BİRLİĞİN VİZYONU
Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile
bütünleşme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik
ve güvenirliği esas alan Çağdaş Yerel Yönetim Birliği vizyonuna sahip
olmak.

BİRLİĞİN MİSYONU
Çalışma alanında, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir ve
insan odaklı, yerel yönetim kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için
çaba göstermektir.
BİRLİĞİN TEMEL HEDEFLERİ
1- Batı Akdeniz Bölgesi ve çalışma alanında; sürdürülebilir ve dengeli

kalkınma için, Belediyelerde kapasite gelişimine yönelik çalışmalar
yapmak.
2-

Bölgede; Tarihi, doğal ve kültürel değerlerin ve çevrenin
korunması ve yönetimi kapsamında, üye belediyelerin faaliyetlerini
desteklemek, teşvik etmek.

3- Demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, hizmetlerde, kalite

ve verimliliği esas alan yerel yönetim anlayışının içselleşmesi ve
yaygınlaşması için çaba göstermek.
4- Üye Belediyelerin, kapasite gelişimini desteklemek, bu kapsamda

seçilmiş ve atanmış mensuplarına yönelik olarak, bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunmak, eğitim hizmetleri vermek.
5- Üye belediyelerin, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ağları

oluşturması, bu kapsamda kardeş belediye ilişkilerini desteklemek.
6- Üyelerini her platformda temsil etmek, onların ortak sesi olmak,

hak ve çıkarlarını savunmak lobi faaliyetleri yürütmek.
7- Yerel Yönetimler Reform Programı ve AB bütünleşme süreçlerine

yönelik çalışmalara katılmak, bu kapsamda mevzuat değişimi ve
gelişimlerine görüş ve öneriler hazırlamak.
8- Tüzüğünde öngörülen diğer faaliyetler.

2013 Yılı Çalışma Programı

2013 YILI PROGRAM ÖNCELİKLERİ
BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

1.1

1.1.1 Birliğin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Olarak;

Çalışma alanı içinde bulunan Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla
illerindeki belediyelerin tümünün birliğe üye olması yönünde
çalışmalar yürütülmesi.
1.1.2

Bölge Üniversiteleri, Kalkınma ajansı, AB ve diğer, ulusal ve
uluslar arası kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak, fon ve hibe
kaynaklarından yararlanılarak, çalışma programının amaçlarına
yönelik projeler için kaynakları arttırıcı politikalar geliştirilmesi.

1.1.3 Birliğin fiziki çalışma ortamının iyileştirilmesi, Bölge Birliği

olarak temsil ve imajının güçlendirilmesi, Teknolojik
donanımlarının etkinleştirilmesi, Üye belediyelerle iletişim
ağlarının interaktif bir ortama taşınması.
1.1.4 Birliğin,

Belediyelerin AB bütünleşme süreci ve
programlarına daha etkin katkılar sağlaması için,
personel istihdamının arttırılması.

2.1

Reform
uzman

BELEDİYELERDE KURUMSAL KAPASİTE GELİŞİMLERİ.
2.1.1
Üye
belediyelerimizin
Demokratik
Yerel
Yönetim
yapılanmasının etkinleştirilmesi, Halkın Yönetime doğrudan katılımı
alanında çağdaş uygulamaların devreye sokulmasına yönelik
çalışmalarına rehberlik edilmesi.
2.1.2 Belediye Maliyesi; Belediyelerin öz kaynaklarının geliştirilmesi
cari harcamalarının azaltılması, Kamu parasının doğrudan hizmete
yansıma oranının yükseltilmesine, Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunun ilke ve amaçları doğrultusunda, etkili kaynak yönetim
sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalarının desteklenmesi.
2.1.3 Üyeleri tarafından Birliğe devredilen diğer faaliyetler.

2.2

AB ortaklık sürecine Uyum Çalışmaları;
2.2.1 Yerel Yönetimler Reform programı ve AB bütünleşme sürecine
uyum, çağın yerel yönetim yapılanmasının oluşumu kapsamında
üyelerimizin yapacakları çalışmalara katkı verilmesi.

2.2.2 Ülkemizin AB bütünleşme sürecinde, AB katılım öncesi Mali
Yardımlar, AB Yerel Yönetimleri ile ilişkiler ve işbirliği olanakları, AB
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Bilgi Kaynakları ve Ağlarına katılım, AB Çevre Politikaları kapsamında
üye Belediyelerimizin çalışmalarına katılmak, katkı sağlamak, proje ve
danışmanlık hizmetleri vermek.
3.1

2013 YILI BİLGİ PAYLAŞIMI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

3.1.1 Şehirciliğin ve Belediyeciliğin Gelişimi; Üye belediyelerin
seçilmiş, atanmış temsilcilerine ve personeline sürekli eğitim
programları düzenlenmesi. 2013 yılında Antalya, Isparta, Burdur ve
Muğla illerinde Eğitim programları yapılması. Seminer düzenlenmesi.
3.1.2 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Kapsamında, Stratejik
Plan, Performans Esasına dayalı Analitik Bütçe, Tahakkuk Esaslı
Muhasebe ve Finans Yönetimi konularında Belediyelerin ilgili
personeline yönelik olarak; Antalya-Isparta- Burdur ve Muğla da birer
Eğitim Semineri düzenlenmesi.
3.1.3 Yuvarlak Masa Toplantıları; Yerel Demokratik kültürün
geliştirilmesi, belediyeler, STK’lar ve özel sektör arasındaki işbirliği
ortamının güçlendirilmesi, kentlilik bilincinin arttırılması, Hem şehri
Hukuku, Kent Konseylerinin işleyişi kapsamında bölgemizde
aralıklarla toplantılar düzenlenmesi
3.1.4 Bölgenin tanıtımı yanında, yerel idarelerimizin ortak sorunlarının
paylaşımı kapsamında, Antalya da yapılması programlanan 3.Şehir
Teknolojileri Fuarı ile TBB ve diğer kuruluşlarla işbirliği ortamında, 3
günlük Belediyeler Sempozyum programı gerçekleştirilmesi.
4.1 ÜYE BELEDİYELERE YÖNELİK YURTİÇİ VE YURTDIŞI ARAŞTIRMA
TETKİK VE İNCELEME PROGRAMLARI
4.1.1 Yurtiçi Gezileri; Üye Belediyelerimizin diğer illerdeki
belediyelerin çalışma alanlarını ve uygulama projelerini yerinde
görmek, izlemek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, kurumlar arası
iletişimi sağlamak amacıyla bölgesel geziler ve toplantılar
düzenlemek.
4.1.2 Yurtdışı Gezileri; Üye Belediyelerimizin diğer ülkelerdeki
belediyelerin çalışma alanlarını görmek, yerinde izlemek, bilgi ve
deneyimlerini paylaşmak, Teknik İncelemelerde bulunmak, kültürel
alışverişi sağlamak ve sosyal etkinlikler çerçevesinde, Belediye
Başkanı ve meclis Üyeleri ile üst düzey yetkililerine yönelik yurtdışı
gezileri düzenlemek.
4.1.3 Kent, Belde ve Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı; Belediye
Hizmetleri yanında Bölgemizin Turizm değerlerinin, kültür ve
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sanatının tanıtımına yönelik olarak, Belediyelerin Ulusal ve Uluslar
arası Fuarlara katılmalarını teşvik etmek, bu kapsamda gazete, dergi
ve broşürler yayınlamak.
5.1 DİĞER FAALİYETLER
5.1.1 TURİZM GELİŞİMLERİ; Bölgemizin lider ekonomik sektörü olan
Turizmin, tüm potansiyellerinin devreye sokulması, bölgeye
yaygınlaştırılması, bu sektörden en yüksek verimin elde edilmesi,
Sonuçta Sürdürülebilir Turizm olgusunun yaratılması adına, Çalışma
alanımıza yönelik olarak yerel ölçekli Turizm gelişimi faaliyetlerinin
desteklenmesi.
5.1.2 ÇEVRE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI; Yaşam alanımız olan Eko
Sistem ve çevrenin korunması, çevre değerlerinin iyileştirilmesi ve
Kentsel dönüşüm projeksiyonları kapsamında stratejiler geliştirilmesi
ve sürdürülebilir çevre adına, Belediye alanlarımızda, yapılacak
çalışmalar ve alınacak önlemlere yönelik olarak, Batı Akdeniz Bölgesi
için yerel ölçekli Çevre çalışmalarının desteklenmesi.
5.1.3 ÇAĞDAŞ ŞEHİRLER VE YEREL YÖNETİMLER; Çağın bilimsel ve
teknolojik gelişimlerine, toplumun değişen gelişen ve derinleşen
ihtiyaçlarına cevap verecek Kurumsal dinamiği oluşturan, Demokratik
ve katılımcı kültürün gelişmesi, tabana yaygınlaştırılmasına yönelik
mekanizmaları işleten, sağlıklı, dinamik ve rekabetçi kent ve beldeleri
inşa etme yolunda uğraş veren yerel yönetimlerimiz için, bu alandaki
engellerin ortadan kaldırılması, bilgi ve deneyim aktarımı kapsamında
çalışmalar yapmak, bu sürece en güçlü desteği sunmak.
6.1 ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ;
Çalışma programının realize edilebilmesi, beklenen verimliliğin
sağlanması için, Yerel Yönetim Hizmetleri ve Kentlerin gelişim
programları Belediyelerimizin AB üyeliği sürecine uyumu
çerçevesinde, Üniversiteler, Bakanlıklar, Bölge Kalkınma Ajansı
(BAKA), AB Genel Sekreterliği, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ülkemizde kurulu
diğer Belediye Birlikleri, Uluslararası kurum, kuruluşlar ve Yerel
Yönetim örgütleri ile ortak projeler üretilmesi ve yaşama geçirilmesi.
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