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BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KENTGES) 

6. İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI 

[13 MAYIS 2015] 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı Salonu 

KENTGES 6. İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) toplantısı 13 Mayıs 2015 günü saat 10.00’da Çevre ve 

Şehircilik Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından KENTGES İzleme 

Birimi tarafından son toplantıdan sonra yapılan önemli faaliyetler ve gündem konularına ilişkin bir 

sunum yapılmıştır. 

GÜNDEM KONULARI HAKKINDA GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR 

GÜNDEM 1: [KENTGES Eylemlerinin güncellemesi] 

5. İYK toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2011-2014 uygulama döneminde özellikle Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması ve Bakanlıkların kurumsal yapıları ile görev tanımlarındaki 

değişiklikler ve şehirleşme gündeminde yaşanan gelişmeler nedeniyle KENTGES’in revizyonu konusu 

görüşülmüştür. 

KENTGES Eylemlerinin güncellenmesi çalışmasının 2015 yılı içerisinde yapılmasına ve güncelleme 

çalışmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesine karar verilmiştir: 

 Eylemlerin sonuç odaklı olarak düzenlenmesi, 

 Her eylemde bir kurum/kuruluşun sorumlu olarak belirlenmesi, 

 Hedef konularının gözden geçirilmesi, 

 Eylemlerin hedef yıllarının yeniden gözden geçirilerek, mümkünse kısaltılması,  

 Sürdürülebilir şehirler, sakin şehirler, akıllı şehirler gibi kavramların irdelenerek eylem planı 

içerisinde değerlendirilmesi, 

Bu gündem maddesi içerisinde 5. İYK toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan 

“Belediyelerin mekânsal veri toplama ve istatistik üretme konusunda kapasitelerinin artırılması 

amacıyla çalışmalar yürütülecektir.” eylemi görüşülmüştür. 

Katılımcılar tarafından belediyelerde istatistik birimi kurulması ile kapasite artırılması konularının ayrı 

eylemler olarak düzenlenmesi gerektiği yönünde fikir birliğine varılmış, eylemlerin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesine karar verilmiştir; 

 “Belediyelerde istatistik birimi kurulması” eyleminde sorumlu kurumun İçişleri Bakanlığı, 

 “Belediyelerin mekânsal veri toplama ve istatistik üretme konusunda kapasitelerinin 

artırılması” eyleminde ise sorumlu kurumun Türkiye Belediyeler Birliği olması. 

GÜNDEM 2: [KENTGES Belediyeler Anketi raporu hakkında görüşülmesi, TÜİK tarafından yapılan 

değerlendirmelerin sonuçlandırılarak raporun yayımlanması konusunda değerlendirme] 

2. İYK kararı doğrultusunda, belediyelerin KENTGES eylemlerini ne oranda gerçekleştirdikleri ve hangi 

konularda katkı ve desteğe ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi amacıyla düzenlenmekte olan 

Belediyeler Anketlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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TÜİK; Raporun Resmi İstatistik Programında yer alabilmesi için veri kalitesi, zamanlılık ve tutarlılık 

açısından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca anketleri yanıtlamada meta veri kavramının 

önemli olduğunu, mükerrerliğini önlemek amacıyla ankette yer alan sorularla ve TUİK ile beraber 

değerlendirmesinin yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Bu çerçevede İYK’ya sunulan Belediyeler Anketi raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUİK’le 

birlikte değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ankette uygulanan yöntemin anket içerisinde açıklanması 

suretiyle yayınlanmasına karar verilmiştir. 

Bundan sonra düzenlenecek Belediyeler Anketlerine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TUİK 

tarafından ortak bir çalışma yürütülerek, soru kâğıdının ve analiz tekniklerinin geliştirilmesi ayrıca 

Resmi İstatistik Programına girmesi konusunun da bu çerçevede değerlendirilmesi kararı alınmıştır. 

GÜNDEM 3: [KENTGES Mali Araçlar Komisyonu Raporu] 

4. İYK kararı doğrultusunda, belediyelerin KENTGES eylemlerinin uygulanmasında faydalanabileceği 

finansal kaynakların derlendiği “KENTGES Mali Araçlar Komisyonu Raporu”  görüşülmüştür. 

Gündem konuları arasında yer almayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığının İYK üyesi olarak toplantılara davet edilmesi kararı alınmıştır. 

 

EK: Katılımcı Listesi (2 sayfa) 
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