
KAVRAMLAR AÇIKLAMALAR 

Eşitlik, Adalet 
Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, coğrafi konumu ve 
hizmet alanı gibi alanlarda ayrım gözetmeksizin tüm paydaşlara eşit ve adaletli 
hizmet sunmak 

İnsan Odaklı, İnsana Saygılı 
Sunulan hizmetlerde önce insan anlayışını benimseyerek, insana saygılı ve güler 
yüzlü bir anlayışla hizmet sunmak 

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

Güvenli, Güvenilir 
Hesap verebilen, açık, denetime hazır bir anlayışla hizmet sunarak; 
vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların güvenini kazanmayı ve güvenine 
layık olmayı esas alır.  

Değişime ve Gelişime Açık, 
Yenilikçi 

Sunduğu hizmetleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde 
gerçekleştirebilmek ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çağın 
getirdiği yeniliklere uygun politikalar geliştirmeyi esas alan bir hizmet anlayışı 

Çağdaş, Modern 
Modern çağın gelişmelerini yakından takip eden ve yeniliklere açık bir anlayışla 
hizmet sunmak. 

Sosyal Belediyecilik 

Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını 
kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; sosyal dayanışma ve 
entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalışmaların 
gerçekleştirilebilmesi 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 hizmet anlayışı 

Toplumsal Değerlere Saygılı 
Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, vatandaşların iyilik ve refahına 
yönelik ortak değerler doğrultusunda, hizmet sunan, tüm paydaşlara eşit şekilde 
yaklaşan, saygılı ve hoş görülü bir hizmet anlayışı 

Vatandaş Memnuniyeti 
Kamusal hizmetlerin yararlanıcısı olan vatandaşların sunulan hizmetlerden 
memnuniyet derecelerinin ölçülerek, memnuniyet oranlarını sürekli yükseltmek 
üzere kurulmuş bir hizmet anlayışını benimsemek. 

Planlı 

Kalkınma planları, büyük ölçekli makro planlar, devlet politikaları ve kurumun 
orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin olduğu stratejik planı doğrultusunda 
gerçekleştireceği kısa ve orta vadeli hedeflerini şimdiki veriler ve gelecekteki 
muhtemel gelişmelerin ışığında ele alan bir yönetim anlayışı ile hizmet sunmak. 

Şeffaf-Saydam 
Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği faaliyetler, izlediği politikalar ve aldığı 
kararlarda siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik bilinciyle hareket eden bir 
hizmet anlayışı 

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

 


