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KAVRAMLAR AÇIKLAMALAR

Kente Saygı 
Kentlinin yaşadığı kente, mahallesine, 
sokağına, komşusuna, tarihine, doğasına ve
tüm canlılara saygı göstermesi.

İnsan Odaklı, İnsana Saygılı 
İnsana hizmet çatısı altında sunulan her 
faaliyet kaliteli ve kentliye yakışır bir yaklaşımla sunan 
yönetim.

Çevreye Duyarlı 
Doğal güzelliklerimize sahip çıkan, koruyan, 
çevremizin kirlenmesine karşı önlemler alan, koruyucu ve 
kollayıcı bir görev üstlenen yönetim.

Güvenli, Güvenilir 
Vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların 
güvenini kazanmayı ve güvenine layık olmayı esas alır.

Değişime ve Gelişime Açık, 
Yenilikçi

Modern çağın getirdiklerini yakından takip eden, 
gelişmelere açık ve her bakımdan gelişmiş bir ilçe 
olmaya çalışan bir yaklaşım.

Çağdaş, Modern
Gelişen bilgi teknolojilerine uyum sağlayan, modern dün-

ya gereksinimlerine göre kendini sürekli
yenileyen, güçlü ve çağdaş yönetim.

Sosyal Belediyecilik

Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin 
korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca 
kanalize eden; işsizlere yardım yapılması, sosyal 
dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile 
sosyokültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebil-
mesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının 
yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler 
arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet
mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak
mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol 
işlevleri yükleyen bir modeldir.

Toplumsal Değerlere Saygılı

Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, toplumun 
iyiliğine, refahına yönelik olduğu varsayılan, ideal ortak 
paylaşımlara karşı herkese eşit bir şekilde yaklaşarak 
kent barışını sağlamak.

KAVRAMLAR AÇIKLAMALAR

Vatandaş Memnuniyeti
Kamusal hizmetlerin yararlanıcısı olan vatandaşların, 
memnuniyetini esas alan bir anlayışla her kesime
eşit hizmet sunmak

Planlı

Kalkınma planları, büyük ölçekli makro planlar, devlet 
politikaları ve kurumun orta vadeli amaç ve 
hedeflerinin olduğu stratejik planı 
yapmış olduğu faaliyet ve projelerde temel olarak ben-

imsemesi

Hesap Verebilir ve Şeffaf 
Hesap verebilen, açık, kontrol edilebilen, denetime hazır, 
adil ve eşit yaklaşımlı bir yönetim anlayışı

Kültürel Değerlere Saygılı 
İlçenin tarihi, kültürel, etkin yapısını göz önünde 
bulundurarak geçmiş ve gelecek arasında bir bağ 
oluşturmak

Etkin, Verimli 
Tasarruf politikaları ile israf önleyerek; 
kurumun kaynaklarını etkin ve verimli
kullanmak

Katılımcı

İlçe halkı ile her konuda ortak akla dayalı projeler 
geliştirerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında 
değil izleme ve değerlendirme aşamasında da
yer almasını sağlamak

Adil Yönetim 
Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve
doğruluktan ayrılmayan, paydaşları arasında hiçbir ayrım 
yapmayan yönetim

Eşit Hizmet 
Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hizmet sunan ve kent ada-

leti sağlayan bir yönetim
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