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KENTGES 5. İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI 

[25 EKİM 2013] 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı Salonu 

 

KENTGES 5. İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) toplantısı 25 Ekim 2013 günü Saat 15.00’te Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ercan TIRAŞ başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı 

Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Gündem gereği Sayın Ercan TIRAŞ toplantının açılış konuşmasını yapmıştır. KENTGES İzleme Birimi 

tarafından KENTGES’in tanıtılması, KENTGES eylemleri kapsamında son toplantıdan sonra yapılan 

önemli faaliyetler ve gündem konularına ilişkin kısa bir sunum yapılmasının ardından konuların 

görüşülmesine geçilmiştir. 

 

GÜNDEM KONULARI HAKKINDA GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR 

 

GÜNDEM 1: [2013 Belediyeler Anketi hakkında bilgi verilmesi ve anket hakkında değerlendirme] 

2011 yılında 2950 belediyenin KENTGES eylemlerini uygulama durumları ve mevcut kapasitelerini 

değerlendirmek amacıyla yapılan KENTGES Belediyeler Anketinin başarı ile tamamlandığı, bu 

başarıda İçişleri Bakanlığı’nın anketin doldurulmasına dair yayınladığı genelgenin de katkısının büyük 

olduğu belirtilmiştir.  

2013 yılı Ekim ayı itibariyle yeniden başlatılan ve yılsonunda tamamlanacak olan Belediyeler 

Anketinin başarısının artırılması için, İçişleri Bakanlığınca daha önce yayınlanan genelge ilgi 

tutularak belediyelere dağıtımlı bir yazı yazılmasına karar verilmiştir. 

Katılımcılar tarafından Belediyeler Anketindeki verilerin doğruluğu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

çalışmaları ve Kent Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

Bu kapsamda Belediyelerde istatistiki veri toplanmasının ve gerek istatistik çalışmaları gerekse 

KENTGES konusunda belediyelere tanıtım toplantıları ve teşvik edici mekanizmalar geliştirilmesi 

hususlarında 2014 yerel seçimleri sonrasında hayata geçirilecek şekilde çalışmaların 

gerçekleştirilmesi, belediyelerde istatistik bürolarının kurulması konusunda KENTGES’e bir eylem 

konulması ve TÜİK’in de bir sonraki İYK toplantısına davet edilerek çalışmaların ortak bir 

standartta ilerlemesinin sağlanması kararlaştırılmıştır. 

 

GÜNDEM 2: [“KENTGES İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esasları Yönergesi” 

değişikliğinin kabulü] 

Söz konusu yönergenin “Toplantı ve Gündem” başlıklı 9. maddesi 1. bendinde yer alan “2” 

ifadesinin “1” olarak değiştirilmesi önerisi kabul edilmiştir. 

 

GÜNDEM 3: [“Mali Araçlar Komisyonu”nun çalışmalarına başlaması ve bir sonraki İYK Toplantısına 

davet edilerek çalışma raporunu sunması] 

KENTGES eylemlerinin merkezi ve yerel yönetimlerce hayata geçirilebilmeleri, teknik ve mali 

kapasitelerinin artırılması ile desteklenmesine yönelik finansal araçların belirlenmesi için 

oluşturulan Mali Araçlar Komisyonuna uzman ismi bildirmeyen kurum/kuruluşların ivedilikle isim 

bildirmesi ve Komisyon tarafından çalışmalara başlanarak, bir sonraki İYK toplantısına bir çalışma 

raporu sunmasına karar verilmiştir.  
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GÜNDEM 4: [KENTGES Belgesinde yapılan zorunlu değişiklikler ile revizyonların görüşülmesi ve bir 

sonraki toplantıda karara bağlanmak üzere sorumlu birim/kurum/kuruluşlarla birebir çalışmaların 

yürütülmesi]  

KENTGES Belgesinde, Bakanlıkların kurumsal yapıları ile görev tanımlarındaki değişiklikler, şehirleşme 

gündeminde yaşanan gelişmeler, belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine ve 

yönlendirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar nedeniyle revize edilmiş olan KENTGES eylemlerinin 

son hali katılımcılara iletilmiştir.  

Kurum, kuruluş ve birimlerin söz konusu eylem tablolarına dair görüşlerinin alınması ve bir sonraki 

İYK toplantısında nihai olarak revize edilmiş KENTGES’in kabul edilmesi kararı alınmıştır. 

 

BİR SONRAKİ İYK’YA KADAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

Yapılacak Çalışma Sorumlu Kurum İlgili Kurumlar 

Anket ile ilgili daha önce yayınlanan 

genelge ilgi tutularak belediyelere 

dağıtımlı bir yazı yazılması 

İçişleri Bakanlığı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

 Türkiye Belediyeler Birliği 

Belediyelerde istatistik bürolarının 

kurulması konusunda KENTGES’de bir 

eylem oluşturularak, çalışmalara 

başlanması ve TÜİK’in de bir sonraki 

İYK toplantısına davet edilmesi 

 İçişleri Bakanlığı, 

 Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

 İçişleri Bakanlığı, 

 Kalkınma Bakanlığı, 

 TUİK, 

 Türkiye Belediyeler Birliği 

 

Mali araçlar komisyonunun 

toplanarak, çalışmalarına başlaması 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

 Avrupa Birliği Bakanlığı, 

 İçişleri Bakanlığı, 

 Kalkınma Bakanlığı, 

 Maliye Bakanlığı, 

 Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı, 

 Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı, 

 İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

 Türkiye Belediyeler Birliği, 

 Vilayetler Hizmet Birliği 

Başkanlığı, 

Kurum kuruluşların ve birimlerin 

KENTGES eylem tablolarına dair nihai 

görüşlerinin iletilmesi 

 Sorumlu 

kurum/kuruluş ve 

birimler,  

 İYK üyesi 

kurum/kuruluşlar 

 

 

 

EK 

1. Katılımcı Listesi (2 sayfa) 

2. KENTGES Eylem Tabloları (11 sayfa) 


