
İDEP İZLEME SİSTEMİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

1 Arazi Kullanımı 

ve Ormancılık

O3.5.1.2. Kent 

ormanlarının ve diğer 

yeşil alanların 

korunması ve 

geliştirilmesi 

konusunda yerel 

yönetimlerin proje 

hazırlama ve uygulama 

kapasitelerinin 

artırılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kent ormanlarının ve diğer 

yeşil alanların korunması ve 

geliştirilmesi konusunda yerel 

yönetimlerce yapılan 

çalışmalar, bütçe, personel, 

ekipman alımı, eğitim gibi 

kapasite arttırmaya ilişkin 

çalışmalar ve eyleme ilişkin 

olarak yürütülen projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması yazılmalıdır.

Eylemin 

gerçekleştirilmesi 

safhasında 

karşılaşılan 

finansman 

olanakları, idari ve 

teknik kapasiteye 

ilişkin olumlu ve 

olumsuz gelişmeler 

yazılmalıdır.

Kent ormanlarının ve 

diğer yeşil alanların 

korunması ve 

geliştirilmesi 

konusunda yerel 

yönetimlerin proje 

hazırlama ve 

uygulama 

kapasitelerinin 

artırılması için 

sonraki yıllarda ne tür 

adımlar atılması 

gerektiğine ilişkin 

değerlendirme ve 

öneriler yazılmalıdır. 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Proje hazırlama eğitimi alan personel 

sayısındaki artış oranı (%), hazırlanan proje 

sayısındaki artış oranı (%), konuya ilişkin 

projelere tahsis edilen bütçedeki artış oranı 

(%) ile eylemin izlenmesine yönelik 

kurumunuzca önerilen diğer performans 

göstergeleri esas alınarak 2011 yılı sonundaki 

mevcut durum ve 2012 yılı sonunda gelinen 

aşama sayısal olarak yazılmalıdır. (Örnek: 

2011 yılı sonu itibariyle tahsis edilmiş bütçe: 

10.000 TL, 2012 yılı sonu itibariyle tahsis 

edilmiş bütçe: 12.000 TL, Bütçedeki artış 

oranı: %20) Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

2 Arazi Kullanımı 

ve Ormancılık

O3.5.1.5. Çatı 

bahçeleri ve geçirimli 

kaplamalar gibi 

yağmur suyunun 

toprağa sızmasını 

sağlayıcı uygulamalar 

ile yağmur suyu geri 

kazanım sistemlerini 

içeren yapılaşmanın 

özendirilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Yağmur suyunun toprağa 

sızmasını sağlayıcı 

uygulamalar ile yağmur suyu 

geri kazanım sistemlerini 

içeren yapılaşmanın 

özendirilmesi konularında 

gerçekleştirilen çalışmalar ve 

eyleme ilişkin olarak 

yürütülen projelerin adı, 

yürütücüsü, süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve kısa 

açıklaması yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, idari ve 

teknik kapasite ve 

finansmana ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır. 

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi için 

ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin değerlendirme 

ve öneriler 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Geri kazanılan yağmur suyu miktarı (m3) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

3 Atık A1.1.1.1. Park bahçe 

ve organik atıkların 

envanterinin 

çıkarılması, geri 

kazanım çalışmalarının 

yapılması ve bunların 

EAYP'ye entegre 

edilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Toplam ve kişi başı olarak 

park bahçe ve organik 

atıkların miktarı, geri kazanım 

uygulamaları kapsamında 

gerçekleştirilen projelerin 

bütçesi, finansman kaynağı, 

süresi ve ulaşılan hedefler 

yazılmalıdır.

Karakterizasyon 

çalışması, 

finansman ve idari 

ve teknik kapasite 

konularına ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Karakterizasyon 

çalışmasının 2007/10 

sayılı Katı Atık 

Karakterizasyonu ve 

Katı Atık Bertaraf 

Tesisleri Bilgi 

Güncellemesine 

İlişkin Genelgeye 

göre her yıl 2 defa 

yapılarak 

sürekliliğinin ve 

doğruluğunun 

sağlanmasına yönelik 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Geri kazanılan atık miktarındaki artış (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. (Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle 

geri kazanılan atık oranı: % 5, 2012 yılı sonu 

itibariyle geri kazanılan atık oranı: % 7, Geri 

kazanılan atık oranındaki artış: % 2) Ayrıca 

eylemin süresi göz önünde bulundurularak 

2012 yılı sonunda ne kadarının tamamlanmış 

olduğu tahminen yüzde (%) olarak 

belirtilmelidir.

4 Atık A1.1.2.1. EAYP'nin 

etkin uygulanması için 

yeterli sayıda teknik 

personelin 

görevlendirilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

İstihdam edilen teknik 

personel sayısı yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, idari ve 

teknik kapasite ve 

finansmana ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır. 

Mevcut personele 

yönelik eğitim 

programlarının 

düzenlenmesi, yeterli 

bütçe ayrılarak 

istihdamın arttırılması 

gibi değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır. 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Teknik personel sayısındaki artış (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. (Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle 

teknik personel sayısı: 5, 2012 yılı sonu 

itibariyle teknik personel sayısı: 6, Teknik 

personel sayısındaki artış oranı: % 20) Ayrıca 

eylemin süresi göz önünde bulundurularak 

2012 yılı sonunda ne kadarının tamamlanmış 

olduğu tahminen yüzde (%) olarak 

belirtilmelidir.
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No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

5 Atık A1.1.2.2. EAYP'nin 

etkin uygulanması için 

teknik kapasitenin 

(personel ve teknolojik 

altyapı) 

güçlendirilmesine 

yönelik eğitim 

verilmesi ve makine-

ekipman alımı

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Mevcut ve planlanan 

eğitimlerin durumu (devam 

ediyor/tamamlandı vb.), 

eğitimlerin sayısı, kapsamı, 

eğitim alan personel sayısı, 

mevcut/alınması planlanan iş 

makinesi-ekipmanlarının 

niteliği ve sayısı yazılmalıdır. 

Finansman, 

eğitimlerin niteliği 

ve ekipman 

kullanımına ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Kurumsal öncelikler, 

eğitimcilerin yeterli 

bilgi ve donanıma 

sahip olması, 

eğitimde teknik 

uygulamanın 

arttırılması, makine 

ve ekipmanların 

düzenli bakımı vb. 

konulara ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Eğitim sayısındaki artış (%), eğitim sonucunda 

sertifikalı personel sayısındaki artış (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. (Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle 

sertifikalı personel sayısı: 10, 2012 yılı sonu 

itibariyle sertifikalı personel sayısı: 14, 

sertifikalı personel sayısındaki artış oranı: % 

40) Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

6 Atık A1.2.1.1. Düzenli 

depolama sahası 

işletme planının, 

Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair 

Yönetmelik 

hükümlerine göre 

yapılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

İşletme planının yapılıp 

yapılmadığı, düzenli 

depolama sahasının işletme 

planına göre işletilip 

işletilmediği yazılmalıdır.

İşletme planının 

hazırlanıp 

hazırlanmadığı, 

planın varlığına 

rağmen sahanın 

plana uygun 

işletilip 

işletilmediği gibi 

uygulamada 

karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Uygulanabilir işletme 

planının hazırlanması, 

planı uygulayacak 

teknik eleman 

yetersizliğinin 

giderilmesi gibi 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Tesis işletme planının varlığı, işletme planına 

göre işletilen düzenli depolama sahası 

sayısındaki artış (%) ile eylemin izlenmesine 

yönelik kurumunuzca önerilen diğer 

performans göstergeleri esas alınarak 2011 yılı 

sonundaki mevcut durum ve 2012 yılı sonunda 

gelinen aşama sayısal olarak yazılmalıdır. 

Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

3/8



İDEP İZLEME SİSTEMİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 
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çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 
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öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

7 Atık A1.2.2.1. Sahada 

oluşacak olan depo 

gazının hesaplanması 

ve gerekli sistemlerin 

fizibilite etüdünde 

değerlendirilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Depo gazının planlama 

aşamasında ele alınıp 

alınmadığı ve hesaplamanın 

yapılıp yapılmadığı 

yazılmalıdır.

Sahada oluşacak 

olan depo gazının 

hesaplanması ve 

gerekli sistemlerin 

fizibilite etüdünde 

değerlendirilmesi 

sürecinde 

karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır. 

Hesaplama 

modellemesinin 

hazırlanarak 

kullanımının 

sağlanması gibi 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Depo gazı hesaplarının yapıldığı ve 

değerlendirildiği fizibilite etütleri sayısındaki 

artış (%), gerçekleşme oranındaki artış (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

8 Atık A1.3.1.2. Kaynağında 

ayrı toplama konusuna 

yönelik eğitim, tanıtım 

ve bilinçlendirme 

faaliyetlerinin bir plan 

çerçevesinde 

yürütülmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kaynağında ayrı toplama 

konusunda ambalaj atıkları 

yönetim planı kapsamında 

yapılan eğitimlerin ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinin 

sayısı, kapsamı, eğitim alan 

kişi sayısı ve eyleme ilişkin 

olarak yürütülen projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması yazılmalıdır.

Ambalaj atığı 

yönetim planının 

hazırlanması, idari 

ve teknik kapasite, 

kurumsal 

öncelikler gibi 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Ambalaj atığı yönetim 

planının olmadığı 

belediyelerde planın 

hazırlanması ve 

uygulanmasının 

sağlanması gibi 

değerlendirme ve 

öneriler yazılmalıdır. 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Gerçekleştirilen eğitim ve bilinçlendirme 

faaliyeti sayısındaki artış (%), eğitim verilen 

kişi sayısındaki artış (%), kaynağında ayrı 

toplanan atık miktarındaki artış oranı (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. (Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle 

eğitim alan personel sayısı: 10, 2012 yılı sonu 

itibariyle eğitim alan personel sayısı: 12, 

eğitim alan personel sayısındaki artış oranı: % 

20) Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

9 Atık A1.4.1.2. Enerji değeri 

olan tüm atık 

kaynaklarından (evsel 

atıklar ve diğer 

belediye atıkları vb.) 

yenilenebilir enerji 

üretmeye yönelik 

çalışmaların yapılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Enerji üretmeye elverişli tüm 

atık kaynaklarına yönelik 

planlamanın olup olmadığı, 

varsa mevcut çalışmalar ve  

eyleme ilişkin olarak 

yürütülen projelerin adı, 

yürütücüsü, süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve kısa 

açıklaması yazılmalıdır.

Finansman, idari ve 

teknik kapasite, 

enerji üretiminin 

karşılanabilirliği/ 

uygulanabilirliği 

konularına ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Finansman ihtiyacının 

ve  personel 

yetersizliğinin 

giderilmesi  vb. 

konulara ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Atıktan enerji üretimindeki artış (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

10 Atık A1.4.2.3. Atık azaltımı 

ile ilgili olarak 

kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi 

çalışmalarının 

yapılması ve 

kampanyalar 

düzenlenmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Atık azaltımı konusunda 

eğitim, kampanya 

çalışmalarının yapılıp 

yapılmadığı ile varsa mevcut 

çalışmalar ve eyleme ilişkin 

olarak yürütülen projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması yazılmalıdır.

İdari ve teknik 

kapasite, kurumsal 

öncelikler 

konularına ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Eğiticilerin eğitimi, 

finansman ihtiyacı, 

personel 

yetersizliğinin 

giderilmesi gibi 

uygulamaya ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Gerçekleştirilen eğitim sayısındaki artış (%), 

eğitilen kişi sayısındaki artış (%), depolamaya 

giden atık miktarındaki azalma (%) ile eylemin 

izlenmesine yönelik kurumunuzca önerilen 

diğer performans göstergeleri esas alınarak 

2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 2012 

yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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İDEP İZLEME SİSTEMİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

11 Ulaştırma U2.1.1.1. Hizmet 

kalitesinin arttırılması 

için sektör 

çalışanlarına hizmet içi 

eğitim verilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Toplu taşımada hizmet 

kalitesinin arttırılması için 

verilen hizmet içi eğitimlerin 

konusu, sayısı, eğitim verilen 

kişi sayısı, eğitim materyalleri, 

yayınlanan kılavuz ve 

raporlar, eğitim değerlendirme 

raporları ve yolcu 

memnuniyetinin ölçülmesi 

konularında gerçekleştirilen 

çalışmalar yazılmalıdır.

Toplu taşımada 

hizmet kalitesinin 

arttırılması 

amacıyla yapılan 

eğitim 

çalışmalarında 

ortaya çıkan 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Sonraki yıllarda 

sektör çalışanlarına 

verilen hizmetiçi 

eğitimler ve 

bilgilendirme 

faaliyetleri sonucunda 

yolcu memnuniyet 

düzeyinin ve toplu 

taşımaya olan talebin 

arttırılmasına yönelik 

ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin 

değerlendirmeler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Hizmet içi eğitim sayısındaki artış (%), eğitim 

alan personel sayısındaki artış (%), yolcu 

memnuniyet düzeyindaki artış (anket 

çalışmasına göre farklı değerlendirme 

düzeyleri ortaya çıkabilir) ile eylemin 

izlenmesine yönelik kurumunuzca önerilen 

diğer performans göstergeleri esas alınarak 

2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 2012 

yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır (Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle 

eğitim alan personel sayısı: 10, 2012 yılı sonu 

itibariyle eğitim alan personel sayısı: 12, 

eğitim alan personel sayısındaki artış oranı: % 

20). Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

12 Uyum-Su 

Kaynakları 

Yönetimi

US4.2.3. 

Yerleşmelerde 

kanalizasyon ve 

yağmur suyu toplama 

sistemlerinin ayrılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kanalizasyon gerçekleşme 

oranı, birleşik/ayrık sistem 

olup olmadığı, birleşik sistem 

ise ayrık sisteme geçişe ilişkin 

bir planlama çalışmasının 

bulunup bulunmadığı gibi 

konulara ilişkin bilgiler ve 

eyleme ilişkin olarak 

yürütülen projelerin adı, 

yürütücüsü, süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve kısa 

açıklaması yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, 

finansman, coğrafi 

yapı, idari ve 

teknik kapasite gibi 

konularda 

karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Finansman ihtiyacının 

ve  personel 

yetersizliğinin 

giderilmesi  vb. 

konulara ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Kanalizasyon gerçekleşme oranı (%), ayrık 

sistemin toplam kanalizasyon sistemine oranı 

(%), birleşik sistemin toplam kanalizasyon 

sistemine oranı (%) ile eylemin izlenmesine 

yönelik kurumunuzca önerilen diğer 

performans göstergeleri esas alınarak 2011 yılı 

sonundaki mevcut durum ve 2012 yılı sonunda 

gelinen aşama sayısal olarak yazılmalıdır. 

Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

13 Uyum-Su 

Kaynakları 

Yönetimi

US4.2.4. 

Yerleşmelerde 

toplanan ve arıtılan 

suyun yeniden 

kullanılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Yerleşim yerlerinde atıksu 

arıtma tesisinin bulunup 

bulunmadığı, yerleşim yerinin 

tamamının atıksuyunun 

arıtılıp arıtılmadığı, arıtılan 

atıksu geri kazanılıyorsa 

miktarı, geri kazanılan atık 

suyun toplam atıksuya oranı, 

geri kazanılan atık suyun 

kullanım amacı gibi konularda 

bilgi yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, 

finansman, idari ve 

teknik kapasite, 

uygun 

teknolojilerin 

varlığı, varsa 

fizibilite sonuçları 

gibi uygulamaya 

yönelik olumlu ve 

olumsuz gelişmeler 

yazılmalıdır.

Finansman ihtiyacının 

ve  idari ve teknik 

yetersizliğin 

giderilmesi  vb. 

konulara ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Yerleşim yerlerinde atıksu arıtma tesisi 

sayısındaki artış (%), arıtılan atıksu geri 

kazanılıyorsa miktarındaki artış (%), geri 

kazanılan atık suyun toplam atıksuya oranı (%) 

ile eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.

14 Uyum-Su 

Kaynakları 

Yönetimi

US4.2.5. Kentlerde su 

kullanım verimliliğinin 

artması için sosyo-

ekonomik koşullar 

dikkate alınarak 

ücretlendirme 

politikası 

geliştirilmesi, yasal 

düzenleme yapılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Yerel ölçekte ücretlendirme 

politikaları ve yasal 

düzenlemeler kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar 

yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, 

sosyoekonomik 

koşullar gibi 

ücretlendirme 

politikaları ve yasal 

düzenlemelerin 

oluşturulması 

kapsamında 

karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi için 

ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin bilgiler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen performans göstergeleri esas alınarak 

2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 2012 

yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ KILAVUZU

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

15 Uyum-Su 

Kaynakları 

Yönetimi

US4.2.6. Kentlerde su 

kaçakları ve kaçak su 

kullanımının tespiti ve 

kayıp-kaçak oranının 

azaltılmasına yönelik 

önlemlerin alınması, 

ulusal düzeyde 

SCADA Sisteminin 

yaygınlaştırılması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kaynaklardan çekilen  su 

miktarı ile su tahakkuklarının 

karşılaştırılması, eski su 

şebekelerinin yenilenmesi, 

yenilenme oranı, su 

saatlerinin yenilenmesi, 

SCADA sisteminin 

geliştirilmesi, kayıp kaçak 

miktarının su bedeline 

yansıtılıp yansıtılmadığı, 

yansıtılıyorsa şebekenin 

yenilenmesinde kullanılıp 

kullanılmadığına ilişkin 

çalışmalar yazılmalıdır.

Kurumsal 

öncelikler, denetim 

personeli, mali 

kaynaklar, 

teknolojik altyapı 

gibi uygulamada 

yaşanan olumlu ve 

olumsuz gelişmeler 

yazılmalıdır. 

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi için 

ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin bilgiler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Şebekenin yenilenme oranı (%), sayaçların 

yenilenme oranı (%), yenilenme miktarındaki 

artış (%), kayıp kaçak su oranı (%), kayıp 

kaçak miktarındaki azalma oranı (%) ile 

eylemin izlenmesine yönelik kurumunuzca 

önerilen diğer performans göstergeleri esas 

alınarak 2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 

2012 yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir. 

16 Uyum-Su 

Kaynakları 

Yönetimi

US4.2.7. Şebeke 

suyunun içilebilir 

nitelikte tüketiciye 

ulaştırılmasının 

sağlanması

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kullanılan su kaynakları 

(yeraltı suyu, yüzeysel su vb.), 

içme suyu analizlerinin ve 

içme suyu şebekesinin 

bakımının yapılıp yapılmadığı 

gibi konulara ilişkin bilgi 

yazılmalıdır. 

İdari ve teknik 

kapasite, kurumsal 

öncelikler 

konularına ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi için 

ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin bilgiler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, 

süresi, bütçesi, 

finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Bakım yapılma sıklığı (yılda kaç kez), ölçüm 

yapılma sıklığı (yılda kaç kez) ile eylemin 

izlenmesine yönelik kurumunuzca önerilen 

diğer performans göstergeleri esas alınarak 

2011 yılı sonundaki mevcut durum ve 2012 

yılı sonunda gelinen aşama sayısal olarak 

yazılmalıdır. Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir. 
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