirler ikamet 

edenler, yatırımcılar ve ziyaretçiler için daha caziptir.   

Çevre İyileştirme ve 

Koruma 

Çevre duyarlılık esaslı her türlü faaliyet, şehirdeki çevre koruma ve 

iyileştirme çalışmalarına ciddi katkı sağlamakta, bunlara yönelik 

tehditleri azaltmaktadır.  

Dayanıklılık Çevre duyarlılık esaslı her türlü faaliyet, çevresel bozulmaları 

engellediğinden şehirlerin doğal afetlere ve iklimsel değişikliklere 

karşı direncini artırmaktadır.  

Sorumlu Kaynak 

Kullanımı 

Çevre duyarlılık esaslı her türlü faaliyet, niteliği itibarı ile de 

sorumlu kaynak kullanımını içermektedir.  

Sosyal 

Dayanışma/Barış 

Çevrenin, biyoçeşitliliğin ve zenginliğin korunması şehir sakinleri 

için daha hoş yaşam alanları sağlamaktadır.  

Esenlik Çevrenin korunması şehirliler için esenlik kaynaklarındandır.  

 

e- Yönetsel Gelişimin Amaçlara Etkisi 

Amaçlar Etkisi 

Çekicilik -Şehrin kaynaklarının doğru planlama ile ve verimli olarak 

kullanımı, planları hazırlayan ve kaynakları kullanan kurumların 

etkin yönetim becerileri ile doğrudan ilgilidir. Yönetsel kapasitesi 

gelişmiş kurumların şehre ve şehirliye daha etkin olarak verecekleri 

hizmetler şehirlerin daha gelişmiş olmasını ve dolayısıyla da 

çekiciliğini sağlamaktadır.  

-Katılımcı yönetim uygulamaları, şehirlinin şehrini sahiplenmesini 

ve şehirle aidiyetini artırarak çekiciliğe katkı sağlamaktadır.  

-Yönetimlerin ileri teknoloji uygulamaları şehirlerin çekiciliğini 

artırmaktadır.  

Çevre İyileştirme ve 

Koruma 

Çevre iyileştirme ve koruma çalışmaların etkinliği, bu alanda 

sorumlu olan kurumların yönetsel kabiliyeti ile doğrudan ilgilidir.  

Dayanıklılık Şehrin doğal, ekonomik, sosyal şoklara karşı dayanıklılığı, ilgili 

kurumların doğru teşhis, doğru çözüm bulma ve bu çözümleri doğru 

ve etkin olarak uygulamaları ile doğrudan ilgilidir ve bu faaliyetler 

de kurumların yönetsel kabiliyetleri ile ilgilidir.  

Sorumlu Kaynak 

Kullanımı 

Döngüsel ekonomi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık 

dönüşüm, çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımı gibi hususlarda 

etkinliğin sağlanması, kurumların yönetsel kapasiteleri ile 

bağlantılıdır.  

Sosyal 

Dayanışma/Barış 

Toplumsal dayanışmanın sağlanması, ayrımcılıkla mücadele, 

kültürel zenginliklerin korunması gibi konularda ilgili kurum ve 
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kuruluşların işbirliğinin gelişmesi, yönetişimin yaygınlaştırılması 

çok önemlidir.  

Esenlik Şehirlerde, şehir sakinlerinin huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu 

tehdit eden hususlarla mücadelede hem ilgili kurumların yönetsel 

kabiliyetleri ve hem de tüm paydaşların etkin iş birliği çok 

önemlidir.  

 

 

2.2.3. Odak Alanların İçerdiği Faaliyetler: 

Not: Odak alanları içeren faaliyetler tabloda belirtilenlerle sınırlı değildir. Bazı faaliyetler, 

(örneğin mesleki eğitim) birden fazla alanı (Örneğin Sosyal-Kültürel Gelişim ve Ekonomik 

Gelişimi aynı anda) kapsayabilir.  

 

Odak Alan Faaliyet Kapsamı 

1-Mekansal 

Gelişim 

-İmar planları ve imar faaliyetleri 

-Kentsel Dönüşüm/Yenileme 

-Altyapı (Yol, su, kanal, yağmur suyu) 

-Ulaşım planlama ve ulaşım sistemleri 

-Kentsel hizmetlerde (su, trafik, enerji, temizlik, ulaşım, kamu 

hizmetleri vb) teknoloji kullanımı 

-Acil eylem planları, afete hazırlık 

-İtfaiye hizmetleri 

-Farklı gelir grupları için plan kararları, yöresel doku ve mimariye 

uygun konut üretimi 

-Kentsel tasarım çalışmaları 

- Park-Sokak aydınlatmaları 

-Tarihi, doğal ve kültürel miras koruma çalışmaları 

-Otopark çalışmaları 

-vb. 

2-Sosyal-Kültürel 

Gelişim 

-Koruyucu ve tedaviye yönelik Sağlık hizmetleri 

-Sağlığı tehdit eden hususlarla mücadele  

-Kentlilik bilinci çalışmaları 

- Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik 

çok yönlü programlar  

- Toplumsal ayrışmayı ve yalnızlaşmayı önleyecek sosyal ve 

kültürel faaliyetler 

- Kentsel hizmet alanlarının ve kamu tesislerinin dezavantajlı 

grupların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi 

- Kent yoksulluğunun azaltılabilmesi için mesleki eğitim ve beceri 

kazandırma programları 

-Sosyal destek programları 

-Kültürel zenginliğin yaşatılması faaliyetleri 

-Asayişe yönelik çalışmalar 

-Tarihi ve kültürel mirasın korunması çalışmaları 

-Sosyal, kültürel, sportif tesisleşme 

-Okul-derslik yapımı 

-Eğitim destekleri (burs, takviye kurs, araç-gereç yardımları, vb) 

-Teknoloji merkezlerinin, bilgi evlerinin yaygınlaştırılması 

-Gençleri araştırmaya özendirecek tesisler (Gözlemevi vb) ve 

etkinlikler 
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-Kütüphanelerin kitap ve e-kitap kapasitelerinin artırılması, farklı 

kaynaklara ücretsiz ulaşım imanlarının sunulması, 

-Hobi ve meslek kursları 

-Ücretsiz internete ulaşımım yaygınlaştırılması 

-Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi 

-vb. 

3-Ekonomik 

Gelişim 

-Ticari-sınai alan planlamaları 

-Girişimci destekleri 

-Meslek-Beceri edindirme, geliştirme kursları 

-Yatırım teşvik çalışmaları 

-Haksız rekabetle ve kayıt dışı ile mücadele 

-Pazar yerleri ve ekolojik Pazar, el emeği pazarları, kesimhane vb.  

tesisleşme çalışmaları 

-Arazi geliştirme çalışmaları 

-Prestij Caddeleri vb. çalışmalar 

-Yerel tarım, hayvancılık ve balıkçılık destekleme faaliyetleri 

-İŞGEM, Kuluçka Merkezleri vb. faaliyetler 

-İşyeri açma-çalıştırma iş ve işlemlerinde bürokrasinin azaltılması 

-Yatırımcı için altyapı destek programları 

-Fuar, gösteri alanları yapımı 

-Şehrin tanıtım faaliyetleri 

-Yeşil ekonomiye geçiş çalışma destekleri 

-İstihdam destek programları 

-vb 

4-Çevreye Duyarlı 

Gelişim 

-Toplu taşımada kullanılan yakıt ve araç türlerinin seçiminde çevre 

dostu teknolojilerin benimsenmesi 

- Farklı bölgelerde ve yapı türlerinde gri su sisteminin kullanımının 

fayda-maliyetlerinin tespit edilmesine yönelik araştırmalar 

yapılması 

- Yağmur suyu depolama ve kullanımının yaygınlaştırılması için 

çalışmalar yapılması 

- Hava, su ve toprak kirliliğini ölçme, izleme ve bilgilendirme 

çalışmaları 

- Kent ormanı uygulamalarının geliştirilmesi 

-Yeşil alanların yapımı, bakımı 

-Şehrin sera ağzı envanterinin çıkarılması, İklim Değişikliği 

Mücadele ve Uyum Planlarının hazırlanması 

-Başta OSB’ler olmak üzere orta ve büyük işletmelerde Enerji 

Verimliliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması 

-OSB’lerde Endüstriyel Simbiyoz Planı çalışmalarının teşvik 

edilmesi 

-vb. 

5-Yönetsel 

Gelişim 

-Ulaşım, temizlik, su, atık su, trafik sinyalizasyon, güvenlik kamera 

sistemi ve benzeri altyapılarda teknoloji kullanımının 

yaygınlaştırılması 

-e-Devlet, e-belediye hizmetlerinin yaygınlaştırılması 

-Kurumlarda etkenlik-verimlilik odaklı yönetim anlayışının 

geliştirilmesi 

-Kent Konseyi, mahalle meclisi ve benzeri katılım 

mekanizmalarının geliştirilmesi 

-Kamu araştırmaları ve benzeri çalışmalar  
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-Belediye karar ve uygulamaları konusunda kamuoyu 

bilgilendirilmesi 

-Etkin müşteri şikâyet-talep mekanizmalarının oluşturulması 

-Hizmet envanterlerinin oluşturulması  

-Kamu-STK-Üniversite-İş Dünyası ortak proje çalışmaları 

-Coğrafi sistemleri, şehir bilgileri vb. alanlarda dijitalleşme ve 

kullanıcıların yaralanmasına sunulması  

-Şehrin Telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi 

-Vb. 

 

 

2.3. Performans Göstergeleri: 

Her planlama faaliyetinde olduğu gibi, sürdürülebilir yerel kalkınma kapsamında 

yapılacak planlama çalışmalarının etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Ölçümleme için farklı 

performans ölçütleri kullanılabilir ve kullanılmalıdır da. Ancak şehrin kalkınması 

çalışmalarında performans sadece şehrin kendi hedeflerine yani öngördüğü faaliyetlere ulaşım 

derecesi olarak ölçülemez. Yetersiz hedef belirleme başta olmak üzere değişik sebeplerle 

performans değerlendirmesi sağlıklı sonuç vermeyebilir. Bu sebeple genellikle şehirlerarası 

karşılaştırmaya imkân verecek performans ölçütleri kullanılması tercih edilmektedir. Bu 

kapsamda da ISO tarafından ISO 37120 Toplulukların Sürdürülebilir Kalkınması-Yaşam 

Kalitesi ve Şehir Hizmetleri İçin Göstergeler Standardı yayınlanmış ve TSE tarafından da Türk 

Standardı olarak adapte edilmiştir.  

Her şehrin her göstergeyi kullanması da düşünülemez. Örneğin, tarım ve hayvancılık 

ekonomisine sahip şehirler, sanayi şehirleri, turizm şehirleri gibi farklı özelliklerdeki şehirlerde 

ele alınacak göstergeler farklılık gösterecektir. Buna karşılık eğitim, sağlık, çevre gibi 

konularda her şehrin performans göstergelerinin bulunması da kaçınılmazıdır.  

Performans göstergelerinin hesaplanmasında, şehirlerarası karşılaştırmanın sağlıklı 

yapılabilmesi için mümkün olduğu kadar veri sağlanması önemlidir. Bu sebeple genellikle 

şehirdeki hasta yatak sayısı, toplan derslik sayısı gibi karşılaştırmaya imkân vermeyen 

değerlendirme yerine 100.000 kişi başına düşen hasta yatak sayısı, derslik başına düşen 

ortalama öğrenci sayısı gibi, karşılaştırmaya imkân veren kriterler kullanılmaktadır.   

 

 

2.3.1. Tuzla Sürdürülebilir Yerel kalkınma Performans Göstergeleri 

 

Paydaşlarımızla birlikte yapılan değerlendirmeler sonunda, çok sayıda performans göstergesi 

arasından aşağıda belirtilen göstergelerin ilgili odak alanlarında ölçülmesi ve izlenmesine 

karar verilmiştir. 
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ODAK ALAN GÖSTERGELER 

 

Mekânsal 

Gelişim 

  

1/1000 imar planlı alanların oranı 

Yüksek riskli bağımsız bölüm sayısının toplam bağımsız bölüm sayısına 

oranı 

Yağmur suyu şebeke tamamlanma oranı 

Toplu taşımadan yararlanan sayısı/100.000 

(Marmaray ve İETT Toplamı – Tuzla ilçesinden binen) 

Aydınlatma yapılan parkların toplam park sayısına oranı 

Sosyal-Kültürel 

Gelişim 

 

 

 

100.000 kişi başına hasta yatak sayısı 

İlköğretim derslik ortalama öğrenci sayısı 

Lise derslik ortalama öğrenci sayısı 

Belediye kütüphane üye sayısı/100.000 

100.000 kişi başına belediye sosyal-kültürel tesis kapasitesi 

Belediye sosyal destek verilen kişi sayısı/100.000 

Evde bakım hizmeti verilen yaşlı sayısı/tespit edilen ve destek gereken 

yaşlı sayısı 

Engelli Ulaşımına uygun Kamu binalarının toplam kamu binalarına oranı 

Engelli Ulaşımına uygun parkların toplam parklara oranı 

Engelli Ulaşımına uygun düzenleme yapılan yol-sokak sayısının toplam 

yol-sokak sayısına oranı 

Ücretsiz internet kullanım alanlarının toplam alana oranı 

100.000 kişi başına mala-mülke yönelik suç sayısı 

Ekonomik 

Gelişim 

Kursiyer Sayısı/100.000 

(İsmek, Tuzgem, Halk Eğitim vb.) 

İŞGEM, Kuluçka Merkezleri vb. tesislerden yararlanan sayısı/100.000 

Zabıtaca denetlenen İşyeri sayısı 

Belediyece kurulan Pazar yerleri ve ekolojik Pazar, el emeği çarşısı, 

kesimhane vb. tesis sayısı 

Kurulan İşletme sayısının kapanan işletme sayısına oranı 

Çevreye Duyarlı 

Gelişim 

 

 

Düzenli evsel atık toplanan alan oranı 

Geri dönüşüm kapsamında toplanan atıkların toplam toplanan atığa oranı 

Kişi başı aktif yeşil alan-m2 

Dikilen ağaç sayısı/100.000 kişi 

Orman alanlarının (askeri alanlar dahil) şehrin alanına oranı 

Çevre Yönetim Sistemine sahip OSB sayısı 

Enerji Yönetim Sistemine sahip OSB sayısı 

Çevre Yönetim Sistemine sahip Tersane sayısı 

Enerji Yönetim Sistemine sahip Tersane sayısı 

Kişi başı sera gazı salınım miktarı 

Yönetsel 

Gelişim 

Gönüllü sayısı/100.000 kişi 

Vatandaş talep ve şikâyetleri geri dönüş süresi(saat) 

Vatandaş talep ve şikâyetleri cevaplama oranı 

E-Belediye üzerinden verilen hizmet sayısı 

Bir ışık performansı tarafından yönetilen sokak aydınlatmasının yüzdesi 
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 2.4. Strateji ve Politikaların Belirlenmesi 

Şehirlerin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için, 

ilgili taraflara rehberlik edecek, ilgili kurumların faaliyetleri ile ilgili planlama çalışmalarında 

üst ölçekli politika belgesi olarak işlev görecek stratejilerin ve politikaların belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Strateji ve politika kavramları birbiri ile çok karıştırılan ve hatta birbiri yerine de 

kullanılan kavramlar olmakla beraber aslında strateji, politikaları da içeren ve onun üstünde 

olan bir yaklaşımdır. Strateji temel amaçlara ve hedeflere ulaşmak için önceliklerin 

belirlenmesi, bu önceliklere göre planlama yapılmasını içerirken, politika ise belirlenen plan 

çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin “nasıl” yapılacağı ile ilgili ilke ve yaklaşımları 

ifade etmektedir. Fakat uygulamada genellikle strateji-politika ayrımı yapılmadığı için biz de 

aynı yaklaşımı benimseyerek, bu iki kavramı tek set olarak ele aldık.  

Paydaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Tuzla Sürdürülebilir Kalkınma 

çalışmalarında, ilgili odak alanlarında belirlenen stratejiler/Politikalar şunlardır: 

 

 

2.5. Faaliyetlerin/Eylemlerin, Sorumlularının ve zamanlamanın Planlanması: 

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma çalışması kapsamında, kurum ve kuruluşların gelecek dönemde 

yapacakları faaliyetlere yer verilmelidir. Bu faaliyetlerin sorumluları ve gerçekleşme 

zamanlaması belirlenmelidir.  

Şehrin Sürdürülebilir Yerel Kalkınma planlamasında kısa vadeli eylemlere daha az yer verilip, 

bu eylemlerin genel olarak kurumların kendi planlarında olması tercih edilmelidir. Şehrin planı 

daha çok diğer kurumlar için rehber niteliğinde olmalı ve bu sebeple de orta ve uzun vade 

eylemlere ağırlık verilmelidir. 

Planlanacak faaliyetler mümkün olduğunca her odak alanı kapsamalıdır.  

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma çalışması kapsamında, faaliyet planlaması aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. 

Odak alan Strateji/Politika 

Mekânsal 

Gelişim 

Kentsel dönüşümde “yerinde dönüşüm” politikalarına öncelik vermek 

Altyapı çalışmalarında, altyapısı yetersiz yerleri öncelemek 

İkamet-Ticaret-Rekreasyon alanları dengesinin sağlanması 

Sosyal-

Kültürel 

Gelişim 

Kültürel faaliyetlerde yerel kültürlerin korunması ve saygı 

Dezavantajlı kesimlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi 

Okul-derslik eksikliğinin giderilmesi için kamu-destekçi iş birliğinin 

geliştirilmesi 

Okullarda teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Ekonomik 

Gelişim 

Döngüsel ekonomiye, yeşil ekonomiye geçişlerin desteklenmesi 

Proje onayı, iş yeri ruhsatlarında ve benzeri hizmetlerde bilişim 

teknolojilerinin yaygın kullanımı 

Çevreye 

Duyarlı 

Gelişim 

Şehrin yeşil alan ve orman varlıklarının (yutak alanların) korunması ve 

geliştirilmesi 

İklim değişikliği ile mücadelede toplumsal bilincin artırtılması 

Entegre Atık Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması 

Yönetsel 

Gelişim 

STK-İş Dünyası ve üniversiteler ile kamu kurumları arasında ortak projelerin 

yaygınlaştırılması 

e-devlet, e-belediye uygulamalarının geliştirilmesi 

e-Kurumlarda etkinlik ve kalite odaklı yönetim modellerinin uygulanmasının 

desteklenmesi 
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ODAK 

ALAN 
FAALİYET GÖSTERGE 

MEVCUT 

DURUM 

HEDEFLER 
SORUMLU Kısa Vade 

(1-3 yıl) 

Orta Vade 

(4-5 yıl) 

Uzun Vade 

(6-10 yıl) 

 

Mekânsal 

Gelişim 

  

1/1000 imar 

planları 

hazırlama 

1/1000 imar planlı 

alanların oranı 
%95 %98 %99 %100 

Plan Proje 

Md. 

Kentsel 

Dönüşüm/Bina 

Yenileme 

Yüksek riskli bağımsız 

bölüm sayısının toplam 

bağımsız bölüm 

sayısına oranı 

%0,0375 %0,05 %0,05 %0,05 
Plan Proje 

Md. 

Altyapı 
Yağmur suyu şebeke 

tamamlanma oranı 
%73 %80 %88 %97 

Fen İşleri 

Md.  

Ulaşım 

Hizmetleri 

100.000 kişide toplu 

taşımadan yararlanan 

kişi sayısı 

19.440 20000 21000 22000 
İETT, 

TCDD 

Park-Sokak 

aydınlatmaları 

Aydınlatma yapılan 

parkların toplam park 

sayısına oranı 

%93,66 %100 %100 %100 

Park ve 

Bahçeler 

Md. 

Sosyal-

Kültürel 

Gelişim 

 

 

 

Sağlık 

hizmetleri 

100.000 kişi başına 

hasta yatak sayısı 
214 214 214 214 

Sağlık 

İşleri Md. 

Okul-derslik 

yapımı 

İlköğretim derslik 

ortalama öğrenci sayısı 
22.10 22.10 22.10 22.10 

İlçe Milli 

Eğitim Md. 

Lise derslik ortalama 

öğrenci sayısı 
25,88 25,88 25,88 25,88 

İlçe Milli 

Eğitim Md. 

Kütüphanelerin 

kitap ve e-kitap 

kapasitelerinin 

artırılması 

100.000 kişide 

Belediye ve MEB 

kütüphane kitap sayısı 

95.766 105.340 115.880 127.460 

Kültür ve 

Sosyal 

İşler Md., 

İlçe Milli 

Eğitim Md. 

100.000 kişide 

belediye kütüphane 

üye sayısı 

2.452 2.700 3.000 3.260 

Kültür ve 

Sosyal 

İşler Md., 

İlçe Milli 

Eğitim Md. 

Sosyal, kültürel 

tesisleşme 

100.000 kişi başına 

belediye sosyal-

kültürel tesis kapasitesi 

900 970 1.000 1.060 

İşletme ve 

İştirakler 

Md. 

Sosyal destek 

programları 

100.000 kişide 

belediye tarafından 

sosyal destek verilen 

kişi sayısı 

3.645 4.225 4.400 4.580 

Sosyal 

Yardım 

İşleri Md. 

Evde bakım hizmeti 

verilen yaşlı sayısının 

tespit edilen ve destek 

gereken yaşlı sayısına 

oranı 

%100 %100 %100 %100 
Sağlık 

İşleri Md. 

Engelli Erişim 

Çalışmaları 

Engelli Ulaşımına 

uygun Kamu 

binalarının toplam 

kamu binalarına oranı 

%100 %100 %100 %100 
Kaymaka

mlık 

Engelli Ulaşımına 

uygun parkların toplam 

parklara oranı 

%78,72 %85,81 %92,90 %100 

Park ve 

Bahçeler 

Md. 

Engelli Ulaşımına 

uygun düzenleme 

yapılan yol-sokak 

sayısının toplam yol-

sokak sayısına oranı 

%56 %62 %68 %75 
Fen İşleri 

Md. 
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Ücretsiz 

internete 

ulaşımın 

yaygınlaştırılm

ası 

Ücretsiz internet 

kullanım alanlarının 

toplam alana oranı 

%40 %55 %70 %100 

Destek 

Hizmetleri 

Md. 

Asayişe 

yönelik 

çalışmalar 

100.000 kişi başına 

mala-mülke yönelik 

suç sayısı 

455 455 455 455 

İlçe 

Emniyet 

Md. 

Ekonomik 

Gelişim 

Meslek-Beceri 

edindirme, 

geliştirme 

kursları 

100.000 kişide kursiyer 

sayısı(Yıllık) 
5.264 5.740 6.560 6.765 

İlçe Milli 

Eğitim 

Md., İsmek 

İŞGEM, 

Kuluçka 

Merkezleri vb. 

faaliyetler  

100.000 kişide 

İŞGEM, Kuluçka 

Merkezleri vb. 

tesislerden yararlanan 

sayısı 

1 9 13 13 

Destek 

Hizmetleri 

Md. 

Haksız 

rekabetle ve 

Kayıt Dışı ile 

mücadele 

Zabıtaca denetlenen 

İşyeri sayısı (Yıllık) 
327 500 500 500 Zabıta Md. 

Pazar yerleri ve 

ekolojik Pazar, 

el emeği 

pazarları, 

kesimhane vb. 

tesisleşme 

çalışmaları 

Belediyece kurulan 

Pazar yerleri ve 

ekolojik Pazar, el 

emeği çarşısı, 

kesimhane vb. tesis 

sayısı 

14 14 14 14 Zabıta Md. 

İstihdam-

Girişimci 

destek 

programları 

Kurulan İşletme 

sayısının kapanan 

işletme sayısına oranı 

%195 %200 %200 %200 

Vergi 

Dairesi 

Md. 

Çevreye 

Duyarlı 

Gelişim 

 

 

Atık Toplama 

Çalışmaları 

Düzenli evsel atık 

toplanan alan oranı 
%100 %100 %100 %100 

Temizlik 

İşleri Md. 

Geri dönüşüm 

kapsamında toplanan 

atıkların toplam 

toplanan atığa oranı 

%13,78 %15 %20 %35 
Temizlik 

İşleri Md. 

Rekreasyon-

Ağaçlandırma 

Çalışmaları 

Kişi başı aktif yeşil 

alan-m2 
6,1 6,3 6,5 6,7 

Park ve 

Bahçeler 

Md. 

100.000 kişide dikilen 

ağaç sayısı (yıllık) 
660,94 5.200 7.000 8700 

Park ve 

Bahçeler 

Md. 

Orman alanlarının 

(askeri alanlar dahil) 

şehrin alanına oranı 

%25 

 

%25 

 

%25 

 

%25 

 

Park ve 

Bahçeler 

Md. 

Yeşil Sanayi 

Çalışmaları 

Çevre Yönetim 

Sistemine sahip OSB 

sayısı 

3 4 5 5 

Mali 

Hizmetler 

Md. 

Enerji Yönetim 

Sistemine sahip OSB 

sayısı 

4 5 5 5 

Mali 

Hizmetler 

Md. 

Çevre Yönetim 

Sistemine sahip 

Tersane sayısı 

40 40 40 40 

Mali 

Hizmetler 

Md. 

Enerji Yönetim 

Sistemine sahip 

Tersane sayısı 

 

0 5 10 20 

Mali 

Hizmetler 

Md. 
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2.6-İzleme-Revizyon 

2.6.1. Tuzla Sürdürülebilir Yerel Kalınma Strateji Belgesinde yer alan faaliyetlerin hedeflere 

ulaşımı her yılın 3. Ayına kadar, Tuzla Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Ekibi(SKYE) 

tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilecek verilerle değerlendirilir ve raporlanır. 

2.6.2. SKYE tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Belediye üst yönetimine sunulur; ilgili 

paydaşlara gönderilir. 

 

3. DEĞERLENDİRME 

Sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında şehirlerin önemi ve bu sebeple de şehir yönetimlerinin 

bu alanda inisiyatif almaları başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgililerce kabul edilmekte 

ve gerekli görülmektedir.  

Ülkemizde belediyeler “Şehremini” yani şehrin emanet edildiği kurumlardır. Bu sebeple ve 

yasal yükümlülükler de dikkate alındığında belediyelerimizin yerel kalkınma çalışmalarına 

önem vermeleri kaçınılmaz görülmektedir.  

Tuzla Belediyesi öncülüğünde hazırlanan bu belge, ilçemize ve ilçe halkımıza hizmet sunan 

tüm kurumlar için rehber niteliğindedir.  

Tüm kurum ve kuruluşlarımızın, bundan sonraki dönemde kendi stratejik planlarını ve faaliyet 

planlarını hazırlarken bu belgeyi dikkate almaları tüm Tuzlalılar adına talebimizdir.  

İklim 

Değişikliği ile 

Mücadele 

Eylem Plan 

Çalışmaları 

Kişi başı sera gazı 

salınım miktarı 
5,72 - - 8,28 

Mali 

Hizmetler 

Md. 

Yönetsel 

Gelişim 

Belediye 

Hizmetlerine 

Gönüllü 

Katılım 

100.000 kişide gönüllü 

sayısı 
9.240 9.500 10.000 12.000 

Özel 

Kalem 

Md., 

Sosyal 

Yardım 

İşleri Md. 

Belediye Talep 

ve Şikâyet 

Yönetimi 

Vatandaş talep ve 

şikâyetleri geri dönüş 

süresi(saat) 

24 12 6 3 

Basın 

Yayın ve 

Halkla 

İlişkiler 

Md. 

Vatandaş talep ve 

şikâyetleri cevaplama 

oranı 

%95 %100 %100 %100 

Basın 

Yayın ve 

Halkla 

İlişkiler 

Md. 

Elektronik 

Belediyecilik 

E-Belediye üzerinden 

verilen hizmet sayısı 
27 27 27 27 

Destek 

Hizmetleri 

Md. 

Bir ışık performansı 

tarafından yönetilen 

sokak aydınlatmasının 

yüzdesi 

%93,93 %95 %97 %99 
Fen İşleri 

(Ayedaş) 


