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KAVRAMLAR 
Kavramsal karışıklıkların önüne geçmek ve ortak bir anlayış sağlayabilmek amacı ile bu planda 
yaygın olarak kullanılan kavramlar ve bu kavramların anlamları aşağıda açıklamalı olarak 
verilmiştir. Bu kavramların anlamları açıklanırken ilgili mevzuat ve Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ndan yararlanılmıştır. 

Amaç: Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, 
kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. 
 
Çalışma Grupları: Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde başta mevcut durumun analizi konularında 
olmak üzere farklı alanlarda çalışma yapmaları için kurum çalışanları arasından görevlendirilen 
kişilerden oluşan gruplardır. Stratejik plan çalışmalarında çalışma gruplarının oluşturulması, 
kurum içi katılımcılığın sağlanması adına oldukça önemlidir.  
 
Dış Çevre Analizi: Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin 
incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. 
 
Dış Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya 
kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa 
girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. 
 
GZFT (SWOT) Analizi: GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi kuruluşun 
kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu 
kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler 
belirlenir. Bu analiz, stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. GZFT 
kavramı dilimizde yoğun olarak SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) olarak 
kullanılmaktadır. 
 
Hedef: Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 
amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde 
nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade 
edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef 
belirlenebilir. 
 
İç Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) 
ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç 
paydaşlara örnek olarak verilebilir. 
 
Katılımcılık: Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim 
içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak 
uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle 
durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. 
 
Koordinatör Birim: Stratejik planlama çalışmalarında toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve 
dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri sağlayan birim,  koordinatör 
birim olarak tanımlanır. Strateji Geliştirme Birimi bulunan kuruluşlarda koordinatörlük işlevi bu 
birim tarafından yerine getirilir. 
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Kurum İçi Analiz: Kurum içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç 
ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü 
ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 
 
Misyon: Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için 
yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da 
temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir 
şemsiye kavramdır. 
 
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan 
yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 
 
Paydaş: Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. 
Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir. 
 
Paydaş Analizi: Paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş ve önerilerinin 
alınması ve değerlendirilmesi sürecidir. 
 
Performans Göstergesi: Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen 
hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması amacı ile belirlenen başarı ölçütleridir. Bir 
performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet 
cinsinden ifade edilir.  
 
Performans Yönetimi: Kurumları yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin 
ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada 
kurumun gidişatını gösteren bir yönetim aracıdır. Performans yönetiminin en önemli ayağı sürekli 
iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasıdır. 
 
Strateji: Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 
bütünüdür.  
 
Süreç: Belirli girdi veya girdileri belirli işlemlerden geçirerek ve katma değer ekleyerek müşteri 
için bir çıktı / sonuç / hizmet elde edilmesi işlemidir. 
 
Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren plandır. 
 
Stratejik Plan Ekibi: Kurumun üst düzey yöneticisi tarafından üst düzey yöneticiler arasından 
seçilerek oluşturulan bir ekiptir. Bu ekip, çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine 
edilmesi vb. görevlerin yerine getirilmesi amacı ile oluşturulmaktadır. Stratejik planlamanın 
bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda 
kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Üye sayısı kuruluştan kuruluşa farklılık 
gösterebilmekle birlikte, genellikle 8-16 arasındadır. 
 
Stratejik Planlama: Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği 
durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün 
kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 
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Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde 
hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna 
rehberlik eder. 
 
Stratejik Yönetim: Bir kurumun varmak istediği noktaya ulaşmak için stratejik amaçlar 
belirlemesi, bunları planlaması, uygulaması ve sürekli değerlendirerek kontrol etmesi ve geri 
bildirimde bulunmasıdır.  
 
Temel Değer: Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim 
biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için 
önemlidir. Çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve 
inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin 
belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve 
çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. 
 
Vizyon: Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak 
istediğinin güçlü bir anlatımı, ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. 
Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok işlevi 
yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. 
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TAKDİM 
Ülkemizde kamu idarelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, şeffaflık ve hesap 
verilebilirliğin sağlanması adına yapılan düzenlemeler arasında en önemli olanlardan biri de 
kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmesidir. 2005 yılında başlatılan bu 
çalışmalarla birlikte kamu kurumları önemli kazanımlar sağlamıştır. Faaliyet ve projelerin 
rastgele veya ihtiyaç olduğunda değil, belirli analizlere dayalı plan(lar) dahilinde yapılması, 
faaliyet ve projelerle bütçe ilişkisinin net bir şekilde kurulması, proje yönetiminin daha gerçekçi 
ve bilimsel uygulanması, ölçüme dayalı değerlendirme ve kontrollerin yapılması, geri bildirim 
sürecinin etkin olarak işletilmesi, paylaşım ve katılımcılık yoluyla hesap verebilirliğin sağlanması, 
stratejik plan çalışmalarının kamu idarelerine kazandırdığı önemli yöntem, uygulama ve 
sonuçlardır. 

Stratejik yönetim anlayışına ve bu anlayışın uygulamaya dönük araçlarından biri olan stratejik 
planlama çalışmalarının faydasına ve gerekliliğine başından beri inanmış bir belediye olarak, 
süresi 2011 sonu itibari ile dolan planımızı yenileyerek, 2012-2016 yıllarını kapsayan beş yıllık 
planımızı hazırladık. Hazırlamış olduğumuz bu plan, uygulamada istenilen başarının sağlaması 
için ilgili kurum içi ve kurum dışı tarafların görüşleri alınarak katılımcı bir anlayışla 
hazırlanmıştır. İlgili taraflardan alınan görüşler titizlikle değerlendirilmiş, bu görüşlere stratejik 
planda yer verilmeye çalışılmış ve bu planın tüm Güngören’in planı olması yönünde çaba 
gösterilmiştir. 

Planlama sürecinde yaptığımız kapsamlı analizler neticesinde mevcut durumumuzu net bir 
biçimde ortaya koyarak güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimizi belirledik. Bu verileri 
etkin bir şekilde değerlendirerek güçlü yönlerimizi sürdürmek ve geliştirmek, zayıf yönleri 
ortadan kaldırmak, fırsatlardan en üst seviyede istifade etmek ve tehditlerin olumsuz etkilerini 
azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için amaç ve hedefler belirledik. “Kurumsal Sürekli 
Gelişim”, “Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim”, “Yenileme ve Gelişim Odaklı 
Sürdürülebilir Kent Yönetimi” ve “Katılımcılık/Paydaşlarla Etkin İletişim” şeklinde 
belirlediğimiz dört amaç ve bu amaçlara bağlı hedefleri, kurumumuzu ve ilçemizi daha ileriye 
götürecek ve vizyonumuza ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirledik.  

Hazırlamış olduğumuz bu plan ve bu planının uygulama dilimleri niteliğinde olan performans 
programlarını uygulayarak Güngören’in her yönüyle sürekli gelişen bir kent olması noktasında 
hep birlikte önemli mesafeler kat etmiş olacağız. Bu nedenle bu planın uygulanması, uygulama 
sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yönündeki tüm çalışmaları titizlikle gerçekleştirecek 
ve kamuoyu ile paylaşacağız. 

Vizyonumuza ulaşma adına önemli bir rehber ve yol haritası niteliğinde olan bu planın 
hazırlanmasında katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen tüm kurum çalışanlarına 
teşekkür eder, bu planın ilçemiz ve kurumumuz için hayırlı olmasını dilerim. 

 

Şakir Yücel KARAMAN  

Güngören Belediye Başkanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Kamuda reform ve yeniden yapılanma çalışmaları ile birlikte kamu idarelerinin stratejik plan 
hazırlamaları yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu, bu alanda yapılan yasal düzenlemeler arasında 
belediyeleri ilgilendiren iki önemli yasadır. Güngören Belediyesi, stratejik planı yasaların 
getirdiği zorunluluğun ötesinde, kurumsal ve kentsel alanda yapılan çalışmalarda etkin ve verimli 
bir yönetim aracı olarak görmektedir. Nitekim stratejik plan, gerçek ihtiyaç ve beklentilerin 
belirlenerek geleceğin planlanması ve bu yönde somut hedeflerin konulmasına, en genel ifadeyle 
doğru işlerin doğru biçimde ve doğru zamanda yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Güngören Belediyesi’nin yürürlükte olan 2007-2011 Stratejik Planı’nın uygulama dönemi 2011 yılı 
sonu itibariyle sona ermektedir. Bu nedenle 2012-2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık yeni bir planın 
hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında 
hazırlanan stratejik planın içeriği ile ilgili özet bilgiler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. 

Hazırlık Sürecine İlişkin Bilgiler 
Stratejik Plan Hazırlık Süreci’ne ilişkin bilgilerin verildiği bu bölümde, sürecin hangi aşamasında 
hangi çalışmaların ne şekilde yürütüldüğü, Hazırlık süreci ile ilgili organizasyonel yapılanma, 
yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler ve katılımcılığın nasıl sağlandığına yönelik açıklamalar yer 
almaktadır.  

 
Dış Çevre Analizi (Güngören’e İlişkin Bilgiler) 
Güngören İlçesi ile ilgili mevcut verileri ortaya koymak amacıyla, ilçenin kentsel yapısı, altyapı 
durumu, ulaşım ve toplu taşıma imkânları, sosyal ve ekonomik yapısı gibi 18 farklı konuyla ilgili 
analizler yapılmıştır. Yapılan bu analizlerle birlikte Güngören Belediyesi’nin sorumluluk alanı 
içerisinde yürüttüğü faaliyet ve projelerle ilgili olumlu ve olumsuz hususların ortaya konulması 
sağlanmıştır. 
 
Kurum İçi Analiz (Güngören Belediyesi’ne ilişkin Bilgiler) 
Güngören Belediyesi ile ilgili mevcut verileri ortaya koymak amacıyla, belediyenin insan 
kaynakları yapısı ve bu alandaki uygulamaları, bilişim uygulamaları, kurum içi iletişim, stratejik 
yönetim, performans yönetimi, süreç yönetimi, finansal yapı gibi 18 farklı konuyla ilgili analizler 
yapılmıştır. Yapılan bu analizlerle birlikte Güngören Belediyesi’nin kurumsal alanda yürüttüğü 
faaliyet ve projelerle ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması sağlanmıştır. 
 
 
Paydaş Analizi 
Güngören Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden etkilenen ve/veya hizmetleri etkileyen kişi 
ve grupların görüş ve önerilerin alındığı paydaş analizi çalışmaları kapsamında, görüş ve önerileri 
alınan paydaş grupları ve bu paydaş gruplarının bildirmiş oldukları görüş ve önerilere ilişkin genel 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bu başlık altında, çalışanlara yönelik olarak uygulanan anket 
çalışması, birim yöneticileri ile yapılan görüşmeler, dış paydaşlara gönderilen anketler, vatandaş 
web anketi ve vatandaşlarla yapılan Halk Meclisi Toplantıları’ndan elde edilen verilere ait özet 
bilgiler açıklanmıştır. 
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GZFT (SWOT) Analizi 
Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği GZFT (SWOT) 
Analizi kapsamında kurum içi analiz, dış çevre analizi ve paydaş analizi sonuçlarına göre 
Güngören Belediyesi’nin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrede oluşabilecek fırsatlar ve tehditler 
belirlenmiş ve bu başlık altında bu bilgilere yer verilmiştir. 
 
Güngören Belediyesi’nin Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri 
Güngören Belediyesi’nin varlık nedenini ifade eden misyonu, ideal geleceğini ifade eden vizyonu 
ve kurumsal ilkeler ve davranış biçimlerini ifade eden temel değerleri bu bölümde verilmiştir. 
Güngören Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve temel değerleri şu şekilde ifade edilmiştir. 

 

M
İS

YO
N

 “Hizmet ve insan odaklı bir yaklaşımla vatandaşların yaşam 
kalitesini ve kentlilik bilincini artıran sürdürülebilir 
hizmetler sunmak.” 

Vİ
ZY

O
N

 

“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve 
sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak.” 

TE
M

EL
 D

EĞ
ER

LE
R ÇA

LI
ŞA

N
LA

R  Adalet ve dürüstlük  
 Samimiyet ve güvenilirlik 
 Topluma ve çevreye duyarlılık 
 Yenilikçi ve değişime ayak uyduran 
 Proaktif 

SÜ
RE

ÇL
ER

  Verimli ve etkin 
 Katılımcılık esaslı 
 Şeffaf 
 Bilimsel temelli 

ÇI
KT

IL
A

R 

 Çözüm odaklılık 
 Sürdürülebilirlik 
 Hesap verebilirlik 
 Güncellik 
 Ulaşılabilirlik 

 

 
Güngören Belediyesi’nin Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri 
Güngören Belediyesi’nin 2012-2016 yılları arasında uygulamayı planladığı amaçlar, hedefler, 
stratejiler ve performans göstergeleri bu bölümde verilmiştir. Ayrıca Güngören Belediyesi’nin 
Stratejik Yönetim Yaklaşımı da bu bölümde açıklanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde oluşturulan 
amaç ve hedefler Tablo 1’de verilmiştir. 
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AMAÇ 1 Kurumsal Sürekli Gelişim 
H

ED
EF

LE
R
 

1.1 
Stratejik plan ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları etkin bir 
şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımı sağlanacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve 
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

1.2 
Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş 
verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna 
kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. 

1.3 
Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri 
her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına 
ulaşacaktır.   

1.4 Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı 
sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80’e çıkarılacaktır. 

1.5 

Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm 
süreçler 2012 yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye 
başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin 
Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. 

1.6 
2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 
2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, 
hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. 

1.7 
Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar 
merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri 
en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. 

1.8 
Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında 
karşılanacaktır. 

1.9 
2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri olmak 
üzere proje niteliğindeki tüm işlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl ilgili 
kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır. 

1.10 2014 yılı sonuna kadar kurumsal hizmet binası tamamlanacaktır. 

AMAÇ 2 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim 

H
ED

EF
LE

R
 

2.1 Merter’in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümü sağlanacaktır. 

2.2 Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan 
projelerin etkinliği artırılacaktır. 

2.3 Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, özürlü, öğrenci 
vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır. 

2.4 
Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak 
gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 
yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır. 

2.5 
İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları 
düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama 
yapılacaktır. 

2.6 
2012 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, 
belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler 
Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

2.7 2012 yılı sonuna kadar Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır. 

2.8 
İş başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla işgücü arayışında olan işverenlerle 
sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az 1.200 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme 
desteği verilecektir. 

2.9 
Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek 
ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her 
yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir. 
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AMAÇ 3 Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi 
H

ED
EF

LE
R
 

3.1 2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının %35’i 
yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100’ü giderilecektir. 

3.2 
2016 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, 
toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı vb.) yapılacak 
ve mevcut/yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır. 

3.3 

İlçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taşıma olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla 
işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntı yaşanan bölgelerdeki trafik sıkışıklığını 
ortadan kaldırılacak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark 
yapılacaktır. 

3.4 2016 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı %30 artırılacak ve tüm yeşil alanlarla 
ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir. 

3.5 Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı 
sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

3.6 

Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 
adet seminer çalışması düzenlenecek, ilçede bulunan gıda işletmeleri/işyerleri her yıl 
denetlenecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül, 
Portör Muayenesi vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir. 

3.7 

Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu 
alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında 
azaltılacak ve 2012 yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili 
olarak tüm ilçe genelinde bilinçlendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak 
yaygınlaştırılacaktır. 

3.8 Cephe Yenileme Projesi kapsamında her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 
caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacaktır. 

3.9 
İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler 
sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan 
ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır. 

3.10 
2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden 
geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve 
bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır. 

3.11 Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin 
sürekli güncelliği sağlanacaktır. 

3.12 
Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve 
hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve 
zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır. 

3.13 İmar planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönüşüme ve kentsel dokuya uygun olarak 
yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir. 

3.14 Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına 2012 yılında başlanacaktır. 

AMAÇ 4 Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim 
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4.1 
Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık 
Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. 

4.2 
Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi 
gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa 
Sistemi sürekli geliştirilecektir. 

4.3 
STK’lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet 
etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak 
ortak çalışmalar yürütülecektir. 

4.4 
Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi 
tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir.  

4.5 
Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi’ne bağlı Meclisler kapsamında ise en 
az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 adet 
analiz/araştırma vb. çalışma yapılacaktır. 

Tablo 1. Güngören Belediyesi Amaç ve Hedefleri 
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1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLAN 

Stratejik yönetim, “etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek 

kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü” olarak tanımlanabilir. Strateji, işletmenin 

amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilerek bu 

amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan 

kaynakların uzun dönemde etkili olacak şekilde dağıtılmasıdır. Buna göre stratejik yönetim, 

stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; 

planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe 

konulmasını; daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol edilerek değerlendirilmesiyle ilgilidir [8].  

Kamu kurumlarının stratejik yönetim çerçevesinde, sunduğu hizmetleri, belirli bir vizyon 

doğrultusunda oluşturulan amaçlar ve somut hedefler dahilinde ve sahip olunan kaynaklar 

çerçevesinde planlı bir şekilde ele almaları, uygulamaları ve sonuçlarını sürekli olarak 

değerlendirerek kontrol etmeleri başarılı bir yönetim tarzının sağlanması açısından oldukça 

önemli görülmektedir. Bu yönetim tarzının önemli fonksiyonlarından biri de stratejik yönetim 

kapsamında yapılan çalışmaların sistematik olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan stratejik 

planlama çalışmalarıdır.  

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu 

tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 

belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin 

stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak 

tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder [6]. 

Stratejik planlama çalışmalarının somut çıktısı stratejik plandır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim 

ve Kontrol Kanunu’nda stratejik plan: 

“Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 

ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” 

şeklinde tanımlanmıştır.  

Stratejik planlama kurumların etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması açısından oldukça faydalı 

bir araçtır. Nitekim stratejik planlama: 

 Sonuç odaklıdır. Gerçekleştirilecek hizmetler neticesinde elde edilmesi istenen sonuçlara 

yöneliktir. Ulaşılmak istenen sonuçların planlanmasını gerektirir. 

 İddialı fakat ulaşılabilir geleceğin resmidir. Stratejik planlama bu yönüyle kâğıt üstünde 

kalan, iddia olmaktan öteye gidemeyen ve ulaşılamayan bir yönetim aracı değildir. 
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 Etkin bir yönetim aracıdır. Kurumun kendi yapısını ve çevresini tüm yönleriyle ortaya 

koyar, neler yapması gerektiği noktasında yön belirler ve yapılacak tüm işler için 

ilkeleri/değerleri belirleyerek rehberlik eder. 

 Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanır. İlgili tarafların görüş ve önerileri alınarak, bu görüş ve 

önerileri de içeren bir plan hazırlanır. 

 Geçici çözümler üreten, geçerliliğini kısa sürede yitirecek nitelikte ve günü kurtarmaya 

yönelik bir plan değildir. Orta ve uzun vadeli geleceği kapsar. 
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2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ YASAL BOYUTU  
Ülkemizde kamuda reform ve yeniden yapılanma kapsamında kaynakların etkin ve verimli bir 

şekilde yönetilmesi, öncelikli ihtiyaç alanlarına tahsis edilmesi, bunların amaçlara uygun, etkili 

ve ekonomik bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanması amacı ile bir 

takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu reform ve yeniden yapılanma kapsamında birçok yasal 

düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler arasında, stratejik plan hazırlanmasıyla ilgili 

olarak belediyeleri ilgilendiren iki önemli kanun yer almaktadır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 

5018 Sayılı KMYKK’nın “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlığı altında yer 

alan 9. maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre kamu 

idarelerinin stratejik plan hazırlama zorunlulukları belirtilmiştir. Bu ifadenin devamında yer alan 

“Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri 

ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” ifadesi ile de kamu idareleri tarafından 

sunulan hizmetlerin stratejik plan dahilinde yürütülmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Stratejik Plan ve Performans Planı” başlığı altında yer alan 41. 

maddesinde “Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 

kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak  stratejik plân ve ilgili olduğu 

yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, 

varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak 

hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in 

altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.” ifadelerine yer verilmiştir. 

Ayrıca bu kanunun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlığı altında yer alan 38. 

maddesinde Belediye Başkanının görevleri ile ilgili olarak “Belediyeyi stratejik plâna uygun 

olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun 

olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” ifadesi yer 

almaktadır. 

Güngören Belediyesi, hem bahsi geçen yasaların getirmiş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek 

hem de stratejik planı etkin bir yönetim aracı kullanmak amacı ile stratejik plan hazırlık 

çalışmalarını tamamlamış ve 5 yıllık stratejik planını oluşturmuştur.  
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3. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
Güngören Belediyesi, 2012-2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarını belirli bir plan çerçevesinde 

ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmiştir. Hazırlık süreci boyunca DPT’nin 2006 yılında 

yayınlamış olduğu “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”ndan istifade edilmiş ve bu 

kılavuzda yer alan içeriğe uyulmaya çalışılmıştır. 

“Neredeyiz?”, “Nereye gitmek istiyoruz?” ve “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” 

sorularına cevapların arandığı Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları, 

bu soruların cevaplarını arayan beş aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla: 

 Hazırlık Çalışmaları 

o Stratejik Plan Çalışmalarının Duyurulması 

o Stratejik Plan Hazırlık Takviminin Oluşturulması 

o Stratejik Plan Hazırlık Organizasyonunun Oluşturulması 

 Analiz Çalışmaları 

o Kurum İçi Analiz 

o Dış Çevre Analizi 

o Paydaş Analizi 

 Gelecek Öngörüsü 

o Misyon 

o Vizyon 

o Temel Değerler 

 Öngörüyü Somutlaştırma 

o Amaçlar 

o Hedefler 

o Stratejiler 

o Performans Göstergeleri 

o Tahmini Maliyetler 

 Değerlendirme & Sunum 

o Taslak Planın Oluşturulması 

o Taslağın Değerlendirilmesi 

o Değerlendirme Neticesinde Düzenlemelerin Yapılması 

o Nihai Planın Oluşturulması ve Belediye Meclisine Sunulması 

şeklindedir. Bu aşamaları içeren sürecin genel bir şeması Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Plan Hazırlık Süreci 
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Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde yer alan aşamaların detayları aşağıda maddeler halinde 
verilmiştir. 

a. Hazırlık Çalışmaları 

Stratejik plan çalışmalarının ilk bölümünü oluşturan bu aşamada, ilk olarak Belediye Başkanı 
tarafından bir genelge yayınlanarak, 2012-2016 Stratejik Plan çalışmalarının başladığı ve bu 
çalışmaların gerekliliği ve gerekçeleri duyurulmuştur. 

Bu genelge ile birlikte stratejik plan hazırlık çalışmalarına ilişkin bir hazırlık takvimi/programı 
oluşturulmuştur. Bu takvimde, eylem-zaman bağlamında sürecin ilerleme öngörüsü ortaya 
konulmuştur. Hazırlanan bu takvim EK-1’de verilmiştir. 

Stratejik plan çalışmalarının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması ve 
sürecin etkin bir şekilde işleyebilmesi için organizasyonel bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı ve bu 
yapıda görev alan tüm çalışanlar, Başkanlık Makamı tarafından hazırlanan genelgede belirtilmiş 
olup, resmi olarak da görevlendirilmişlerdir. Bu organizasyonel yapı Şekil 2’de gösterilmiştir.     

 

Şekil 2. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Organizasyon Yapısı 

Oluşturulan organizasyonel yapıyla ilgili genel bilgiler şu şekildedir: 

Stratejik Planlama Ekibi: Belediye Başkanı tarafından seçilen ve üst düzey yöneticilerden 
oluşan bir ekiptir. Bu ekip, çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi 
vb. görevlerin yerine getirilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi Stratejik 
Planlama Ekibinin üyeleri bir sonraki başlıkta verilmiştir. 
 
Koordinatör Birim: Planlama sürecinde yapılan çalışmaları derlemek, ekipler arasında ve 
paydaşlarla olan iletişimi sağlamak, toplantıları organize etmek, yazışmaları yürütmek, 
süreç içerisindeki bilgi ve belge yönetimini sağlamak amacıyla bir koordinatör birim 
belirlenmiştir. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları’nda 
koordinatör birim olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 
 
Çalışma Grupları: Planlama sürecinin mevcut durum analizi aşamasında belirlenmiş olan 
konular bazında gerekli analiz çalışmalarını gerçekleştirmek amacı ile çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları, 45 farklı çalışandan oluşan 11 grup şeklinde 
çalışmalarda bulunmuşlardır. Analiz çalışmalarına başlamadan önce bu gruplara stratejik 
plan ile ilgili eğitim verilmiştir. Ekipler tarafından sunumları yapılan analizlere ilişkin 
bilgiler rapor halinde koordinatör birime verilmiştir. Çalışma gruplarının listesi EK-2’de 
verilmiştir. 

Stratejik Planlama Ekibi 

Koordinatör Birim 

Çalışma 
Grubu 1 

Çalışma 
Grubu 2 

Çalışma 
Grubu 11 … 

Çalışma 
Grubu 10 

ÇALIŞMA GRUPLARI 
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b. Mevcut Durum Analizi 

“Neredeyiz?” sorusunun cevabını almak için yürütülen mevcut durum analizi çalışmaları 3 ana 
başlık halinde yürütülmüştür: 

 Kurum İçi Analiz 
 Dış Çevre Analizi 
 Paydaş Analizi 

Kurum İçi Analiz: Güngören Belediyesi ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak, özellikle 
güçlü yönler ile iyileştirmeye açık alanları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen kurum içi 
analiz çalışmaları kapsamında 18 farklı konuyla ilgili olarak analizler yapılmıştır. 11 grup 
şeklinde oluşturulan çalışma gruplarının 6’sı kurum içi analiz çalışmalarında görev almıştır. 
Yapılan analiz çalışmalarının sonuçları ilgili gruplar tarafından sunulmuş ve raporlanmıştır. 
Gerek çalışma gruplarının analizleri gerekse de diğer veriler bir araya getirilerek Kurum İçi 
Analiz Raporu oluşturulmuştur. Kurum içi analiz çalışmalarına ilişkin bilgiler, ilgili başlık 
altında detaylı olarak verilmiştir. 

Dış Çevre Analizi: Güngören İlçesi ile ilgili mevcut verileri ortaya koymak, özellikle fırsat ve 
tehditleri belirlemek amacı ile gerçekleştirilen dış çevre analiz çalışmaları kapsamında 18 
farklı konuyla ilgili olarak analizler yapılmıştır. 11 grup şeklinde oluşturulan çalışma 
gruplarının 5’i dış çevre analiz çalışmalarında görev almıştır. Kurum içi analiz çalışmalarında 
olduğu gibi dış çevre analiz çalışmalarında da analiz sonuçları ilgili gruplar tarafından 
sunulmuş ve raporlanmıştır. Gerek çalışma gruplarının analizleri gerekse de diğer veriler bir 
araya getirilerek Dış Çevre Analiz Raporu oluşturulmuştur. Dış çevre analiz çalışmalarına 
ilişkin bilgiler, ilgili başlık altında detaylı olarak verilmiştir. 

Paydaş Analizi: Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nı katılımcı bir anlayış 
çerçevesinde hazırlamak için paydaşların görüşlerinin alınmasına azami derecede önem 
vermiş ve bu amaçla iç, dış ve yararlanıcı (müşteri) paydaş gruplarının görüşlerini almaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ve analizlerde yüz yüze görüşme, 
anket ve toplantı yöntemleri kullanılmıştır. Belediye Meclisi, Kent Konseyi, ilçede bulunan 
kamu kurumları, üniversite (YTÜ-Davutpaşa), STK’lar, muhtarlıklar, vatandaşlar, çalışanlar 
ve belediye birim yöneticileri görüşleri alınan paydaş gruplarıdır. Paydaş analizleri ile ilgili 
çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilgili başlık altında detaylı olarak verilmiştir.  

GZFT (SWOT) Analizi 

GZFT (SWOT) Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler), kuruluşun kendisinin ve 
kuruluşu etkileyen koşulların sistematik analizi olarak tanımlanmaktadır. Güngören Belediyesi 
GZFT Analizi, kurum içi analiz, dış çevre analizi ve paydaş analizi neticesinde elde edilen veriler 
doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan bu GZFT, belediyenin Gelecek Öngörüsü ve Öngörüyü 
Somutlaştırma aşamaları için önemli girdiler sağlamıştır. 

c. Gelecek Öngörüsü 

“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabını belirlemek amacı ile yapılan çalışma ve 
değerlendirmeler, Güngören Belediyesi’nin varlık sebebi, ideal geleceği, kurumsal ilkeler, 
davranış kuralları ve yönetim biçimini ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kısaca 
gelecek öngörüsü olarak tanımlanan bu aşamada misyon, vizyon ve temel değerler belirlenmiştir.  



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

33 

Güngören Belediyesi’nin misyon, vizyon ve temel değerleri, kurum çalışanlarının (çalışma 
grupları da dahil), birim yöneticileri ve Belediye Meclisinin önerileri dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Kurum çalışanlarına yönelik uygulanan anket çalışmasında bu konularla ilgili bir 
bölüm ayrılmış ve çalışanların Güngören Belediyesi’nin misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilgili 
görüş ve önerileri alınmıştır. Benzer bir çalışma Belediye Meclisi için de uygulanmıştır.  

 

d. Öngörüyü Somutlaştırma 

“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunun cevabını belirlemek amacı ile yapılan 
çalışmalarda, Güngören Belediyesi’nin gelecek öngörüsüne ulaşabilmesi için somut olarak 
yapması gereken çalışmalara yönelik hedefler belirlenmiştir.  

Güngören Belediyesi, ulaşmayı hedeflediği sonuçlara ilişkin uygulanabilir ve gerçekçi amaçlarını, 
bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlarını, belirlenen hedeflere 
ne ölçüde ulaşıldığını gösteren başarı ölçütlerini (performans göstergelerini), amaç ve hedeflere 
nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütününü ve hedeflere ilişkin tahmini maliyetleri bu aşamada 
belirlemiştir. Öngörünün Somutlaştırılması aşamasında, GZFT (SWOT) Analizi sonuçları 
kullanılmış, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. 

 
e. Değerlendirme ve Sunum 

Bu aşamada, süreç boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir taslak 
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu taslak plan Belediye Meclisi Üyelerine dağıtılmış, birim 
yöneticileri ile görüşülmüş ve taslak plan üzerinde düşünce ve önerileri alınmıştır. Gelen öneriler 
doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’na 
son şekli verilmiş ve Belediye Meclisi’nin onayına sunulmuştur. 
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4. STRATEJİK PLAN EKİBİ 
1. Şakir Yücel KARAMAN (Belediye Başkanı) 

2. Murat KAVAK (Başkan Yardımcısı) 

3. Fatih ÖZÇİÇEK (Başkan Yardımcısı) 

4. Av. Derviş KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı) 

5. Mustafa Sula (Başkan Yardımcısı) 

6. Ensar ÖZCAN (Başkan Yardımcısı) 

7. Mehmet YAZICI (Başkan Yardımcısı) 

8. Selma SAYDAM İÇÖZ (Strateji Geliştirme Müdürü) 

9. İbrahim AYAR (Mali Hizmetler Müdürü) 
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5. KATILIMCILIĞIN SAĞLANMASI 
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu 

tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama 

şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda 

şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir [6]. 

Katılımcılık, planlamaya “stratejik” nitelik kazandıran unsurlardan biridir. Planlama sürecinde 

katılımcılık gerek amaç gerekse araçtır. Sahiplenme ve benimsenmenin sağlanması, 

uygulanabilirlik şansının artması katılımcılık ile sağlanır. En alt formuyla katılımcılık, ilgili 

tarafların görüşlerinin sorulmasıdır. Üst formuyla katılımcılık ise planlama ve karar alma 

süreçlerine ilgili kişi, grup ve kuruluşların bizatihi müdahil olmasıdır. Planlama süreci içinde bir 

katılımcılık stratejisinin geliştirilmesi katılımcılıktan beklenenlerin gerçekleşmesinde önemli rol 

oynar [5].  

Güngören Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında katılımcılığın sağlanmasına 

oldukça önem vermiş, ilgili tarafların görüş ve önerilerini almak için farklı yöntem ve araçlar 

kullanmıştır. Alınan görüş ve öneriler özellikle Güngören Belediyesi’nin gelecek öngörüsünün 

belirlenmesi ve gelecek öngörüsünün somutlaştırılması noktasında dikkate alınmıştır.  

Stratejik plan çalışmalarında kurumsal yapıyla ilgili analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bu 

analiz sonuçlarına göre ihtiyaç ve beklentilerin ortaya konulması ve bunlara ilişkin öngörülerin 

tespit edilmesine yönelik çalışmalar Kurumsal Yapı, İşleyiş ve Öngörüler başlığı altında; ilçeyle 

ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi, bu analiz sonuçlarına göre ihtiyaç ve beklentilerin ortaya 

konulması ve bunlara ilişkin öngörülerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar Kentsel Yapı, İhtiyaç 

ve Öngörüler başlığı altında; misyon, vizyon, temel değerler ile amaç, hedef ve stratejilerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar Gelecek Öngörüsü, Öngörünün Somutlaştırılması başlığı altında 

ele alınmış ve bu başlıklar katılımcılığın sağlandığı ana konu başlıkları olarak tanımlanmıştır. 

Tanımlanan bu alanlar ve bu alanlara katılım sağlayan gruplara/kişilere/ kurumlara ilişkin 

bilgileri içeren katılımcılık şeması Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Katılımcılık Şeması 

  

Kentsel Yapı, 
İhtiyaç ve 
Öngörüler 

Gelecek Öngörüsü, 
Öngörünün Somutlaştırılması 

◆ Çalışanlar 

◆ Muhtarlar 

◆ STK’lar 

◆ Üniversite (YTÜ) 

◆ İlçedeki Kamu Kurum 
ve Kuruluşları 

◆ Vatandaşlar ◆ Belediye Meclisi 

◆ Birim Yöneticileri 

◆ Kent Konseyi 

Kurumsal Yapı, 
İşleyiş ve 

Öngörüler 

◆ Çalışma Grupları     
(Kurum İçi Analiz) 

◆ Çalışma Grupları     
(Dış Çevre Analizi) 

◆ Stratejik Plan Ekibi 

◆ Üst Yönetim 
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6. DURUM ANALİZİ 
“Neredeyiz?”, “Nereye gitmek istiyoruz?” ve “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” 

sorularına cevapların arandığı Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde, “Neredeyiz?” sorusunun 

cevabını bulmak için durum analizi çalışmaları yapılmaktadır. Durum analizi çalışmaları kurum 

içi analiz, dış çevre analizi ve paydaş analizi çalışmaları olarak üç ana başlık altında 

gerçekleştirilmektedir. 

Durum analizi çalışmalarıyla birlikte kurumun sahip olduğu kaynaklar, bu kaynakların 

yeterliliği, kurumda gerçekleştirilen başarılı uygulamalar ve iyileştirilmesi gereken yönler ile 

kurumun dış çevresine ait gelişmeler, bu gelişmelerin kuruma etkisi, faaliyet alanını 

etkileyecek olumlu ve olumsuz hususlar bu kapsamda ortaya konulmaktadır. Kurumun kendisini 

ve çevresini daha iyi tanımasına olanak sağlayan bu çalışma, kurumun amaç, hedef ve 

stratejilerinin belirlenmesine temel teşkil etmektedir.  

Güngören Belediyesi, stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında durum analizi çalışmalarını 

detaylı bir şekilde yürütmüş, bu çalışmayla birlikte kurumun ve ilçenin geleceğini şekillendirme 

yönünde kapsamlı verileri toplamaya azami ölçüde özen göstermiştir. Durum analizi çalışmaları 

neticesinde elde edilen özet ve genel veriler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. 

6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 
Dış çevre analizi çalışmaları, Güngören’in kentsel yapısı, altyapı durumu, ulaşım ve toplu 

taşıma imkânları, sosyal ve ekonomik yapısı vb. gibi birçok alanda gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

bu analizlerle birlikte Güngören Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde yürüttüğü faaliyet ve 

projelerle ilgili olumlu ve olumsuz hususların ortaya konulması sağlanmıştır. Bu hususlar, 

stratejik planın ilerleyen bölümlerinde yer alan GZFT (SWOT) Analizi başlığı altında verilmiştir. 

Dış çevre analiz çalışmaları kapsamında ele alınan konular maddeler halinde aşağıda 

listelenmiştir. 

 Nüfus ve Sosyo-Kültürel Yapı 

 İlçenin Göç Alma Durumu 

 Gelir Dağılımı/Düzeyi ve İşsizlik 

 Kentsel Yapı, Plan ve İmar Durumu 

 Alt ve Üst Yapı 

 Aydınlatma 

 İlçede Bulunan Tesisler 

 Yeşil Alanlar 

 Acil Durum Yönetimi 

 Kentsel Dönüşüm 

 Trafik, Toplu Taşıma ve Ulaşım 

 Emniyet ve Güvenlik 

 Ekonomik Yapı (Sanayi ve Ticaret) 

 Kültür ve Turizm Olanakları 

 Sivil Toplum Örgütleri 

 Eğitim 

 Sağlık 

 Çevre ve Halk Sağlığı 
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6.1.1. GÜNGÖREN’İN TARİHÇESİ 

1604 doğumlu 16. Osmanlı Hükümdarı Sultan Genç Osman (1618-1622), ava meraklı bir 

padişahtı. Güngören Köyiçi’nde, günümüzde ilçenin nadir tarihi eserlerinden biri olan Genç 

Osman Camii’ni ve üst tarafında da bir “Av Köşkü” yaptırmıştı. Ve ayrıca cami ile köşk arasında 

bir hamam ve köşkün de doğu tarafına bağ yaptırmıştı. Caminin kıble duvarına isabet eden sağ 

ve sol iki tarafına yaptırılan ve 1990’lara kadar akar vaziyette kalan iki çeşme ise, kışları sıcak, 

yazları da buz gibi soğuk akmasıyla ünlenmişti. Günümüzde sağdaki çeşme halen yerinde 

durmakla birlikte soldaki çeşme hoyratça yıkılıp kaybedildi. Her iki çeşmeye su veren caminin 

batısındaki sırtlarda yer alan kaynaklar da, üzerine imam meşrutası ve İmam Hatip Okulu 

yapılarak tahrip oldu. Yakın zamanlara kadar akan bu çeşmeler artık kurudu.  

 

Sultan Genç Osman’ın 20 Mayıs 1622’de Yedikule Zindanları’nda yeniçeriler tarafından şehit 

edilmesi üzerine yerine Sultan Dördüncü Murat geçmişti. Dördüncü Murat zamanında Yeniçeri 

Ocağı kaldırılmak istenmişti. Bu çerçevede Sultan Genç Osman’ın Av Köşkü civarındaki 

binalarda konaklayan yeniçerilerin üzerine yürümüş, buralar top ateşine tutularak imha 

edilmişti. Böylece onların yaşadıkları bölge bir nevi lanetlenmişti. Sultan Genç Osman’ın adını 

alan caminin hizmetinde imam-hatip, müezzin, kayyum, faraşçı ve hizmetli kadrosu olarak 20 

civarında insan görevlendirilmişti. Bunların maaşlarını ve camiin masraflarını karşılayacak gelir 

temini için de Padişah tarafından akar yaptırılmış ve vakfedilmişti. Bu akarların bir kısmı 

Suriye’de (muhtemelen Şam’da), bir kısmı da İstanbul Karaköy Meydanı’ndaki Ziraat Bankası ve 

arkasındaki Tatlıcılar mağazalarının karşısında, Bankalar Caddesi’nden inip Galata Köprüsü’ne 

giden yolun sağında, sıralı vakıf dükkânlarıydı. Bunlar, günümüzde meydan genişletilmesi 

münasebetiyle yıkıldı.  

 

Genç Osman’ın katledilmesinden muhtemelen 200 sene sonra, Ahıskalı Aşir Hoca adında bir zat 

Topkapı’dan bugünkü Güngören toprakları üzerine gelince, içinde keçilerin otladığı cami 

harabesine rastlamış. Cami belki top atışlarından veya ilgisizlikten bu hale gelmişti. “Bunun 

vakıflarda kaydı vardır” diyerek Vakıf İdaresi’ne müracaat etmiş ve oradaki kayıtlarda Sultan 

Genç Osman Camii ve akarlarına rastlamış. Dolayısıyla caminin ihyâ ve idamesi için 

görevlendirilmiştir. Kadroların ihdası ile caminin tamir ettirilerek ibadete açılması için 

vazifelendirilen Aşir Hoca “Bismillah” deyip işe koyulur. Aşir Hoca, en az beş-altı çiftlikten 

oluşan ve Vidos denilen eski Rum köyünde çalışan Müslüman ve sesi güzel dine yatkın kişilerden 

bir kadro kurmak için harekete geçer. Aşir Hoca’nın bu kadroyu oluşturmak için temasa geçtiği 

“Müslüman ve dine yatkın kişiler” in yaşadığı günümüzün Güngören’i ise, o dönemde Vidos, 

Burgaz, Haznedar, Emlak ve Ferhatpaşa çiftliklerinden oluşuyordu. Aşir Hoca bu çiftliklerde 

çalışan ve cami görevine uygun gördüğü kişilerden kadrosunu kurup tayin ettirir. Camiyi tamir 

ettirir ibadete açar. Bu görevlilere caminin güneybatısında yer alan ve şimdiki Köyiçi mevkiinde 

bahçeli evler yapmaları için hazineden arazi tahsis ettirir. Ekip biçmeleri için de şimdiki Abdi 
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İpekçi Caddesi’nin Bağcılar Köyiçi’ne doğru uzanan kısmının batı yakasında, 2,5-3 dönümlük 

parçalar halinde hazine arazisi tahsis ettirir. Güngören, bu çekirdek kadronun yaptığı evlerin 

civarına yeni konutların yapılmasıyla bir yerleşim bölgesi haline gelir. Vidos Köyü ismi ise, 

1935-36 yıllarına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra Rumca isimlerin değiştirilmesi 

yönündeki karar uyarınca Güngören adını alır.  

 

“En tatlı bamya”  

Vidos Çayırı denen ve cami kadrosundaki kişilere tahsis edilen arazinin siyah toprağı ve tatlı 

suyu, burada ekilen bamyayı dillere destan hale getirmişti. Burada yetişen başta üzüm olmak 

üzere diğer meyve ve sebzeler de civar köylere göre tat bakımından farklılık kazanmıştı. Bugün 

“Çengelköy Hıyarı” ne ise geçmişte “Güngören Bamyası” da aynı şöhrete sahipti. 30-40 sene 

öncesine kadar özellikle Bağcılar ve Mahmutbey köylerinde yetiştirilip pazarlanan bamyalar 

“Vidos Çayırı Bamyası” diye satılırdı. Tartıda okkadan kiloya dönüldüğü 50- 60 sene öncesine 

kadar bazı sebzeler kilo ile pazarlanırken, bamya uzun zaman tane ile satılmaya devam etti. 

Bamyalar 100’er adetlik paketler halinde satılırdı. Şimdi bu topraklar üzerinde binalar 

yükselirken, bamya da hafızalarda kalan bir anı oldu. 

 

Cumhuriyet Sonrası İlçenin Gelişimi 

1935-36 yıllarında ismi Güngören olarak değiştirilen köy arazisi, özel şahısların mülkiyetindeki 

ve 3 çiftlik (Vidos, Haznedar ve Emlak)  ile Hazine arazisi olan Davutpaşa Kışlası ve Hazine 

Vakıfların mülkiyetindeki arazilerden oluşmaktaydı. Köyün arazilerinin çoğunu oluşturan bu 

çiftliğe ait araziler, sahiplerinin bir kısmının vefatı ile mirasçıları tarafından parça parça 

satılmış, tarlaları alan emlakçılar da bunları parselleyerek vatandaşlara satmışlardır. 1945-1946 

yıllarında Toprak Tevzi Komisyonu’nca köyde ikamet edip hiç arazisi olmayan köylülere hazine 

arazilerinden şahıs başına 2-3 dönüm arazi dağıtılarak tapuları verilmiştir. 

 

1955-56 yıllarında köy hudutları içindeki emlaklar kadastro yapılarak sahipleri adına tapuları 

yenilenmiş, çapları çıkarılmış ve 1957 yılından başlayarak 1977 senesine kadar tarlaların 

tamamına yakını parsellenmiştir. 

 

1947 yılına kadar köyde tek öğretmenli tek derslikli üçüncü sınıfa kadar okunabilen bir okul 

vardır. 1946-47 yıllarında hükümetin emriyle imece ile mecburen bir okul yapılması fakir 

köylülerin üstüne yıkılınca, köylü büyük zorluklarla 20-25 öğrencilik tip projeli 2 sınıflı okulu 

öğretmenevi ile birlikte (şimdiki Güngören İlköğretim Okulu) yapmıştır. 

 

Bu yıllarda köylüler geçimlerini Haznedar Tuğla Fabrikası’na toprak çekerek sağlarlardı. Kış 

aylarında ise Genç Osman Camii’nin civarından taş çıkararak Haznedar Kireç Ocağı’na taş 

satarlardı. Bu kireç ocağı şimdiki Belediye Binası’nın yerinde idi. Ancak halk ocaktan şikâyetçi 
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olunca, 1967 yılında bu yer belediye tarafından satın alınarak yerine belediye binası yapılmış, 

böylece kireç ocağı da kapatılmıştır.  

 

1 Mart 1960 tarihinde Trafo’dan Genç Osman Camii arasına havai hat çekilerek 2 köy kahvesine 

ve camiye elektrik bağlanır. Elektrikler 1960 ihtilalinin ertesi günü kesinlince, ancak 1966 

yılında belediye seçimlerinden sonra tekrar bağlanır. 1970’li yıllarda halkın yardımı ile elektrik, 

su ve yol yapım çalışmaları hızlanır. 1967 yılında köy İETT otobüsleri çalışmaya başlar, 1970’te 

vilayetin yardımı ile belediyeye gelen suyun artezyenleri arttırılarak Güngören Belediyesi’nin 

başkanlığında “Bakırköy Köyleri Su Birliği” kurulup, bu birlik vasıtasıyla Güngören’le birlikte 7 

belediye ve 6 köye su bağlanır.  

 

Bugün dünyanın ve İstanbul’un önemli tekstil ve hazır giyim merkezlerinden biri olan Merter’i 

çiftlik olmaktan çıkartarak meskûn alan dönüştürme fikri 1950’li yıllarda ortaya çıkar. Merter 

Sitesi fikrinin Simitaş Blokları’na dönüştürülmesi ancak 1960’dan sonraya rastlar. Simitaş 

Blokları’nın tutması, Merter’i Merter yapmaya yeter. Blokları, Keresteciler Sitesi izler. 

Keresteciler burayı bir türlü sevememiş olduklarından bir süre sonra sitede tekstilciler 

görülmeye başlar. 1970’lerde özel bir tekstil firmasının öncülük ettiği tekstilci akını 1980’li 

yılların başında doruğa çıkar. 1990’dan sonra dünyanın ünlü tekstil merkezlerinden biri olan 

Merter, bugün hala tekstil ve hazır giyimin en büyük merkezlerinden biri olma özelliğini 

sürdürmektedir. 

 

1955 Genel Nüfus Sayımı’na göre 45 haneden ibaret olan Güngören Köyü’nde 237 kişinin 

yaşadığı tespit edilmiştir. Köy ulaşım noksanlığı ile uzun zaman büyüyememiştir. Nüfus, 

parsellerde yapılan yeni inşaatlar ve yerleşmeler ile 2.187’ye ulaşınca da, ara seçim yapılarak 

belediye kurulmuştur. 1966 ilk kuruluş seçimlerinden sonra, 1968, 1973, 1977 normal seçimleri 

yapılarak başkanları seçilmiş ancak, 1980 ihtilalinde mevcut belediye başkanı görevden 

alınarak yerine bir subay getirilmiştir. Güngören Belediyesi kurulduğu tarihten itibaren 1980 

ihtilaline kadar müstakil belediye olarak çalışmış, İstanbul Belediyesi’ne bağlı olmamıştır. 

1981’de İstanbul Belediyesi’nin mücavir alanına dahil edilmiş ve bağımsız bir şube müdürlüğü 

kurulmuştur. 1984’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi statüsü içinde idari bir yapılanma 

oluşturulduğunda Güngören Şube Müdürlüğü Bakırköy Belediyesi’ne bağlanmıştır. Bakırköy’ün 

bir mahallesi olarak hızla gelişen Güngören, 1992 yılında Bakırköy’ün bölünmesiyle birlikte 

kendisine 23 mahalle bağlanarak bağımsız bir ilçe haline getirilmiştir.  

 

1993’te, hızlı gelişme ve toplu konuta uygun alanlar açısından büyüklüğü sebebiyle, Güngören 

İlçesi’nin kuzey sınırlarında yer alan Esenler ayrı bir ilçe olarak Güngören’den ayrılmıştır. 

Böylece 11 mahallesi ile Güngören’in yeni yapısı ortaya çıkmıştır. 
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Güngören Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana görev yapan belediye başkanları, 

Osman ÖZBEK 1966-1977 
Dursun KURŞUN 1977-1977 
Baki DURMUŞ 1977-1980 
Yahya BAŞ 1992-2002 
İbrahim KURŞUN 2002-2004 
Şakir Yücel KARAMAN 2004- 
 
şeklindedir. 

 

Bugün Güngören İlçesi 300.000’i aşan nüfusu ile dünyanın ve İstanbul’un önemli moda 

merkezleri arasında yer almaktadır. 
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6.1.2. İLÇENİN KONUMU 

Güngören, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinde yer almaktadır. 

Güngören'in güney ve güneybatısında Bahçelievler ve Bakırköy, güneydoğusunda Zeytinburnu, 

kuzey ve kuzeydoğusunda Esenler, batısında ise Bağcılar ilçesi yer almaktadır.  

 

 
Harita 1. Güngören İlçesi’nin İstanbul İçindeki Konumu 

 
İlçenin güneyinden geçen ve İstanbul’un bütününe hizmet veren E–5 karayolu en önemli çevre 

ulaşım arteridir. Bununla birlikte ilçenin TEM otoyoluna olan bağlantısı ulaşım açısından önemli 

bir rahatlık sağlamaktadır. Ayrıca ilçeden geçen T1 Bağcılar-Kabataş Hattı, ilçede yaşayan 

vatandaşların İstanbul’un birçok yerine kolay bir şekilde ulaşımına imkân vermektedir. Ayrıca 

ilçe, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Atatürk Hava Limanı’na yakın bir konumdadır. 

 

6.1.3. İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI 

Güngören’in kuzey-güney uzanımlı vadiler ve sırtlardan oluşan topografyası genellikle 

belirsizdir. Bu vadilerden bir tanesinde Çinçin Deresi akar ve Çırpıcı Çayırını kat ederek 

Marmara Denizi’ne dökülür. Mehmet Akif Köprüsü’nün altındaki dere, nüfusu 310 bini bulan 

Güngören için yeterli olmamaktadır. 
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Güngören'in yüzölçümü 7,2 km2’dir. 11 mahalleden oluşan ilçede, yüzölçümü en büyük mahalle 
Gençosman Mahallesi (125 ha), en düşük mahalle ise Akıncılar Mahallesi’dir (28 ha). Mahalleler 
bazında alan büyüklükleri Tablo 2’de, İlçede bulunan mahalleleri gösteren harita ise Harita 
2’de verilmiştir.  
 

Mahalle Adı Alan 

Akıncılar 28 ha 
Güven 35 ha 
Haznedar 38 ha 
Mareşal Çakmak 43 ha 
Merkez 80 ha 
Sanayi 78 ha 
Güneştepe 73 ha 
Gençosman 125 ha 
Mehmet Nesih Özmen 100 ha 
A.Nafiz Gürman 66 ha 
Tozkoparan 84 ha 

 
Tablo 2. Güngören’de Bulunan Mahallelerin Büyüklükleri 

 

 
 

Harita 2. İlçede Bulunan Mahalleler 
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İlçedeki en düşük rakım 19 metre ile Merter'de, en yüksek rakım da 78 metre ile Gençosman 

Mahallesi sırtlarındadır. Davutpaşa Kışlası'nın üzerine konumlandığı tepenin denizden yüksekliği 

ise 70 metredir.  

 

İlçe, İstanbul'da olmasına rağmen, iklim özelliği İstanbul'a benzememektedir. Daha çok Trakya 

ikliminin etkisi altındadır. Kuzeyden ve kuzeydoğudan esen sert rüzgârlar, zaman zaman halkın 

yaşamını etkilemektedir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları kurak ve sıcak geçmektedir. İlçeye 

bağlı köy ve belde bulunmamaktadır. 

 

6.1.4. İLÇENİN JEOLOJİK YAPISI 

Güngören İlçesi’ni jeolojik olarak 3 formasyon yüzeylemektedir. İlçe alanının güneydoğu 

sınırında, Sanayi ve Gençosman Mahallelerinde Alüvyon zemini yüzeylemektedir. Alüvyon 

akarsular boyunca alçak yerlerde birikmektedir. Genellikle gevşek blok-çakıl-kum-kil 

çökellerinden oluşmaktadır. Alüvyon alanları boyunca sıvılaşma ve heyelan tehlike riski vardır. 

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi ve çevresi, Haznedar Mahallesi, Genç Osman Mahallesi’nin 

kuzeydoğu ucu, Mareşal Çakmak Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nin bir kısmında Çekmece 

Formasyonu Bakırköy Üyesi yüzeylemektedir. Bakırköy Üyesi tabaka araları yeşil killi, genelde 

değişik kalınlıkta beyaz ve kirli beyaz renkli mactralı kireçtaşlarından oluşmuştur. Ve bu 

alanlarda sıvılaşma, heyelan vb. herhangi bir risk gözlenmemektedir. 

 

Sanayi Mahallesi, Merkez Mahallesi, Güven Mahallesi, Akıncılar Mahallesi ve Güneştepe 

Mahallesi’nin büyük bir kısmında Çekmece Formasyonu Güngören Üyesi yüzeylemektedir. 

Güngören Üyesi genellikle mactralı kireçtaşı ara seviyeli, kum cepli kil ve marnlardan oluşur. 

Killer içerisinde ayrıca silt ve kum mercekleri gözlenir. Bu alanlarda düşük heyelan tehlike riski 

vardır. 

 

Genç Osman Mahallesi’nin kuzey ucunda, Sanayi Mahallesi’nin ise kuzeyinde dar bir alanda 

Danışmen Formasyonu yüzeylemektedir. Danışmen Formasyonu’nun büyük bir bölümü kumtaşı, 

çakıltaşı ve miltaşı arakatkılı, kiltaşı ve şeylerden oluşan tüf-tüfit ara düzeylerini kapsar. Ve bu 

alanlarda sıvılaşma, heyelan vb. herhangi bir risk gözlenmemektedir [14]. 
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6.1.5. İLÇE NÜFUSU 

Nüfus Değişimleri 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Güngören, yaklaşık 50 çiftçi ailesinin yaşadığı, 200 kişi nüfusu olan 

40-50 haneli bir köydü. 1955 Genel Nüfus Sayımı’nda 45 haneden ibaret olan Güngören 

Köyü’nde 118 erkek ve 119 bayandan oluşan 237 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir [10].  

 

Güngören'in nüfusu 1950 yılından itibaren İstanbul'a olan yoğun göç nedeniyle hızla artmıştır. 

1970 yılında 40.160 nüfusa sahip olan Güngören, 1997’ye kadar, azalan bir seyirle de olsa, 

sürekli göç almıştır. Nüfusun özellikle 1970 – 1975 yılları arasındaki %83,24’lük artış oranı 

dikkat çekicidir. Güngören’in gelişiminde, sanayi tesislerinin kurulması ve gecekondulaşma 

birbirini tetiklemiş ve gecekondulaşmanın önlenmesi için oluşturulan toplu konutlar, nüfusun 

artmasına neden olmuştur.  

 

2000 Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 272.950 olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) ile birlikte 2007 yılından itibaren yıllık nüfus verileri düzenli bir şekilde 
alınabilmektedir. 2000 yılı ve 2007-2010 yılları arasındaki ilçe nüfusuna ilişkin bilgiler Tablo 
3’te verilmiştir. 

Yıl Nüfus Artış Oranı (%) Değişim 

2010 309.624 -0,66% -2.048 

2009 311.672 -0,83% -2.599 

2008 314.271 -1,34% -4.274 

2007 318.545 +16,70% +45.595 

2000 272.950 - - 

 
Tablo 3. Yıllara Göre İlçe Nüfusu (TÜİK; 2000, 2007-2010) 

 

2000 yılından 2007 yılına kadar 45.595 kişilik bir artış gösteren Güngören nüfusu, 2007 yılından 

bugüne 8.921 kişi azalmıştır. Oransal olarak bakıldığında ilçe nüfusu, %2,80 oranında 

düşmüştür. TÜİK’ ten alınan verilere göre 2009 yılı itibari ile net göç hızı ‰-1,80’dir. 
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Grafik 1. Yıllara Göre Güngören Nüfusunun Değişimi (Kaynak: TÜİK; 2000, 2007-2010) 

 

İstanbul ve Güngören Nüfusu 

İstanbul nüfusu 2007 yılından itibaren her yıl artış göstermektedir. 2000 ile 2007 yılları 

arasında İstanbul ve Güngören’in nüfus artış oranları büyük oranda paralellik göstermektedir. 

Ancak 2007 yılından itibaren İstanbul nüfusu artış göstermekteyken Güngören nüfusunda ise 

azalma söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında il genelindeki nüfus hareketlerinin ilçe nüfusu ile 

birebir paralellik arz etmediği söylenebilir. Bu duruma ilişkin veriler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Yıl 
İSTANBUL GÜNGÖREN 

Nüfus Artış Oranı (%) Değişim Nüfus Artış Oranı (%) Değişim 
2010 13.120.596 +2,64% +337.636 309.624 -0,66% -2.048 
2009 12.782.960 +1,70% +213.919 311.672 -0,83% -2.599 
2008 12.569.041 +12,48% +1.394.784 314.271 -1,34% -4.274 
2007 11.174.257 +11,53% +1.155.522 318.545 +16,70% +45.595 
2000 10.018.735 - -  - - 

 
Tablo 4. 2000-2010 Yılları Arasında İstanbul ve Güngören Nüfusunun Değişim Trendi 

(TÜİK;2000, 2007-2010) 

 

Mahalleler Bazında Nüfus 

İlçede, nüfusun en yüksek olduğu mahalleler Güneştepe (53.368) ve Merkez (51.580) 

Mahalleleridir. Buna karşın M.Nesih Özmen (10.217) ve Sanayi (14.141) Mahalleleri en düşük 

nüfusa sahip mahallelerdir. M.Nesih Özmen ve Sanayi Mahallelerinin nüfuslarının düşük 

272.950 
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olmasının önemli bir nedeni, bu bölgelerde işyerlerinin yoğun olmasıdır. Ancak bu bölgelerde 

gündüz nüfusunun gece nüfusundan oldukça fazla olduğu bir gerçektir.  

 

Son iki yıllık verilere bakıldığında, ilçe nüfusunun düşüşü ile paralel olarak mahalleler bazında 

da nüfusta azalma olduğu, ancak Güneştepe ve Gençosman Mahallelerinde artış olduğu 

görülmüştür. Güneştepe Mahallesi’ndeki artış %0,18 gibi oldukça düşük bir oranda iken 

Gençosman Mahallesi’ndeki artış %2,69 seviyelerindedir. 2009 ve 2010 yıllarına göre mahalle 

nüfusları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Mahalle Adı 2009 Oran 2010 Oran Artış (%) 

Güneştepe                                                                                                                                                                                                                                                       53.273 17,09% 53.368 17,24% +0,18% 

Merkez                                                                                                                                                                                                                                                          52.003 16,69% 51.580 16,66% -0,81% 

Gençosman                                                                                                                                                                                                                                                       36.414 11,68% 37.393 12,08% +2,69% 

Mareşal Çakmak                                                                                                                                                                                                                                                  34.343 11,02% 33.742 10,90% -1,75% 

A.Nafiz Gürman                                                                                                                                                                                                                                        23.858 7,65% 23.452 7,57% -1,70% 

Akıncılar                                                                                                                                                                                                                                                       23.004 7,38% 22.615 7,30% -1,69% 

Haznedar                                                                                                                                                                                                                                                        23.043 7,39% 22.572 7,29% -2,04% 

Tozkoparan                                                                                                                                                                                                                                                      22.208 7,13% 21.718 7,01% -2,21% 

Güven                                                                                                                                                                                                                                                           19.093 6,13% 18.826 6,08% -1,40% 

Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                          14.069 4,51% 14.141 4,57% 0,51% 

M.Nesih Özmen                                                                                                                                                                                                                                              10.364 3,33% 10.217 3,30% -1,42% 

TOPLAM 311.672 100,00% 309.624 100,00% -0,66% 

 
Tablo 5. Mahalleler Bazında Nüfus Verileri (TÜİK; 2009-2010) 

 

Nüfusun İlçe Genelindeki Dağılımı 

İlçenin mahalleler bazında ve harita (Harita 3) üzerinde nüfus dağılımına bakıldığında, nüfusun 

daha çok ilçenin batı bölümünde toplandığı görülmektedir. İlçenin batı bölümünde yer alan 

Güneştepe (53.368), Merkez (51.680) ve Mareşal Çakmak (33.742) Mahallelerinin toplam nüfusu 

138.790’dır. Bu da ilçe nüfusunun %44,83’ünün batı bölümünde toplandığını göstermektedir. 

İlçenin bu bölümleri daha çok ikamet amaçlı kullanılmaktadır. İlçenin doğu bölümü ise daha 

çok sanayi ve ticaret alanlarından oluşmakta olup, bu bölgedeki nüfus batı bölümüne göre daha 

düşüktür. Ancak net bir veri olmamakla birlikte, doğu bölümünün gündüz nüfusunun gece 

nüfusundan oldukça fazla olduğu bilinmektedir.  
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Harita 3. İlçe Nüfusunun Mahalleler Bazında Dağılımı 

 

Cinsiyete Göre Nüfus 

Yıllara göre bayan ve erkek nüfusu incelendiğinde, 2010 yılı itibari ile ilçedeki bayan ve erkek 
nüfusun birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bayan-Erkek nüfusu arasındaki bu 
yakınlık, Tablo 6’da da görüldüğü üzere önceki yıllarda da söz konusudur.  

Yıl Bayan Oran Erkek Oran Toplam 
2010 154.876 50,02% 154.748 49,98% 309.624 
2009 155.603 49,93% 156.069 50,07% 311.672 
2008 156.935 49,94% 157.336 50,06% 314.271 
2007 159.722 50,14% 158.823 49,86% 318.545 
2000 136.671 50,07% 136.279 49,93% 272.950 

 
Tablo 6. Yıllara Göre İlçedeki Bayan-Erkek Nüfus Oranı (TÜİK; 2000, 2007-2010) 
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Yaş Aralıklarına Göre Nüfus 

İlçe nüfusu yaş aralıklarına göre incelendiğinde, 25-29 arası yaş grubuna sahip kişiler toplam 

nüfus içindeki en yüksek orana sahiptirler. Bu yaş aralığındaki kişilerin ilçe nüfusu içindeki 

oranı %10,18 düzeyindedir. Bu grubu %9,79 oranla 30-34 yaş grubu takip etmektedir. Yaş 

gruplarına ait veriler cinsiyet ayrımı yapılarak incelendiğinde, yaş gruplarının hiçbirinde bayan-

erkek nüfusu arasında ciddi ve anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. İlçe nüfusunun 

cinsiyet bazında yaş aralıklarına göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Yaş Grubu Bayan Erkek Toplam Oran 
0-4 11.560 11.910 23.470 7,58% 
5-9 10.952 11.716 22.668 7,32% 

10-14 11.573 12.394 23.967 7,74% 
15-19 12.173 12.816 24.989 8,07% 
20-24 13.765 12.337 26.102 8,43% 
25-29 15.421 16.113 31.534 10,18% 
30-34 14.850 15.464 30.314 9,79% 
35-39 13.038 13.447 26.485 8,55% 
40-44 10.445 10.593 21.038 6,79% 
45-49 10.701 10.593 21.294 6,88% 
50-54 8.365 8.563 16.928 5,47% 
55-59 7.041 6.826 13.867 4,48% 
60-64 5.027 4.774 9.801 3,17% 
65-69 3.460 2.996 6.456 2,09% 
70-74 2.600 1.898 4.498 1,45% 
75-79 1.997 1.412 3.409 1,10% 
80-84 1.248 643 1.891 0,61% 
85-89 505 215 720 0,23% 
90+ 155 38 193 0,06% 

TOPLAM 154.876 154.748 309.624 100.00% 
 

Tablo 7. Yaş aralıklarına Göre İlçe Nüfusu (TÜİK; 2010) 

 

65 Yaş ve Üstü Nüfus 

65 ve üstü yaş grubuna ilişkin Tablo 8’de bulunan veriler incelendiğinde, ilçede bu gruba giren 

toplam 17.167 kişi yaşamaktadır. Bu sayı ilçe nüfusunun %5,54’üne tekabül etmektedir. 65 ve 

üstü yaş grubunda, 65-75 arasındaki nüfus oranı bu grubun %63,81’ini oluşturmaktadır. Bu 

grupta dikkat çeken bir husus, ilçe nüfusunda bayan-erkek oranlarının çok yakın olmasına 

karşın (Bayan: %50,02, Erkek: %49,98 ) 65 ve üstü yaş gurubunda bu durumun bayan 

vatandaşlar lehine artış göstermesidir. Bu grupta bayan nüfus oranı %58,05 iken, erkek nüfus 

oranı %41,95’dir.  

 

Özellikle 65 ve üstü yaş grubundaki hasta vatandaşlara sağlık hizmetleri sunumunda bu 

verilerin hedef kitlenin tespiti açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde yaşlı 
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vatandaşlara yönelik olarak yapılacak olan çalışmalarda da bu veriler büyük önem arz 

etmektedir.  

 

Yaş Grubu Bayan Erkek Toplam 
65 ve Üstü Yaş 
Grubun İçindeki 

Oranı 

İlçe Nüfusu 
İçindeki Oranı 

65-69 3.460 2.996 6.456 37,61% 2,09% 

70-74 2.600 1.898 4.498 26,20% 1,45% 

75-79 1.997 1.412 3.409 19,86% 1,10% 

80-84 1.248 643 1.891 11,02% 0,61% 

85-89 505 215 720 4,19% 0,23% 

90+ 155 38 193 1,12% 0,06% 

TOPLAM 9.965 7.202 17.167 100,00% 5,54% 

65 Yaş ve Üstü 

Grup İçindeki Oranı 
58,05% 41,95% 100,00% - - 

 
Tablo 8. İlçede Bulunan 65 Yaş ve Üstü Nüfus (TÜİK; 2010) 

 

Genç Nüfus 

TÜİK tarafından yapılan araştırmalarda genç nüfus olarak tanımlanan grup, yaş aralığı 15-24 

olan kişilerden oluşmaktadır. Güngören ilçesinin genç nüfus verileri Tablo 9’da verilmiştir. Bu 

verilere göre, ilçede 2010 yılı itibari ile toplam 51.091 genç nüfus bulunmaktadır. Bu rakam 

ilçe nüfusunun %16,50’sini oluşturmaktadır. Genç nüfusun %50,77’si bayanlardan, %49,23’ü ise 

erkeklerden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bayan genç nüfus oranı erkeklere göre 

görece fazla olsa da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Genç nüfusun %8,07’si 15-19, 

%8,43’ü ise 20-24 yaş aralığındadır.  

 

Yaş grubu Bayan Erkek Toplam 
İlçe Nüfusu 

İçindeki Oranı 
15-19 Yaş 12.173 12.816 24.989 8,07% 
20-24 Yaş 13.765 12.337 26.102 8,43% 

TOPLAM 25.938 25.153 51.091 16,50% 
İlçe Nüfusu 

İçindeki Oranı  
8,38% 8,12% 16,50% - 

Genç Nüfus 
İçindeki Oranı 

50,77% 49,23% - - 

 
Tablo 9. İlçedeki Genç Nüfus (TÜİK; 2010) 
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Güngören ilçesindeki genç nüfus oranı TÜİK 2010 verilerine göre %16,50’dir. Türkiye ve İstanbul 
ölçeğinde genç nüfus verileri incelendiğinde, Güngören ilçesindeki genç nüfus oranı İstanbul 
seviyesinin üstünde, ancak Türkiye genelinin altında yer almaktadır. İstanbul’da genç nüfus 
oranı %16,00, Türkiye genelinde ise %17,02 seviyelerindedir.  

 

İstanbul’un Diğer İlçelerine Göre Güngören Nüfus Verileri 

Güngören’in nüfusu İstanbul’un diğer ilçelerinin nüfus verileriyle kıyaslandığında, ortaya çıkan 
verileri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 Güngören 309.624 kişilik nüfusu ile İstanbul’da bulunan tüm ilçeler (39 ilçe) arasında en 
çok nüfusa sahip 20. İlçe durumundadır.  

 Güngören ilçesinin sahip olduğu nüfus, İstanbul nüfusunun %2,34’üne tekabül 
etmektedir. 

 Güngören ilçesindeki genç nüfus oranı %16,50’dir. Bu oranla Güngören ilçesi, İstanbul 
genelindeki tüm ilçeler bazında sıralama yapıldığında genç nüfus oranı en yüksek olan 
11. ilçe durumundadır. 

 Güngören ilçesindeki genç nüfus sayısı 51.091’dir. İstanbul’da tüm ilçeler bazında bir 
sıralama yapıldığında, Güngören, en çok genç nüfusa sahip 21. İlçe durumundadır.  

 İstanbul’da bulunan genç nüfusun %2,41’i Güngören ilçesinde yer almaktadır.  
 

Nüfusa Kayıtlı Olunan İle Göre İlçe Nüfusu 

Türkiye’nin farklı illerinde nüfus kaydı olup, Güngören’de ikamet eden kişilere yönelik bir 

analiz yapıldığında, ilk 10 sıraya giren illerin listesi Tablo 10’da gösterilmiştir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, ilçenin bir zamanlar Türkiye’nin farklı bölgelerinden göç aldığı ortadadır. 

Nüfus kayıtlarının bulunduğu ile göre veriler incelendiğinde, ilçede en çok Trabzon nüfusuna 

kayıtlı vatandaşların yaşadığı görülmektedir (18.016 kişi, %5,82). Hemen ardından 99 kişilik 

farkla Malatya ili gelmektedir (17.917, %5,79). Vatandaşların kayıtlı oldukları iller dikkate 

alındığında, sıralamaya giren ilk 10 il, ilçe nüfusunun %37,12’sini oluşturmaktadır.  

S.No İl Nüfus İlçe Nüfusu 
İçindeki Oranı Bölge 

1 Trabzon 18.016 5,82% Karadeniz 
2 Malatya 17.917 5,79% Doğu Anadolu 
3 Diyarbakır 14.199 4,59% Güneydoğu Anadolu 
4 Kastamonu 14.173 4,58% Karadeniz 
5 Sivas 12.533 4,05% İç Anadolu 
6 Batman 8.470 2,74% Güneydoğu Anadolu 
7 Samsun 7.988 2,58% Karadeniz 
8 Giresun 7.741 2,50% Karadeniz 
9 Konya 7.145 2,31% İç Anadolu 
10 Rize 6.760 2,18% Karadeniz 

TOPLAM 114.942 37,12% - 
 

Tablo 10. İlçede Yaşayan Vatandaşların Nüfusa Kayıtlı Oldukları İller (İlk 10 İl), (TÜİK; 2010) 
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Yukarıda yer alan verilere ilave olarak bölgesel olarak bir analiz yapıldığında, yani ilçede 
yaşayan tüm vatandaşların kayıtlı oldukları illerin bağlı olduğu bölgeler bazında bir analiz 
yapıldığında, karşımıza aşağıdaki tablo (Tablo 11) çıkmaktadır. 

S.No Bölge Nüfus 
İstanbul 

Dahil Oran 
İstanbul 

Hariç Oran 
1 Karadeniz Bölgesi 90.251 29,23% 33,58% 

2 Marmara Bölgesi   56.885 18,43% 6,30% 

3 Doğu Anadolu Bölgesi 55.296 17,91% 20,57% 

4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 48.624 15,75% 18,09% 

5 İç Anadolu Bölgesi 41.717 13,51% 15,52% 

6 Akdeniz Bölgesi 11.279 3,65% 4,20% 

7 Ege Bölgesi 4.684 1,52% 1,74% 

TOPLAM 308.736 100,00% 100,00% 

* Yabancı nüfus dahil değildir. İlçede, İstanbul nüfusuna kayıtlı 39.951 kişi bulunmaktadır. 

Tablo 11. İlçede Yaşayan Vatandaşların Nüfusa Kayıtlı Oldukların İllerin Bağlı Bulunduğu 
Bölgelere Göre Dağılımı, (TÜİK; 2010) 

 
Bölgeler bazında nüfus verileri (İstanbul hariç) incelendiğinde, ilçede yaşayan vatandaşların 
%33,58’inin Karadeniz Bölgesi’ne bağlı bir ilde nüfus kayıtları bulunmaktadır. Bunu %20,57 ile 
Doğu Anadolu Bölgesi ve %18,09 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. Ege Bölgesi’nde 
yer alan illere kayıtlı vatandaşların oranı diğer bölgelere göre en az orana sahiptir (%1,74). 
 

Özellikle belediyenin sosyal ve kültürel çalışmalarında bu verilerin önemli olacağı 
düşünülmektedir. Örneğin bölgelerin kültürel özelliklerinin yaşatılması, bununla ilgili 
etkinliklerin düzenlenmesi, kentlilik bilincinin oluşturulmasında bölgesel özelliklerin ele 
alınması ve değerlendirilmesi vb. çalışma ve konularda yukarıda yer alan verilerin hedef 
kitlenin ortaya konulması açısından oldukça değerli olduğu düşünülmektedir.   

Alan-Nüfus Yoğunluğu 

Güngören İlçesi’nin büyüklüğü 7,2 km2’dir. Bu büyüklük ve ilçenin nüfusu göz önüne alınarak 
1.000 m2 başına düşen kişi sayısı ve kişi başına düşen alan miktarı yıllar bazında hesaplanmış ve 
Tablo 12’de verilmiştir. 
 

Yıl 
1.000 m2’ye Düşen Kişi 

Sayısı 
Kişi Başına Düşen m2 

Miktarı 
2010 43,00 23,25 

2009 43,30 23,10 

2008 43,60 22,91 

2007 44,20 22,60 

2000 37,91 26,38 

 
Tablo 12. Yıllara Göre Alan-Nüfus Yoğunluğu 
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Güngören 7,2 km2 yüzölçümü ile İstanbul’un yüzölçümü en küçük ilçesidir. Bununla birlikte 

2010 yılı nüfus verilerine göre, km2 başına düşen kişi sayısı bazında incelendiğinde, 43.003 kişi 

ile yüzölçümü–nüfus bazında İstanbul’un en yoğun ilçesidir. Son 4 yıllık veriler incelendiğinde, 

ilçe nüfusunun az da olsa azalmasıyla birlikte kişi başına düşen alan miktarında çok düşük bir 

oranda artış meydana gelmiştir.   

 

Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu 

İlçede bulunan mahallelerin alan-nüfus yoğunluklarına yönelik bir analiz yapıldığında, ilçedeki 

en yoğun mahallenin Akıncılar Mahallesi olduğu görülmektedir. Bu mahallede 1.000 m2’ye 

80,77~81 kişi düşmektedir. Diğer bir ifadeyle bir kişi için düşen alan miktarı 12,38 m2’dir. Buna 

karşın yoğunluğun en düşük olduğu mahalle M. Nesih Özmen Mahallesi’dir. Bu mahallede 1.000 

m2’ye 10,22~10 kişi düşmekte; bir kişi için düşen alan miktarı ise 97,88 m2 olmaktadır. Tüm 

mahaller bazında alan-nüfus yoğunluğu bilgileri Tablo 13’te verilmiştir. 

  

Mahalle Adı 
Büyüklük 

(ha) 
Nüfus 

1.000 m2’ye Düşen 
Kişi Sayısı 

Kişi Başına Düşen 
m2 Miktarı 

Güneştepe                                                                                                                                                                                                                                                       73 53.368 73,11~73 13,68 

Merkez                                                                                                                                                                                                                                                          80 51.580 64,48~64 15,51 

Gençosman                                                                                                                                                                                                                                                       125 37.393 29,91~30 33,43 

Mareşal Çakmak                                                                                                                                                                                                                                                  43 33.742 78,47~78 12,74 

A.Nafiz Gürman                                                                                                                                                                                                                                        66 23.452 35,53~36 28,14 

Akıncılar                                                                                                                                                                                                                                                       28 22.615 80,77~81 12,38 

Haznedar                                                                                                                                                                                                                                                        38 22.572 59,40~60 16,84 

Tozkoparan                                                                                                                                                                                                                                                      84 21.718 25,85~26 38,68 

Güven                                                                                                                                                                                                                                                           35 18.826 53,79~54 18,59 

Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                          78 14.141 18,13~18 55,16 

M.Nesih Özmen                                                                                                                                                                                                                                              100 10.217 10,22~10 97,88 

İlçe Geneli 43,00 23,25 

 
Tablo 13. Mahalleler Bazında Alan-Nüfus Yoğunluğu 
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Özürlü Verileri ve Özürlülere Yönelik Çalışmalar 

İlçemizde bulunan özürlülere yönelik olarak güncel veriler bulunmamaktadır. TÜİK tarafından 
en son 2000 Genel Nüfus Sayımı kapsamında bu yönde bir çalışma yapılmıştır. Mevcut durumda 
bu veriler güncelliğini yitirmiştir. Bunun dışında Güngören Belediyesi’nde ilgili birimlerin 
tuttuğu kayıtlar bulunmaktadır. Ancak bu kayıtların yeterli olduğunu söylemek mümkün 
değildir. İlçedeki özürlü verilerinin net bir şekilde elde edilmesi ve bu verilerle bir veritabanı 
oluşturulması yönünde ihtiyaç vardır. 
 
Güngören Belediyesi, ilgili birimler tarafından tutulan kayıtlarda yer alan ve talepte bulunan 
özürlülere ve diyaliz hastalarına yönelik olarak servis hizmetleri sunmaktadır. Özürlü servisi, 
özürlü vatandaşların sabah evlerinden alınarak Bahçelievler Gündüz Bakımevi’ne götürülmesi 
ve akşam evlerine bırakılması hizmetini gerçekleştirmektedir. Diyaliz hastalarına yönelik 
sunulan servis hizmeti kapsamında ise hastaların evlerinden alınarak Ahmet Ermiş Böbrek 
Vakfı’na götürülmesi ve tedavi sonrası tekrar evlerine bırakılması şeklindedir. Diyaliz 
hastalarına yönelik servis hizmeti günde 4 sefer şeklinde yapılmaktadır.   
 
Güngören Belediyesi özürlü vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek, onların sorunlarıyla daha 
yakından ilgilenebilmek, rehberlik ve danışma faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek 
amacı ile fonksiyonel bir sosyal tesis kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tesis 
kapsamında çok amaçlı salon (kütüphane), aktivite salonu, özel etkinlik sınıfları, sesli kitap 
odası, kafeterya vb. bulunacaktır. Yeni plan döneminde bu tesise yönelik çalışmaların 
tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. 
 

TÜİK ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Özürlülerin Sorun ve 
Beklentileri Araştırması, 2010” kapsamında özürlü vatandaşların günlük yaşam içerisindeki 
sorun ve beklentilerinin tespit edilerek, bu alandaki politikaların etkin biçimde oluşturulması 
amacı ile bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın genel sonuçları aşağıda maddeler halinde 
verilmiştir [4]: 

 Kayıtlı olan özürlü bireylerin %66,9’u kaldırımların, yaya yollarının ve yaya geçitlerinin 
özürlü bireyin kullanımına uygun olmadığını düşünmektedir. 

 Kayıtlı olan özürlü bireylerin %55,7’si ağır fiziksel iş ve güç gerektirmeyen işlerde 
çalışmayı istemektedir. 

 Kayıtlı olan özürlü bireylerin %85,7’si sosyal yardım ve desteklerin artırılmasını 
istemektedir.  

 

Güngören Belediyesi önümüzdeki dönemde ilçede özürlülerle ilgili kapsamlı bir veritabanının 
oluşturulması, ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunulması, sosyal tesisin tamamlanarak hizmete 
açılması ve yukarıda bahsedilen araştırma sonuçlarına göre özürlü vatandaşların beklentileri 
arasından belediyenin imkân ve kapasitesi dahilinde yapabileceği çalışmaları gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. 
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6.1.6. KENTSEL YAPI 

Plan ve İmar Durumu 

Güngören’de ilk imar planları 08.05.1959 yılında yapılmıştır. Bu tarihte yapılan planlar A. Nafiz 

Gürman Mahallesi’nin bulunduğu alanı içermektedir. 26.06.1972 tarihinde M.N. Özmen 

Mahallesi, 26.07.1977 tarihinde Tozkoparan Mahallesi ve 18.04.1977 ise Keresteciler Bölgesi’ne 

ait planlar yapılmıştır. 03.02.1982 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Güngören Nazım İmar Planı ve 

aynı tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören uygulama imar planı ilçenin tümünü kapsamaktadır. 

En son 18.02.2005 tarihinde 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama Planı hazırlanmış ve 

uygulamaya alınmıştır. Bu uygulama planı Harita 4’te verilmiştir. 

 
Harita 4. Güngören 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı 
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22.08.2006 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı, 2023 yılı hedef 

alınarak, Türkiye’nin kalkınma politikası kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun 

planlama ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak alt ölçekli planlar ile koruma-korunma-kullanma 

dengesinin sağlanacağı gelişme hedeflerine yönelik potansiyellerin ve stratejilerinin 

belirlenmesini ve ekolojik dengenin korunarak yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını 

amaçlamaktadır. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı; Güngören İlçesi için mevcut konut 

alanları, ana önemli ulaşım akslarını, ticaret+hizmet alanları, yeşil alan ve rekrasyon alanları 

ile üniversite alanı fonksiyonlarını içermektedir.  

 

İlçede Bulunan Yapıların Durumu 

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Adres Veritabanından alınan 

veriye göre 01.04.2011 tarihi itibariyle Güngören’de bulunan konut sayısı 95.824’tür. 

Güngören’de bulunan yapılara ilişkin verilerin genel bir özeti aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir. 

 İlçede bulunan binaların daha çok 5 katlı binalardan oluştuğu görülmektedir. Özellikle 

ilçenin batı bölümlerinin büyük çoğu 5 katlı binalardan oluşmaktadır. Bununla birlikte 

bazı bölgelerde düşük oranda da olsa 4 ve 6 katlı binalar yer almaktadır. Binaların 

önemli bir oranı bitişik nizam olarak yapılmıştır. 

 İlçede yer alan binaların büyük çoğunluğu betonarme yapıdır. İstisna olarak Tozkoparan 

Mahallesi’nde birkaç noktada yığma yapıların bulunduğu görülmektedir.  

 İlçenin genel fonksiyon analizi incelendiğinde, ilçe genelinde ağırlıklı olarak konut, 

konut+ticaret/hizmet ve imalat ağırlıklı yapılar bulunduğu görülmektedir. Ağırlıklı 

olarak görülen bu fonksiyonlar mahalleler bazında değişkenlik göstermektedir. 

 

Numarataj 

İlçede numarataj çalışmaları büyük oranda tamamlanmış, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı 

tabelaların önemli bir kısmı yapılmıştır. Numarataj çalışmalarının tamamlanması, cadde ve 

sokaklara ihtiyaç duyulan tabelaların yerleştirilmesi ve Kent Bilgi Sistemi ile entegrasyonun 

tam olarak sağlanması için bu plan döneminde somut hedefler belirlenmiştir.  
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6.1.7. ALT VE ÜST YAPI 

İlçede 65 cadde ve 618 sokak bulunmaktadır. Yolların 106.355 metresi parke taş, 66.790 

metresi ise asfalt kaplamadır. Bu verilere göre yaklaşık 7,2 km2’lik yüz ölçüme sahip ilçenin 1,7 

km2’si yollardan oluşmaktadır. Mahalleler bazında cadde ve sokak sayıları Tablo 14’te 

verilmiştir. 

 

S.No Mahalle Cadde Sayısı Sokak Sayısı 

1 A.Nafiz Gürman 3 18 
2 Akıncılar 7 29 
3 Gençosman 4 86 
4 Güneştepe 5 124 
5 Güven 7 28 
6 Haznedar 8 37 
8 M.Nesih Özmen 4 61 
9 Mareşal Çakmak 6 62 
10 Merkez 20 88 
11 Sanayi 11 85 
12 Tozkoparan 6 34 

* Bazı cadde ve sokaklar birden fazla mahallede yer alabilmektedir. 

Tablo 14. Mahalleler Bazında Cadde ve Sokak Sayıları 

 

İlçenin, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı ihtiyaçları Güngören Belediyesi ve İBB tarafından 
tamamen çözülmüştür. Elektrik dağıtımında kesinti ve sorun bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde 
havai hatlar (elektrik) mevcuttur.  
 
Arazinin ve imar durumunun imkân verdiği ölçüde yaya kaldırımları erişilebilir hale 
getirilmektedir. İlçede bulunan tüm yol ve kaldırımların erişilebilir olmasına yönelik 
çalışmaların önümüzdeki 5 yıllık dönemde hızlandırılarak tamamlanması öngörülmektedir. 
 
Muratpaşa Caddesi, Malazgirt Caddesi, Nar Sokak, Menderes Caddesi, Atatürk Caddesi, Burçak 
Sokak, Güldalı Sokak, Çınar Sokak, Fidan Sokak, Gülsever Sokak, Kırgız Sokak ve Gölgeli Sokak 
ilçede bulunan prestij cadde ve sokaklardır. Buna ilave olarak Kınalı Caddesi, Ortaç Caddesi, 
Yarışçı Sokak ve Rezaki Sokak 2011 yılında yapılması planlanan prestij cadde ve sokaklarıdır. 
Bununla birlikte önümüzdeki 5 yıllık dönemde prestij cadde sayısının artırılması kente değer 
katacak önemli çalışmalar arasında görülmektedir. 
 

Aydınlatma 

Cadde ve sokaklardaki aydınlatma gereksinimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar 
sonucunda en çok hırsızlık yaşanan, vukuat olan sokak ve caddelerin tespit edilmesi ve 
Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokak aydınlatması yeterliliği ile ilgili 
çalışmalar neticesinde belirlenmektedir. Güngören’de hali hazırda yapılan çalışmalar 
neticesinde ivedi olarak müdahale edilmesi gereken yaklaşık 200 sokak tespit edilmiştir. 
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Önemli Tesisler  

İlçede 2 adet kültür merkezi (Güngören Köyiçi ve Erdem Beyazıt Kültür Merkezi) 

bulunmaktadır. Bunlardan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi İBB tarafından yaptırılmıştır. Güngören 

Belediyesi’ne ait bir Gençlik ve Kadın Merkezi, 2 adet Semt Konağı (Akıncılar ve Güneştepe), 7 

adet kafe ve sosyal tesis (Aliya İzzet Begoviç Parkı Sosyal Tesisleri, Cevizlik Sosyal Tesisleri, 

Köyiçi Kültür Merkezi Kahve Mekânı, Piknik Parkı Sosyal Tesisleri, Sadık Özgür Parkı Şehrigül 

Cafe, Şelaleli Park Şehrigül Cafe, Şeyh Şamil Parkı Şehrigül Cafe) ve 6 adet bilgi evi (Ahmet 

Yesevi Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, İbn-i Sina Bilgi Evi, Mevlana Bilgi Evi, Mimar Sinan Bilgi 

Evi, Yunus Emre Bilgi Evi) mevcuttur. 

 

İlçede yaşayan bayanlara ve gençlere yönelik sosyal ve sportif tesisler çok az sayıdadır. 

Özellikle bayanlar başta olmak üzere ve diğer gruplara yönelik çok fonksiyonlu tesislerin 

yapılması yönünde bir ihtiyaç vardır.  

 

6.1.8. YEŞİL ALANLAR 

İlçede bulunan toplam yeşil alan miktarı 186.513,08 m2’dir. İlçe genelinde 60 adet park, bahçe, 

piknik ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Bunlardan 53’ü park, 5’i dinlenme alanı, 1’i piknik 

alanı ve 1’i de bahçe-yürüyüş yoludur. İlçe nüfusu (309.624) baz alındığında kişi başına düşen 

yeşil ve açık alan miktarı (aktif yeşil alan) 0,6 m2’dir. Mevcut yeşil ve açık alan miktarı dikkate 

alındığında, ilçenin %2,59’u yeşil alanlardan oluşmaktadır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 

ve mevcut veriler dikkate alındığında, ilçenin yeşil alan yönünden oldukça yetersiz olduğu 

görülmektedir.   

 

Yeşil alanlara ilişkin veriler mahalleler bazında incelendiğinde ortaya çıkan tablo Grafik 2’de 

verilmiştir. 4 mahalle dışında (M.Nesih Özmen, A. Nafiz Gürman, Tozkoparan ve Merkez) kalan 

7 mahallede kişi başına düşen yeşil alan miktarı ilçe ortalamasının altındadır. Kişi başına düşen 

yeşil alan miktarının en az olduğu mahalle 0,008 m2 ile M.Çakmak Mahallesi’dir. Bu mahalleyi 

0,025 m2 ile Akıncılar Mahallesi ve 0,062 m2 ile Haznedar Mahallesi izlemektedir. Tozkoparan 

Mahallesi kişi başına düşen 3,202 m2 yeşil alanı ile ilk sırada yer almaktadır. Tozkoparan 

Mahallesi’ni 1,549 m2 ile M.Nesih Özmen Mahallesi izlemektedir. 

 



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

59 

 
 

Grafik 2. Mahalleler Bazında Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı 

 

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre nüfusu 100.000’in 

üzerinde olan yerleşimlerde yapılacak olan planlarda veya plan revizyonlarında kişi başı aktif 

yeşil alan miktarı 10 m2/kişi olacak şekilde planlanmalıdır. Yönetmelikte aktif yeşil alan, park, 

çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan saha olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği 

ülkelerinde ise 2007 yılına kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı standardı 7 m2 iken, bu 

tarihten itibaren 10 m2 olması kararlaştırılmıştır. 2010 yılı itibari ile İstanbul genelinde kişi 

başına düşen alan miktarı 6,05 m2’dir [21]. Güngören’in mevcut yapı stoğu dikkate alındığında,  

yeşil alan miktarını olması gereken standartlar seviyesine çekmenin oldukça zor olduğu 

görülmektedir. Hâlihazırda ilçedeki yeşil alan miktarını artırmanın yolu, neredeyse hiç boş 

arazi olmaması nedeniyle kamulaştırma yapılmasıdır. Ancak kamulaştırma maliyetleri de 

oldukça yüksektir.  

 

Güngören Belediyesi, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ilçedeki 

yeşil alan miktarını %60’ın üzerinde artırmıştır. Bununla birlikte, Güngören Belediyesi 

alışılagelmiş park anlayışının dışına çıkarak parklara farklı bir fonksiyon ve anlam kazandırmak 

amacı ile yeni yaptığı ve yenilediği parklarda bir konuyla alakalı unsurları içeren temalı parklar 

yapmaktadır.  

 

Paydaşların da öncelikli konu olarak değerlendirdikleri yeşil alanlar, 2012-2016 Stratejik Plan 

döneminde somut hedefler konulması gereken alanların başında gelmektedir. Başta kişi başına 

düşen yeşil alan miktarının düşük olduğu mahalleler olmak, ilçe genelinde yeşil alan miktarının 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 
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6.1.9. DEPREM VE ACİL DURUM YÖNETİMİ 

Şu anda Başbakanlık’ a bağlı olup, daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olan Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında yapılan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na 

göre Güngören ilçesi 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır [1]. İlçenin depremle ilgili 

durumunu gösteren harita (Harita 5) aşağıda verilmiştir. 

 

 

Harita 5. İstanbul Deprem Haritası 

 

İlçede bulunan binaların büyük çoğunluğu birbirine çok yakın hatta önemli bir kısmı bitişik 

nizamla yapılmıştır. Bu nedenle acil durumlarda oluşabilecek risk fazladır. 

 

Yapılaşmanın yoğun bir düzeyde olduğu ilçede İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bir takım çalışmalar yapılmış ve ilçede bulunan 10 okulda 

güçlendirme ve 2 okulda ise yeniden yapım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

İlçede Güngören Kaymakamlığı’na bağlı kriz merkezi Davutpaşa Caddesi Ek Hizmet Binaları’nın 

olduğu yerde mevcuttur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun olan toplanma 

alanlarına deprem sonrası kullanılmak amacıyla içinde malzemelerin bulunduğu konteynırlar 

konulmuştur. 

 

Güngören Belediyesi’nin acil durumlar için hazırlamış olduğu eylem planları kısmen mevcuttur. 

Ancak bunların toparlanarak, güncellenmesi ve farklı acil durumlara yönelik olarak kapsamının 

genişletilmesi gerekmektedir.  
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İlçede, yoğun yağışlara karşı kış aylarında tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürütmek amacıyla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ana noktada araç bulundurulmaktadır. Ayrıca 

Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kriz masası kurularak belediye personeli ve 

yüklenici firma personelleri ile vardiyalı çalışma sistemi oluşturulmaktadır. Oluşturulan çalışma 

sistemi ile gerekli yerlerde tuzlama çalışması yapılmakta ve önceden belirlenen arterlere 

solüsyon dökülmektedir. 

 

Başta deprem olmak üzere diğer tüm acil durumlarla ilgili olarak vatandaşların ve özellikle de 

çocukların bilgi sahibi olmasını ve bilinçlenmesini sağlamak adına eğitsel faaliyetlerin 

yürütülmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda Güngören Belediyesi bu plan döneminde 

kurumsal olarak çalışmalar yapmayı ve İBB-AKOM ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yaparak bu 

çalışmaları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.  

 

6.1.10. KENTSEL DÖNÜŞÜM 

İlçede Kentsel Dönüşüm  

Kentsel Dönüşüm, kentte bulunan ve kentin dokusuna uymayan alanların sosyal, ekonomik, 

fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınarak iyileştirilmesi 

süreci olarak tanımlanabilir.  

İlçede bulunan Tozkoparan Mahallesi, tanımda yer alan özelliklerden dolayı kentsel dönüşüm 

çalışmalarının uygulanabileceği bir bölgedir (Harita 6). Bu amaçla Güngören Belediyesi, TOKİ ve 

İBB işbirliğinde bir proje çalışması başlatılmıştır. Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 

uygulamasının yapılmasına sebep olan etmenler binaların ekonomik ve fiziksel ömrünü 

tamamlamış olmasından dolayı depreme karşı risk teşkil ediyor olması, yaşam kalitesinin düşük 

olması, sosyal yapıdaki bozukluklar ve kentsel donatılardaki eksiklikler olarak sıralanabilir. 

Projeyi destekleyici yönde yeteri kadar boş arazinin olması ve bu arazilerin çoğunun 

mülkiyetinin devlet elinde olması, bölgenin lokasyonu ve değeri Tozkoparan’daki kentsel 

dönüşüm projesini mümkün kılan etmenlerdir. 
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Harita 6. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi 

2008 yılında başlayan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında alanın sosyo-ekonomik 

durumuna ilişkin yapının tespiti, kamulaştırma detay alımı ve kıymet takdir raporlarının 

hazırlanması, matematiksel-finansal modelin ve dönüşüm parametrelerinin hazırlanması 

çalışmaları tamamlanmış olup, bu plan döneminde bundan sonraki aşamalarla ilgili çalışmalar 

yapılması planlanmaktadır.   

Kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, görüşleri alınan paydaşların 

önümüzdeki dönemde öncelik verilmesini istedikleri konuların başında gelmektedir. Bu 

nedenle, 2012-2016 Stratejik Plan döneminde kentsel dönüşüm önemli bir stratejik konu olarak 

değerlendirilmiş ve somut hedefler konulmuştur. 

 

Cephe Yenileme Projesi 

Güngören Belediyesi, ilçenin siluetini oluşturan kent dokusunun büyük çoğunluğunu teşkil eden 

binaların, kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşması ve bu yolla enerji tasarrufu 

sağlanması için Cephe Yenileme Projeleri hazırlamıştır. Hazırlanan projeler, Kentsel Tasarım 

İlkeleri doğrultusunda ele alınmış; klima ve çanak anten gibi görüntü kirliliğine neden olan 

öğelerin kaldırılarak cephe yenilemelerinin yapılması ve her binaya uygun renk kodlaması 

belirlenerek aykırı cephe uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

Menderes Caddesi ve Atatürk Caddesi projeleri tamamlanmıştır. Şekil 4’te Atatürk Caddesi 

Cephe Yenileme Projesi renk çalışması örneği verilmiştir. 
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Şekil 4.  Atatürk Caddesi Boyu Renk Çalışması 

 

Cephe Yenileme Projesi’nin gerçekleştirilmesi, kentsel estetiğin sağlanması, kentsel estetiğin 

standartlar çerçevesinde oluşturulması ve kentsel değerin artırılması açısından önemli 

görülmektedir. Projenin ilçe geneline yaygınlaştırılması ve uygulama noktasında bu plan 

döneminde somut hedefler konulmuştur. 

 

6.1.11. TRAFİK VE TOPLU TAŞIMA 
İlçede Kale Alışveriş Merkezi, Çeşme Durağı, Eski Londra Asfaltı ve M. Akif Caddesi üzerindeki 

dönüşlerde pik saatlerde trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bunun dışındaki bölgelerde genel 

olarak trafik sorunu yaşanmamaktadır. Sinyalizasyon sistemi ve trafik levhaları yeterli olup 

arızalı veya eksik olan noktalarda İBB Trafik Müdürlüğüyle koordineli olarak müdahale 

edilmektedir. İlçede mevcut durumda 36 adet sinyalizasyon noktası bulunmaktadır. 

 

Güngören’den kalkan 6 ve Güngören’den geçen 6 hat olmak üzere ilçeye hizmet veren toplam 

12 İETT hattı vardır. Özel Halk Otobüsleri dahil 134 araçla günlük 18.991 yolcu taşınmaktadır. 

Toplu taşıma güzergâhları üzerinde toplam 109 durak mevcut olup, bunların 20’si modern, 8’i 

İETT ve 81’i Açık (bayrak) duraktır. 15 Akbil Satış ve Dolum Noktası olan bölgede, günde 151 

sefer yapılmaktadır. 

 

İlçede Güngören Minibüsçüler Odasına kayıtlı 2 minibüs hattı 150 minibüsle hizmet 

vermektedir. Ayrıca diğer odalara kayıtlı 3 minibüs hattı ilçe sınırlarından geçerek yolcu 

taşımaktadır. 
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Tramvay Hattı 

Zeytinburnu- Güngören- Bağcılar tramvay hattı yeni tramvayların gelmesi ile Kabataş’a kadar 

tek sefer yapmakta olup, hat uzatılmadan önce 9 Durak yaklaşık 5,2 km mesafede günlük 

40.000 yolcu taşımaktaydı. İstasyonlarda yapılan düzenlemelerle birlikte bu hat, 2011 Şubat 

ayından itibaren T1 Bağcılar-Kabataş Hattı olarak hizmet vermektedir. Bu hattın Zeytinburnu –  

Güngören - Bağcılar bölümünde 9 istasyon bulunmaktadır. Bunlar sırası ile: 

• Zeytinburnu 

• Mehmet Akif 

• Merter Tekstil Sitesi 

• Güngören 

• Akıncılar 

• Soğanlı 

• Yavuz Selim 

• Güneştepe 

• Bağcılar 

 

Güngören’den T1 Bağcılar- Kabataş Hattını kullanarak, Kabataş bağlantısı ile Taksim-Kabataş 

Fünikülerine, dolayısı ile Taksim-4.Levent metrosuna bağlanarak 4.Levent’ ten Havalimanı’na 

kesintisiz raylı ulaşım mümkündür. Hat uzunluğu 19,5 km ve istasyon sayısı 31 olan T1 Bağcılar-

Kabataş hattının sefer süresi 40 dakika olup, pik saatlerde sefer sıklığı 2 dakikadır [20]. 
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6.1.12. ULAŞIM 

İlçede toplam 28 ana arter bulunmaktadır. Bu ana arterler arasında komşu ilçelerle sınırları 

oluşturan ve yoğun olarak kullanılan 7 adet ana arter (Bağcılar Caddesi, Bağlar Caddesi, 

Doğanbey Caddesi, Çinçindere Caddesi, Ayazma Caddesi, Eski Londra Asfaltı, Mehmet Akif 

Caddesi ve Gn.Ali Rıza Gürcan Caddesi) ve E-5 karayolu mevcuttur. İlçenin güneyinden geçen 

ve İstanbul’un bütününe ulaşımı sağlayan E–5 karayolu en önemli çevre ulaşım arteridir.   

 

İlçede vatandaşlara hizmet veren 4 adet üst geçit mevcuttur. Ancak bunların sadece bir tanesi 

erişilebilir olarak kullanılmaktadır. Bu üstgeçitlerin isimleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda 

(Tablo 15) verilmiştir. 

 

 Rampa Asansör 

Davutpaşa Metro İstasyonu Yok Yok 

Metro Sokak Ülkükent Sitesi Önü                   Yok Yok 

Merter Metro İstasyonu E5 Üstü Yok Yok 

Ali Rıza Gürcan Caddesi Zeytinburnu Metro İstasyonu Bağlantısı Var Yok 

 
Tablo 15. İlçede Bulunan Üst Geçitler ve Bu Üst Geçitlerin Erişebilirlik Durumu 

 

İBB tarafından M.Nesih Özmen Mahallesi’nde (Fatih Caddesi) Zeminaltı Katlı Otoparkı(1.200 

araç kapasiteli)  ve (MERTER-Meydan) Fatih Caddesi-Poyrazlı-Kasım Sokak Zeminaltı Katlı 

Otoparkı olmak üzere iki adet otopark yapılmıştır. İlçede Haznedar, M.Çakmak, Merkez ve 

Güneştepe Mahallelerinde otopark ihtiyacı bulunmaktadır. 
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6.1.13. EMNİYET VE GÜVENLİK 

İstanbul ve Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden biri olan Güngören, İstanbul’un asayiş 

bakımından ciddi sorunu olmayan ilçelerindendir. 27 Temmuz 2008 tarihinde Güven Mahallesi 

Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen bombalı eylem yakın geçmişte meydana gelen 

büyük çaplı tek olaydır [23].  

1993 yılında Bakanlık Olur’u ile müdürlük olarak faaliyet gösteren İlçe Emniyet Müdürlüğü 

bünyesinde Asayiş Büro Amirliği, Toplum Destekli Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Büro 

Amirliği, Korumalar Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği, Pasaport Büro Amirliği, Olay Yeri 

İnceleme Büro Amirliği, Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği, Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği 

ile Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi Amirliği (Karakol) ve Güngören Polis Merkezi 

Amirliği (Karakol) hizmet vermektedir. İlçede 450’nin üzerinde polis görev yapmaktadır. 

 

Merkez Mahallesi’nde bulunan Güngören Polis Merkezi Amirliği, Güven, Haznedar, Akıncılar, 

Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak ve Sanayi Mahallesi olmak üzere toplam 7 mahalleye 

hizmet vermektedir. Bu 7 mahallenin toplam nüfusu 216.844 (İlçe nüfusunun %70,03’ü) olup, 

hizmet verilen toplam alan 375 ha’dır. 

 

M.N.Özmen Mahallesi’nde bulunan Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi Amirliği, 

M.N.Özmen, A.N.Gürman, Tozkoparan ve Gençosman Mahallesi olmak üzere toplam 4 

mahalleye hizmet vermektedir. Bu 4 mahallenin toplam nüfusu 92.780 (İlçe nüfusunun 

%29,97’si) olup, hizmet verilen toplam alan 375 ha’dır. Merter Şehit Osman Kahraman Polis 

Merkezi Amirliği sorumluluk alanı giren mahallelerin nüfusları ilçe nüfusunun üçte biri olmasına 

karşın, bu bölgedeki işyeri sayısının fazlalığından dolayı gündüz nüfus hareketi oldukça 

yüksektir. Bununla ilgili net bir veri olmamakla birlikte, bu rakamın 750.000 düzeyinde olduğu 

söylenmektedir. Özellikle gündüz nüfus hareketinin arttığı ve işyerlerinin yoğun olduğu bu 

bölgede hırsızlık ve kap-kaç olaylarına dikkat edilmekte, Motorize Yunus Ekipleri ve yaya olarak 

görev yapan sivil ekipler sürekli olarak devriye görevini ifa etmektedirler. 

 

İlçede 35 noktada 122 Mobese kamerası bulunmaktadır. Bu 35 noktanın 6’sında tek bir kamera 

bulunmakta, diğer noktalarda ise birden fazla kamera bulunmaktadır. Alınan bilgilere göre 

ilçede 7 nokta için 28 kamera ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

İlçede, İlçe Emniyet Müdürlüğü dışında Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de kolluk hizmeti 

vermektedir. Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 31.03.2011 tarihi itibari ile 

49’u memur 2’si işçi olmak üzere toplam 51 personel görev yapmaktadır. Belediye Başkanlık 

Binası’nda hizmet veren Zabıta Müdürlüğü ve Merter bulunan Zabıta Karakolu’nda görev yapan 

ekipler huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedirler. 
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İlçede meydana gelen suçlara ilişkin son 3 yıllık (2008, 2009, 2010) veriler Tablo 16’da 
verilmiştir. 

Sıra 
No 

Suç Türü 2008 2009 
2008-2009 
Artış (%) 

2010 
2009-2010 
Artış (%) 

Suçların 
Dağılımı – 
2010 (%) 

1 
Şahsa Karşı İşlenen 
Suçlar 

855 1.050 22,81% 1.192 13,52% 22,57% 

2 
Mala Karşı İşlenen 
Suçlar 

3.626 3.449 -4,88% 3.196 -7,34% 60,52% 

3 
Topluma Karşı İşlenen 
Suçlar 

224 172 -23,21% 174 1,16% 3,29% 

4 
Millete ve Devlete Karşı 
İşlenen Suçlar 

23 79 243,48% 136 72,15% 2,58% 

5 Takibi Gereken Olaylar 40 366 815,00% 583 59,29% 11,04% 

TOPLAM 4.768 5.116 7,30% 5.281 3,23% 100,00% 

 
Tablo 16. İlçede Meydana Gelen Suç Verileri, 2008-2010  (Kaynak: İlçe Emniyet Müdürlüğü) 

 
2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin suç veriler incelendiğinde, suç sayılarının arttığı 
görülmektedir. Ancak bu artış giderek azalan bir artış şeklindedir. Yani oransal olarak 
bakıldığında 2009 yılındaki artış 2008 yılına göre %7,30; 2010 yılındaki artış ise 2009 yılına göre 
%3,23 oranında olmuştur. Artış hızı yarı yarıya düşmüştür. 2010 yılında işlenen suçların 
%60,52’sini mala karşı işlenen suçlar, %22,57’sini ise şahsa karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır 
 
İlçede TCK-188’e göre uyuşturucu veya uyarıcı madde kaçakçılığı ve TCK-191’e göre kullanmak 
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma-bulundurma suçları ile ilgili 2010 verileri Tablo 
17’de verilmiştir.  
Suçun Türü 2010 Oran(%) 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kaçakçılığı 36 3,74% 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 
alma-bulundurma 

926 96,26% 

 
Tablo 17. İlçedeki Narkotik Suçlara İlişkin Veriler (Kaynak: İlçe Emniyet Müdürlüğü) 

 
Güngören Belediyesi, hem kendi bünyesinde yaptığı analizler sonucunda hem de mala karşı 

işlenen suçlar grubuna giren hırsızlığın yoğun olduğu yerlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 

alınan veriler ışığında ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda aydınlatma çalışmalarını titizlikle 

yürütmektedir. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi yönünde hedefler 

konulmuştur. Benzer şekilde ilçede Mobese kameralarının kurulması yönünde de ortak 

çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların sürdürülmesi düşünülmektedir. Ayrıca uyuşturucu ile 

ilgili suçlara yönelik olarak mücadele, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları; intihar-intihara 

teşebbüs, aile içi kötü muamele vb. suçlarla ilgili olarak Aile Danışma Merkezi aracılığı ile 

psikolojik destek verilmesi; önemli görülen bazı parklarda güvenlik görevlisi istihdam edilmesi, 

işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vb. çalışmalar yapılması ilçedeki güven ve 

huzurun sağlanması adına önemli çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. 
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6.1.14. EKONOMİK YAPI/HAYAT 

M.Nesih Özmen Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesi ilçenin en önemli sanayi ve ticaret 
alanıdır. Bu bölge, bugün dünyanın ve Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden biri olan 
Merter olarak bilinmektedir. Keresteciler Sitesi’nin etkisiyle Sanayi Mahallesi’nin de önemli bir 
bölümü zaman içinde bir sanayi ve ticaret bölgesi olarak gelişmiştir.  

İlçede TÜİK verilerine göre 27.615 adet işyeri bulunmaktadır. Güngören Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü 2009 yılından bu yana yaptığı denetim çalışmaları kapsamında 17.000’in 
üzerindeki işyerini denetlemiş ve bu işyerlerine ilişkin verileri güncellemiştir. TÜİK verileri de 
dikkate alınarak, ilçede bulunan gerçek işyeri sayısının tespit edilmesi ve bu işyerleri ile ilgili 
olarak güncel bir veritabanının oluşturulması amacı ile bu çalışmaların yeni dönemde de 
sürdürülmesi planlanmaktadır. 

İlçede özelikle imalat sektörü oldukça gelişmiştir. 57 farklı imalat sektöründe faaliyet gösteren 
ilçede, bu işletmelerinin %80’i tekstil, tekstil yan ürünleri, aksesuar vb. imalathaneden 
oluşmaktadır. Bu imalathaneler: 

 Konfeksiyon İmalatı Atölyesi 

 Ayakkabı İmalatı Atölyesi 

 Örme Atölyesi 

 Tekstil Aksesuarları İmalatı 

 Nakış Atölyesi 

 Kesim Atölyesi 

 Emprime Baskı Atölyesi 

 Ütü Paketleme Atölyesi 

 Dokuma Atölyesi 

 Baskı Atölyesi 

 İlik Düğme Atölyesi 

 Deri Konfeksiyon Atölyesi 

 Çorap İmalatı Atölyesi 

 Etiket Baskı Atölyesi 

 Çanta İmalatı Atölyesi 

 Altın İşleme Atölyesi 

 Fermuar İmalatı Atölyesi 

 Tekstil Yıkama Atölyesi 

 İplik Büküm Atölyesi 

 Kalıp İmalatı Atölyesi 

 Çuval Baskı Atölyesi  

 Bijuteri İmalatı Atölyesi 

 Boyama Atölyesi 

şeklindedir. 
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İstanbul’daki imalat sanayi sektörlerinin ‘birim sayısına’ göre dağılımı sektörel olarak 

incelendiğinde, bunun %38’lik kısmını tekstil ve tekstil ürünleri imalatının oluşturduğu 

görülmektedir. Anılan sektörü %12’lik bir oranla ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı takip etmektedir. İstanbul genelinde üçüncü sırada ise %8’lik oranla makine ve teçhizat 

imalatı yer almaktadır. Sektörlerdeki birim sayılarının ilçelere göre dağılımında tekstil ve 

tekstil ürünleri imalatında Güngören %11,9; Bağcılar İlçesi %9,3; Kâğıthane ve Küçükçekmece 

%7,8 ve Zeytinburnu %7,7 İlçeleri sıralanmaktadır. Diğer taraftan, Güngören, Altunizade, 

İkitelli-Basın Express Yolu ve Kozyatağı’nda holding yoğunlaşması görülmektedir. 

Güngören’deki holding yoğunlaşmasının nedeni, bu bölgenin tarihsel bir imalat merkezi olması 

ve imalat ile yönetim birimlerinin aynı mekânı paylaşmaya devam etmeleridir. Bu bölgedeki 

holdingler, tekstil ağırlıklı firmalardan oluşmaktadır. Yine imalatın yoğun olarak yer aldığı 

Güngören ilçesi de özellikle Gürsel-Hürriyet, Gültepe ve Levent Oto Sanayi bölgelerine 

hammadde sağlayan diğer bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır [13]. 

 

İstanbul genelindeki tekstil, tekstil ürünleri ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin önemli bir oranı Güngören’de yoğunlaşmıştır. Güngören bu noktada oransal olarak 

İstanbul’un ilçeleri arasında ilk sıradadır. İlçede bulunan bu işletmelerin daha nitelikli ve 

fonksiyonel hale getirilerek kurumsallaşma ve markalaşmaları noktasında destek verilmesi ve 

bölgenin ulusal ve uluslar arası arenada tanınırlığı artırarak “moda ve ticaret merkezi” 

dönüşümünün tamamlanması stratejik derecede önemli görülmektedir. Güngören 

Belediyesi’nin, Güngören Kaymakamlığı ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bu 

kapsamdaki çalışmalar oldukça önemli ve ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağlayacak 

niteliktedir. Bu amaçla 2011 yılında gerçekleştirilen Merter Moda Merkezi Sempozyumu bu 

çalışmaların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir adımdır. Güngören 

Belediyesi resmi, özel ve STK niteliğindeki tüm kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaca 

hizmet eden çalışmaların desteklenmesini önemli bir fırsat olarak değerlendirmekte ve bu plan 

döneminde bu alana yönelik olarak somut hedefler planlamaktadır. 
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6.1.15. KÜLTÜR VE TURİZM OLANAKLARI 

İlçede geçmiş dönemlerde var olan tarihi eserlerin büyük çoğunluğu günümüze ulaşmamıştır. 

Bugün üzerinde Atatürk Caddesi bulunan köy yolunun üzerinde yer alan Ali Ağa Çeşmesi ve 

Sülüklü Çeşme ile Cevher Dudayev Parkı’nın alt sınırında kalmış olan Hacı Çeşme günümüze 

ulaşamamıştır. Çeşmeler arasından sadece Üçyüzlü ve Genç Osman Camii Çeşmeleri ayaktadır. 

Genç Osman Camii İstanbul’da sur dışına yapılmış tek padişah camiidir. Bu caminin yanına 

yapılan ve caminin avlusunda kalan Üçyüzlü Çeşme’nin etrafı ve üzeri kapalıdır. Çeşme, 

suyolları tahrip olduğu için akmamaktadır. Genç Osman Külliyesi’nden ise sadece cami 

kalabilmiştir. Saray, mektep, hamam, cami hizmetli evleri yok olmuştur. Bütün köy arazisini 

içine alan Genç Osman’ın vakıf arazilerinden de sadece cami civarındaki küçük bir alan 

kalmıştır.  

 

İlçede günümüze ulaşmayı başaran eserlerden biri de Davutpaşa Kışlası’dır. Davutpaşa Kışlası, 

diğer eserlere göre daha iyi korunmuş olsa da bazı donatıları istenilen vaziyette değildir. 

1.312.500 m2’lik yeşil arazi ve içindeki tarihi binalar, Mayıs 1998’de Milli Savunma ve Maliye 

Bakanlığı’yla imzalanan protokol çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’ne devredilmiştir. 

Kışla, mevcut binaların onarılması ve yeni binaların inşa edilmesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Kampüsü olarak eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. Kampüste, Eğitim Fakültesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yer 

almaktadır. Ayrıca sosyal ve spor alanında tesisler de mevcuttur [10]. 

 

İlçede çok sayıda tarihi eser olmadığı gibi ilgi çekebilecek yapıların da olmaması nedeniyle ilçe 

turizm açısından istenilen bir konumda değildir.  

 

Kültürel Etkinlikler 

Güngörenlilerin sosyal ve kültürel yaşam kalitelerine katkı sağlamak ve kentlilik bilincinin 

artırılmasını sağlamak amacıyla Güngören Belediyesi tiyatrodan sinemaya, müzikten söyleşiye 

birçok etkinlik düzenlenmektedir. Aylık olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilen bu 

etkinliklere daha çok sayıda vatandaşın katılımını sağlamak amacı ile kitapçıklar hazırlanmakta 

ve dağıtımı yapılmaktadır. Yapılan etkinlikler farklı yaş grupları ve farklı ilgi alanlarına sahip 

kişilere hitap edecek şekilde programlanmakta ve ağırlıklı olarak ilçede bulunan kültür 

merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.  

 

İlçedeki sosyal donatı alanları ile ilgili tesislerin sayısı/yeterliliği dikkate alındığında, 

vatandaşların sosyal ve kültürel yaşam kalitelerinin artırılması ve bu tarz etkinliklerin sürekli 

olarak yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

71 

Uluslararası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 

Birçok açıdan olduğu gibi tarihi ve kültürel açından dünyanın en özgün şehirlerinden biri olan 

İstanbul’un sahip olduğu birikimlerin ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacı 

hazırlanan “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği” Projesi, Güngören Belediyesi tarafından 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla işbirliği içinde çocuk oyunlarına karşı farkındalık 

oluşturmak maksadıyla hazırlanmıştır. İlki 2010 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda gerçekleştirilen şenlikte, yurt dışından gelen çocuklarla geleneksel oyunlarımız 

beraber oynanmıştır. Projenin bu plan döneminde de sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 

6.1.16. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

İlçede, aktif olarak faaliyet gösteren toplam 243 STK bulunmaktadır. Bu derneklerin %42,80’i 

hemşehri derneği (Kültür, kalkındırma, dayanışma ve yardımlaşma dernekleri), %11,11’i spor 

kulübü dernekleri, %18,93’ü Cami ve Kur’an Kursu Dernekleri, %7,82’si mesleki dernekler, 

%6,17’si vakıflar ve %13,17’si ise diğer derneklerden oluşmaktadır.  

 

STK  Grubu Sayı Oran 

Hemşehri Dernekleri (Kültür, Kalkındırma, Dayanışma ve 
Yardımlaşma Dernekleri) 

104 42,80% 

Spor Kulubü Dernekleri 27 11,11% 

Cami ve Kur’an Kursu Dernekleri 46 18,93% 

Vakıflar 15 6,17% 

Mesleki Dernekler 19 7,82% 

Diğer Dernekler 32 13,17% 

TOPLAM 243 100,00% 

 
Tablo 18.  İlçedeki Sivil Toplum Kuruluşları (Kaynak: Güngören Belediyesi Basın-Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 

 
Güngören Belediyesi önemli ve yoğun olarak ilişki-iletişim halinde bulunduğu paydaşlarından 

olan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik aktif çalışmalarda bulunmaktadır. STK ziyaretleri, 

hemşeri dernekleri ve diğer STK’lar ile toplantılar, esnaf grupları ile toplantılar ve ziyaretler 

bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda ilgili paydaşların 

belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak şikâyet, öneri ve beklentileri alınarak 

değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. 2010 yılı verilerine bakıldığında, STK ve 

hemşeri derneği kapsamında 50 farklı STK ve hemşehri derneği ziyaret edilmiş, 10 esnaf grubu 

ile toplantılar yapılmış ve bunlardan bağımsız olarak 5.000 esnaf ziyareti gerçekleştirilmiştir.  
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6.1.17. EĞİTİM 

Okuma-Yazma Durumu 

TÜİK verilerine göre ilçede okuma-yazma bilmeyen vatandaşların sayısı 8.649’dur. Bu sayı ilçe 

nüfusunun %3,08’ine tekabül etmektedir. Okuma yazma bilmeyen vatandaşların %85,86’sı 

bayanlardan, %14,14’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen 

vatandaşların %66,87’si 55 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Benzer şekilde ilçede okuma-

yazma bildiği halde herhangi bir okul bitirmeyenlerin oranı %18,62’dir. Bu oranlar İstanbul ve 

Türkiye geneli veriler ile kıyaslandığında, ilçedeki eğitim durumunun orta düzeyde olduğu 

söylenebilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Güngören Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttükleri kurs çalışmalarıdır.  

 
Eğitim Kurumları ve Eğitim Verileri 

İlçede okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında toplam 50.868 öğrenci 

bulunmaktadır. Bu öğrencilerin %72,77’si ilköğretimde, %22,56’sı orta öğretimde ve %4,66’sı 

okul öncesi kurumlardadır. Öğrencilerin %52,55’i erkek, %47,45’i ise kız öğrencilerden 

oluşmaktadır. İlçe nüfusunun %16,43’ü bu kurumlarda eğitim görmektedir.  

 

2010 yılı itibari ile ilçede bulunan resmi ve özel eğitim kurumu sayılarına ilişkin veriler Tablo 

19’da verilmiştir [11]. 

Eğitim Kurumu Resmi Özel Toplam 
Anaokulu ve Anasınıfları 1 15 16 
İlköğretim Okulu 22 6 28 
Ortaöğretim Kurumu (Lise) 9 3 12 
Akşam lisesi - 5 5 
Halk Eğitim Merkezi 1 - 1 
Rehberlik Araştırma Merkezi 1 - 1 
Mesleki Eğitim Merkezi 1 - 1 
Dershane - 4 4 
Sürücü Kursu - 15 15 
Muhtelif Kurs - 3 3 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - 7 7 
Özel Yurt - 8 8 
Etüt Eğitim Merkezi - 3 3 
TOPLAM 35 69 104 

 
Tablo 19. İlçede Bulunan Resmi ve Özel Eğitim Kurumu Sayıları 
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İlçede bulunan eğitim kurumlarındaki derslik, şube ve öğretmen başına öğrenci sayıları Tablo 
20’de verilmiştir [11]. 

 

Öğrenci Sayısı 
Öğretmen 

Sayısı 
Derslik 
Sayısı 

Şube 
Sayısı 

Derslik 
Başına 
Düşen 

Öğrenci 
Sayısı 

Şube 
Başına 

Öğrenci 
Sayısı 

Öğretmen 
Başına 

Öğrenci 
Sayısı Erkek Kız Toplam 

Okul Öncesi 1.083 1.290 2.373 69 91 131 26 18 34 

İlköğretim 19.303 17.714 37.017 1.269 652 1.072 56 35 29 

Ortaöğretim 6.347 5.131 11.478 388 229 472 50 24 30 

TOPLAM 26.733 24.135 50.868 1.726 972 1.675 - - - 

 
Tablo 20. İlçede Bulunan Eğitim Kurumlarındaki Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Öğrenci 

Sayıları 

 

İstanbul ve Türkiye geneli için derslik, şube ve öğretmen başına öğrenci sayısı verileri 

incelendiğinde, ilçede bulunan öğretmen ve eğitim kurumu sayısı yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bazı mahallelerde nüfus yoğunluğundan çok kalabalık sınıflar oluşmakta, yeni 

okul yapmak içinse uygun arazi bulunmamaktadır. Ayrıca ilçede Kız Meslek Lisesi 

bulunmamaktadır. 

 

İlçede 2010 yılında üniversite sınavına giren öğrencilerin %62,53’ü lisans, ön lisans ve Açık 

Öğretim Fakültesi’nden birisine yerleşmiştir. Bu oran Türkiye genelinde %55,06’dır. Tablo 

21’de üniversiteye yerleşme oranlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir [18]. 

 Türkiye Güngören 

Başvuran / Sınava Giren 1.587.866 2.151 

Yerleşen – Lisans 349.579 532 

Yerleşen – Ön Lisans 284.036 729 

Yerleşen – AÖF 240.691 84 

Yerleşen – TOPLAM 874.306 1.345 

Yerleşme Oranı - GENEL 55,06% 62,53% 

Lisansa Yerleşenlerin Oranı 22,02% 24,73% 

Ön Lisansa Yerleşenlerin Oranı 17,89% 33,89% 

AÖF’ne Yerleşenlerin Oranı 15,16% 3,91% 

 
Tablo 21. İlçede Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşme Oranları 
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Güngören Belediyesi eğitime büyük önem vermekte, ilçenin eğitim ile ilgili sorunlarına titizlikle 

eğilmekte ve eğitim konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde birçok çalışma 

gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: 

 Kurslar: Güngören Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlara mesleki, sanatsal, kişisel 

gelişim vb. yönden destek vermek amacı ile kurumsal olarak veya ilgili kurumlarla 

işbirliği halinde bilgisayar ve İngilizce eğitim kursları, gitar, bağlama, ney ve kemençe 

kursları; Ebru, hat, tezhip gibi geleneksel el sanatları kursları ile gelen talepler 

doğrultusunda kişisel gelişim kursları da (Halkla ilişkiler, sekreterlik, diksiyon gibi) 

açmaktadır. 

 Eğitim Platformu Toplantıları: Eğitim Platformu Toplantıları kapsamında ilçede 

bulunan ilköğretim okulları ziyaret edilerek, veli, öğrenci, okul aile birliği, öğretmenler 

ve okul yöneticileri ile toplantılar yapılmaktadır. Her bir grubun istek ve önerileri 

alınarak çözüm yolları geliştirilmektedir. 

 Bilgi Evleri: Bilgi Evleri ilçede ikamet eden çocukları bilgi toplumunun ufku açık, 

özgüveni yüksek, kendilerini ifade edebilen iyi yetişmiş bireyleri olarak geleceğe 

hazırlamayı hedeflemek amacı ile Kasım 2005 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. 

Bu tarihte 2 olan bilgi evi sayısı bugün 6’dır. Bilgi Evlerinde, rehberlik-psikolojik 

danışmanlık birimi, kütüphane, bilgisayar sınıfı ve etüt salonu bulunmaktadır. Çeşitli 

sanatsal, bilimsel çalışmaların yanında kulüp faaliyetleri de gerçekleştiren bilgi evi 

üyeleri, sık sık araştırma, gözlem ve inceleme yapmak üzere resmi ve özel kurum, 

kuruluş, dernek, fabrika, müze vb. yerleri ziyaret etmektedir. İlçemizde bulunan 6 bilgi 

evindeki kayıtlı öğrenci sayısı 17.200’ü aşmıştır. Son beş yılda bilgi evlerinde 109.877 

araştırma yapılmış, 97.325 kitap ödünç verilmiş ve 39.400.000 sayfa kitap okunmuştur. 

 Yaz-Kış Gelişim Okulları: Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen yaz-kış gelişim 

okullarında futbol, voleybol, basketbol, karate, yüzme gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra 

ahşap boyama, takı tasarım, resim, satranç, ebru gibi kulüp faaliyetleri de 

gerçekleştirilmektedir. 

 Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi: Kısa adı Güngören Ligi olan ve Güngören 

Belediyesi ile Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 

Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi ilk olarak 2005-2006 eğitim öğretim yılında 

gerçekleştirilmiştir. İlçede yaşayan çocuklara ve gençlere bilim, kültür, sanat ve spor 

alanlarında eğlenerek öğrenme imkânı sunan ve bu alanlarda topluma örnek bireyler 

yetiştirilmesi amaçlanan bu lige, 2010 döneminde 121 kategoride 35.000 öğrenci 

katılmıştır. 

 Eğitim Yardımları: Her yıl gelen talepler doğrultusunda okullara spor malzemesi (top, 

voleybol filesi+direği, basket potası, hentbol kalesi, tenis masası, satranç takımı ayrıca 

okul spor kulüplerine forma, eşofman ve spor ayakkabısı) yardımı yapılmaktadır. Görsel 
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eğitimi desteklemek amacıyla Güngören Belediyesi tarafından resmi okullara akıllı 

tahta temin edilmektedir. Yine gelen talepler doğrultusunda okulların tadilat, boya 

badana işleri, bahçe duvarı yapımı ve bahçe girişlerine güvenlik kabini temini 

yapılmaktadır. Ayrıca konferans salonu, laboratuar vb. olmayan okulların ilgili 

ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere 

kırtasiye yardımı yapılmaktadır. 

 

6.1.18. SAĞLIK 

İlçede 17 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP), 1 Verem Savaş 

Dispanseri, 4 Acil Yardım İstasyonu, 5 Özel Hastane, 3 Özel Tıp Merkezi, 1 Özel Poliklinik, 1 

Diyaliz Merkezi, 1 Sağlık Kabini, 2 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi, 6 Diş Protez 

Laboratuarı, 8 özel muayenehane ve 95 diş hekimi muayenehanesi bulunmaktadır. Bunlara 

ilave olarak ilçede 106 eczane ve 23 optik faaliyet göstermektedir. 

 

İlçede ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde Tozkoparan Mahallesi’nde Tozkoparan Tıp Merkezi hizmet vermektedir. İlçe 

sınırları içerisinde bir devlet hastanesi bulunmamaktadır. Ancak Bağcılar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine bağlı olarak Gençosman Mahallesi’nde Güngören Semt Polikliniği hizmet 

vermektedir. 

 
İlçede bulunan 17 Aile Sağlığı Merkezlerinin tümünde Aile Hekimliği Uygulaması’na geçilmiştir. 

Bu Aile Sağlığı Merkezleri’nde 84 doktor ve 84 yardımcı sağlık personeli görevlidir. Bu açıdan 

bakıldığında, aile hekimi başına ortalama 3.686 kişi düşmektedir. Özel sağlık kuruluşlarında ise 

142 doktor ve 220 yardımcı sağlık personeli görevlidir. İlçe geneli için bakıldığında, değişkenlik 

göstermekle birlikte 500’ün üzerinde sağlık personeli ilçeye hizmet verilmektedir. İlçede 

31.03.2011 tarihi itibari ile 19.404 yeşil kartlı bulunmaktadır. 

 

Güngören Belediyesi sağlık alanında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile ilçedeki 

ilgili kurumlarla sürekli iletişim ve işbirliği içerisindedir. Sağlık taramaları, muayene gibi birçok 

hizmetin yanı sıra özellikle sağlık tesis yapımında da önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu 

kapsamda 2004 yılından bu yana 5 adet Aile Sağlığı Merkezi (eski adıyla sağlık ocağı) yapılmış 

ve toplam 19 Aile Sağlığı Merkezinin bakım, onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir. 
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6.1.19. BELEDİYECİLİK VE YEREL YÖNETİMLERDEKİ GELİŞMELER 

 
Ülkemizde yerel yönetimlerin uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 1850 yılına kadar Osmanlı’da 
şehirlerde yerel hizmetler, belediye veya benzeri bir isim altında oluşturulmuş kamu yönetim 
birimleri tarafından değil; Kadılar, Vakıflar, Loncalar ve mahallelerin faaliyetleri 
sunulmuştur.1980 sonrası dönemde belediyecilikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bir yandan 
belediye gelirlerinde önemli artışlar sağlayan düzenlemeler yapılırken, diğer yandan özellikle 
büyükşehir belediyesi uygulaması, belediye sistemimizde yeni ve değişik bir yapıyı gündeme 
getirmiştir. 2004 yılı ülkemizde uzun yılardır tartışılan fakat gerekli yasal düzenlemeler 
yapılanmadığı için sonuçsuz kalan kamu reformu ve bu kapsamda yerel yönetimler reformunun 
yapıldığı bir dönem olmuştur. Kamu yönetiminde temel ilkelerin belirlendiği çerçeve yasa 
çıkarılmasının yanı sıra “Belediye Kanunu”, “Büyükşehir Belediye Kanunu”, “İl Özel İdaresi 
Kanunu” ve “İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu”  çalışmaları yapılmış ve bunların 
yanı sıra da mali yönetim, bilgi edinme gibi dolaylı olarak belediyeleri ilgilendiren yasal 
düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde belediye kurulması zorlaştırılmış, 2.000’in 
altında nüfusu olan belde belediyelerinin kaldırılması, 5.000’in altında nüfusu olan yerlerde 
belediye kurulmaması, nüfusu 50.000’in üzerinde olan bir belediyeye 5 km mesafede yeni 
belediye kurulmaması gibi belediyelerin ölçek problemlerine yönelik düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Belediyeleri görev ve yetki alanları genişletilmiş, yerel hizmetlerde genel 
yetkili olabilmeleri için düzenlemeler yapılmış; özellikle büyükşehirlerin sınırları içerisinde yer 
alan ilçe ve alt kademe belediyeleri üzerindeki vesayet denetimi artırılmıştır [16]. 
 
2004 yılından bugüne yapılan reform çalışmaları ile tüm kamu kurumların olduğu gibi belediye 
yönetiminde de önemli değişiklikler gelmiştir. Özelikle stratejik plan hazırlama zorunluluğunun 
getirilmesi ve kurumların sahip oldukları kaynakları bu plan dahilinde yönetmeleri, yönetimi 
etkinleştirmiş ve kaynak yönetimini disipline etmiştir. Belediyeler, ellerindeki kaynakları 
günlük, geçici ve kısa vadeli çözüm getiren ihtiyaçlar için değil, orta ve uzun vadeli çözümler 
üreten ve kentin ideal geleceğini şekillendiren bir yaklaşım tarzı ile yönetmek noktasında 
somut adımlar atmaya başlamışlardır. Stratejik yönetim anlayışının belediyelerde istenilen 
düzeyde uygulanması kısa sürede mümkün görünmemektedir. Ancak bu alanda zihinsel bir 
dönüşümün başarıldığı ortadadır. Nitekim önceleri kavramsal alanda bile sıkıntılar yaşanırken, 
bugün belirlenen amaçların ve hedeflerin etkinliği üzerinde tartışmalar ve sorgulamalar 
yapılmaktadır.  
 
Yakın zamanda kamu yönetiminde katılımcılığın geliştirilmesi yönünde çabalar, belediyeler gibi 
vatandaşla sürekli ilişki ve iletişim halinde olan kamu kurumları için de son derece önemli bir 
hale gelmiştir. Kent Konseyleri bu çabaların somut bir örneğidir. Bununla birlikte, katılımcılık 
yönünde merkezi hükümet nezdinde gerçekleştirilen uygulamalar, bilgilendirilme ve 
bilinçlendirme çalışmaları, vatandaşların da katılımcı olma yönündeki istek ve cesaretlerini 
artırmış, kendilerini ve yaşam çevrelerini ilgilendiren konularla ilgili süreçlerin her aşamasında 
dahil olma yönündeki eğilimleri gelişmiştir. Artık belediyeler birçok faaliyet ve projeyi fikir 
aşamasından uygulama aşamasına kadar vatandaşların ve ilgili paydaşların görüşlerini almak 
durumundadırlar. Bu nedenle iş süreçlerinin katılımcılığı da içerek şekilde yeniden 
yapılandırılması önemli hale gelmektedir. Yönetimde katılımcılığın sağlanması hususu Avrupa 
Birliği Yerel Yönetim Politikaları kapsamında ele alınan önemli bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Belediyecilik alanında yaşanan önemli gelişmelerden biri de vatandaş odaklı süreç yönetimi 
anlayışına yönelik uygulamaların gündeme gelmesidir. Belediye hizmetlerinin vatandaşla ilgili 
olanlarının en az dolaşım, en kısa süre, en az evrak/belge ve en az sayıda kişi ile muhatap 
olarak gerçekleştirilmesi yönünde çabalar önem kazanmaktadır. Özellikle süreç yönetimi 
çalışmalarının vatandaş odaklı hale getirilmesi ve bu amaçla bilgi teknolojilerinden azami 
ölçüde kullanılması yakın gelecekte kaçınılmaz hale gelecektir. Ayrıca bu kapsamda yerinden 
hizmet alternatiflerinin geliştirilmesi de önem kazanmakta, belediyeler bu konuda projeler 
üretmeye başlamaktadırlar. 
 
Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan sürdürülebilirlik kavramı belediyeler için de geçerli 
olup, mümkün olan tüm faaliyetlerde bu hususun esas alınması gündeme gelmektedir. Kent 
yönetiminin planlı bir şekilde yapılması, doğal yaşamın korunması, çevreye zarar verici 
unsurların ortadan kaldırılması, yeşil alanların korunması ve artırılması, geri dönüşüm 
uygulamalarının hayata geçirilmesi vb. birçok konuda belediye hizmetlerini sürdürülebilir yani 
“bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını geleceği tüketmeden karşılama” anlayışıyla 
gerçekleştirmek günümüz dünyasında hayati bir öneme sahiptir. 
 
Avrupa Birliği Yerel Yönetim Politikaları ile birlikte belediyeler ve yerel yönetimler gittikçe 
önem kazanan diğer bir konuda hizmetlerde standartlaşmanın sağlanmasıdır. Gerçekleştirilen 
faaliyet ve projelerde süre, kalite, içerik vb. açılardan Avrupa Birliği Normlarına uyum 
gösterilmesi, Avrupa Birliği üyelik sürecinde hem hizmetlerde standardizasyonun sağlanması 
hem de çıktıları ve sonuçları itibari ile başarısı kanıtlanmış uygulamaların gerçekleştirilmesi 
yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.  
 
Avrupa Birliği Yerel Yönetim Politikaları kapsamında ele alından diğer önemli bir konu da 
katılımcılık ve işbirliği hususlarında uluslar arası boyutta çalışmalar yürütülmesidir. AB Uyum 
Sürecinde Yerel Yönetimlerin Önemi isimli bir makalede [9]  konuyla ilgili olarak şu ifadelere 
yer verilmiştir: “Yerel ve Bölgesel Otoriteler Danışma Konseyi çeşitli toplantılarında, topluluk 
çalışmalarında daha geniş ulus-altı katılım için çağrıda bulunmuştur. Aynı şekilde, üye ülkelerin 
çeşitli bölgesel yönetimlerini benzeri isteklerle “Bölgeler Avrupası” konferanslarıyla 
toplamıştır. Sonuç Maastricht Uzlaşması’nın bir bölümü olarak, bölgeler komitesinin resmi 
danışma organı olarak kurulması olmuştur. Komite Mart 1994 den bu yana çeşitli ölçekteki 
konularla ilgili fikirlerini önermektedir. Bu birimlerle doğrudan iletişim, yerel yönetimler 
bakımından önemli ufuk açıcı proje ve çalışmalara da altyapı oluşturabilmektedir. Bugün birçok 
kent belediyesi “kardeş kent” vb uygulamalarla, deneyim ve proje birliği yollarını 
zorlamaktadırlar. Ancak bu konuda yapılan bir araştırma, yurtdışı kardeş kent uygulamasının 
genellikle İstanbul ve İzmir’de önemli rakamlara ulaşmış olmasına karşın, uygulamada bu 
kardeş kentlerle gerçek bir işbirliği ortamının yaratılamadığını saptamaktadır”. Söz konusu 
makalede de belirtildiği üzere, kardeş belediye uygulaması uluslar arası katılımcılık ve işbirliği 
açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte, kardeş belediyelerle olan işbirliği olanaklarının 
artırılması için merkezi hükümet nezdinde bir düzenleme yapılarak, var olan kısıtların 
kaldırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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6.2. KURUM İÇİ ANALİZ (GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NE İLİŞKİN BİLGİLER) 
Kurum içi analizi çalışmaları, Güngören Belediye’sinin sahip olduğu kaynaklar,bu kaynakların 

yönetimi, bilişim ve teknoloji, stratejik yönetim ve performans yönetimi, süreç yönetimi, evrak 

yönetimi vb. gibi birçok alanda gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu analizlerle birlikte Güngören 

Belediyesi’nin kurumsal alanda yürüttüğü faaliyet ve projelerle ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin 

ortaya konulması sağlanmıştır. Bu hususlar, stratejik planın ilerleyen bölümlerinde yer alan 

GZFT (SWOT) Analizi başlığı altında verilmiştir. Kurum içi analiz çalışmaları kapsamında ele 

alınan konular maddeler halinde aşağıda listelenmiştir. 

 

 Organizasyonel Yapı 

 Sunulan Hizmetler ve Uymakla Yükümlü Olunan 

Mevzuat  

 İnsan Kaynakları (İK) ve İK Uygulamaları 

 Birimler Arası İlişkiler ve İç Müşteri Memnuniyeti 

 Finansal Yapı 

 Fiziksel Kaynaklar 

 Bilişim Sistemleri/Uygulamaları ve Teknoloji 

 Kent Bilgi Sistemi 

 Kurum İçi İletişim 

 Stratejik Yönetim 

 Performans Yönetimi 

 Süreç Yönetimi 

 Risk Yönetimi İç Kontrol Sistemi 

 Hizmet Yönetimi 

 Bilgi Yönetimi 

 Evrak Yönetimi ve Arşiv 

 Sosyal Sorumluluk 

 

 

6.2.1. ORGANİZASYONEL YAPI 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen 

nüfuslara uygun olarak yeniden düzenlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğe göre 

Güngören Belediyesi C-15 grubunda yer almaktadır. Belediyenin genel karar organı olan Meclis, 

37 üyeden oluşmaktadır. Hâlihazırda 6 Başkan Yardımcısı ve 19 müdürlük ile belediye 

faaliyetleri sürdürülmektedir. Güngören Belediyesi’nin organizasyon şeması Şekil 5’te 

verilmiştir. 
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Şekil 5. Güngören Belediyesi Organizasyon Şeması 

 

  

Şakir Yücel KARAMAN 
(Belediye Başkanı) 

Murat KAVAK 
(Başkan Yardımcısı) 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü 

Bas. Yayın ve Halkla 
İliş. Müdürlüğü 

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

Zabıta 
 Müdürlüğü 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

Emlak İstimlâk 
Müdürlüğü 

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

Fatih ÖZÇİÇEK 
(Başkan Yardımcısı) 

Av.Derviş KAHRAMAN 
(Başkan Yardımcısı) 

Mehmet YAZICI 
(Başkan Yardımcısı) 

Ensar ÖZCAN 
(Başkan Yardımcısı) 

Mustafa SULA 
(Başkan Yardımcısı) 

İç 
Denetçiler 

Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 
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6.2.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.Maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları şu şekilde 

açıklanmıştır: 

 

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil 

yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; 

ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

koruma evleri açar. 

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına 
açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun 
kapsamı dışındadır. 

 

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
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c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 
veya ruhsatı vermek. 

d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki 
özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 
veya işlettirmek. 

f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek. 

g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i. Borç almak, bağış kabul etmek. 
j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek 
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek. 

l. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün 
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
o. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için 
gereken tedbirleri almak. 

p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya 
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 
gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya 
verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir. 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, 
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar 
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı 
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 
hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen 
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

 

Belediyeye Tanınan Muafiyet 

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma 
ve katkı paylarından muaftır. 

 

5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda ilçe belediyeleri de ilgilen hususlar aşağıda 
verilmiştir. 
 

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

Madde 7 - Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 
bütçesini hazırlamak. 

b. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını 
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin 
nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya 
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 
parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 
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c. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 
yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 
tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

d. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 
büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere 
ruhsat vermek ve denetlemek. 

e. Belediye Kanununun 68 ve 72. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 
f. Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve 

toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve 
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

g. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine 
uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler 
koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; 
meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara 
numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 

h. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 
i. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, 
kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler 
almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve 
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 
işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını 
toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

j. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 
kurmak ve işletmek. 

k. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 
yerine getirmek. 

l. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 
işlettirmek veya ruhsat vermek.  

m. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri 
yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor 
kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. 

n. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, 
onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

84 

o. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını 
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

p. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki 
kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 

q. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 
kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma 
sonunda üretilen suları pazarlamak. 

r. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, 
defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

s. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve 
mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

t. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve 
diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine 
araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini 
yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, 
konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları  ile kamu kuruluşlarını 
yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda 
mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 

u. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 
hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve 
beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri 
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 

v. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 
w. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

insandan tahliye etmek ve yıkmak.   
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına 
uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri 
bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe 
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

 
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 
Madde 7’nin devamında ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev şu şekilde belirtilmiştir; 

a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 
sayılanlar dışında kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve 
aktarma istasyonuna taşımak. 

c. Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri 
ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 
sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve 
tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 
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e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve 
organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 

 
Alt Yapı Hizmetleri 

MADDE 8. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 
amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların 
temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk 
kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde 
koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi 
toplantılarına ayrıca gündemdeki  konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet 
edilerek görüşleri alınır. 

 
Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından 
büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara 
uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu 
amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin 
isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. 
Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda 
yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri 
için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan 
ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım 
hesabına aktarılır.  

 
Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli 
ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine 
göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve 
kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden 
değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek 
belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili 
kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. 

 
Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre 
harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. 
 
Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili 
kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

 
Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım 
hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır. 
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Ulaşım Hizmetleri 
MADDE 9. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü 
taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir 
belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. 
Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren 
konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım 
koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) 
temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 
 
Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon 
ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri 
ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik 
komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. 
 
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile 
yürürlüğe girer. 
 
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, 
belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 
 
Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 

 
 
 
Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları 

MADDE 10. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu 
Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre 
belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

 
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi 

MADDE 11. Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar 
uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu 
amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar 
uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. 
 
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye 
üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği 
takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. 
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Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 
yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı 
uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir 
belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerinde 
belirtilen yetkilerini  kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42. madde 
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 

 
 

6.2.3. UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN MEVZUAT 

Belediyelerin uymakla zorunlu olduğu yasal yükümlülükler oldukça fazladır. Bununla birlikte, 

bu yükümlülükler arasından geneli ilgilendiren, faaliyetlerin yoğunluğuna göre daha çok 

kullanılan ve özet nitelikte sayılabilecek olan kanun ve yönetmeliklerin listesi aşağıda 

verilmiştir. 

 

Kanunlar 

 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 

 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 

 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye Hizmetleri 

Ceza Hükümleri Kanunu) 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu 

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 

6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  

 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

 3194 Sayılı İmar Kanunu 

 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu 

 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu 

 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunu 

 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 

 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 

 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu 
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 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 

 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 4857 Sayılı İş Kanunu 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

 5179 Sayılı Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun 

 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 

 
Yönetmelikler 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili 

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda 

Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 

 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/12/20051224-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/12/20051224-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik 

 Belediye Zabıta Yönetmeliği 

 Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel 

Yönetmelik 

 Belediye Tahsilât Yönetmeliği 

 Evlendirme Yönetmeliği 

 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği 

 İhalelere Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

 İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 

 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Kent Konseyi Yönetmeliği 

 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

 Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Yönetmelik 

 Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 

 Otopark Yönetmeliği 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Taşınır Mal Yönetmeliği 

 Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki 

Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik 

 Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği 

 

 
  

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2006/03/20060317-8.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2006/02/20060218-2.htm
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6.2.4. İNSAN KAYNAKLARI VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 

İnsan Kaynağının Yapısı ve Niteliği 

Güngören Belediyesi’nde 31.03.2011 tarihi itibari ile 358 personel görev yapmaktadır. Bu 

personelin %52,51’i memur, %39,11’i işçi ve %8,38’i ise sözleşmeli personelden oluşmaktadır. 

Kadro Sayı Oran 
Memur 188 52,51% 

İşçi  140 39,11% 

Sözleşmeli Personel 30 8,38% 

TOPLAM 358 100,00% 
 

Tablo 22. Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı 

 

Belediyede görevli 358 personelin %18,16’sı bayan, %81,84’ü erkek personelden oluşmaktadır. 

Oransal olarak bakıldığında bayan personel oranının en yüksek olduğu grup %40,00 ile 

sözleşmeli personel grubudur. 

 

Cinsiyet 
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 
Bayan 42 22,35% 11 7,86% 12 40,00% 65 18,16% 

Erkek 146 77,66% 129 92,14% 18 60,00% 293 81,84% 

TOPLAM 188 100,00% 140 100,00% 30 100,00% 358 100,00% 

 
Tablo 23. Cinsiyet ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı 

 

Belediye personelinin yaklaşık yarısı (%45,81’i) 41-50 yaş aralığındadır. Bu yaş grubunun  

%59,15’i ise işçi personeldir. Yaş grubu bakımından en genç grubun (20-30 yaş) oranı ise 

%15,64’tür. Bu grubun %69,64’ü memur personelden oluşmaktadır. 

 

Yaş Grubu 
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 
20-30 Yaş 39 20,74% 2 1,43% 15 50,00% 56 15,64% 

31-40 Yaş 37 19,68% 19 13,57% 15 50,00% 71 19,83% 

41-50 Yaş 67 35,64% 97 69,29% - - 164 45,81% 

51-60 Yaş 44 23,40% 22 15,27% - - 66 18,44% 

61 Yaş ve Üzeri 1 0,53% - - - - 1 0,28% 

TOPLAM 188 100,00% 140 100,00% 30 100,00% 358 100,00% 
 

Tablo 24. Yaş Grupları ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı 
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Personelin yaş ortalaması 42,74’tür. İşçi personel en yüksek yaş ortalamasına sahipken (46,09), 

sözleşmeli personel en düşük yaş ortalamasına sahip gruptur (30,87). 

 

Yaş Grubu Sayı Ortalama 

Memur 188 42,16 

İşçi 140 46,09 

Sözleşmeli Per. 30 30,87 

TOPLAM 358 42,74 
 

Tablo 25. Kadro Durumuna Göre Personel Yaş Ortalaması 

 

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lise mezunu bulunmaktadır (%28,49). Lise 

mezunlarını %25,42 ile lisans mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personel 

içerisinde %20,95’tir. Bu personelin %93,33’ü ise işçi personelden oluşmaktadır. Kurum 

genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde görevli personel oranı %39,66’dır. Bu 

oran nitelikli personel istihdamı açısından iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 

 

Eğitim Düzeyi 
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 
İlkokul 5 2,66% 70 50,00% - - 75 20,95% 

Ortaokul 11 5,85% 28 20,00% - - 39 10,89% 

Lise 66 35,11% 35 25,00% 1 3,33% 102 28,49% 

Ön Lisans 32 17,02% 1 0,71% 6 20,00% 39 10,89% 

Lisans 66 35,11% 6 4,29% 19 63,33% 91 25,42% 

Yüksek Lisans 8 4,26% - - 4 13,33% 12 3,35% 

TOPLAM 188 100,00% 140 100,00% 30 100,00% 358 100,00% 
 

Tablo 26. Eğitim ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı 

 

Belediye personelinin çalışma süreleri incelendiğinde, çalışanların %36,59’u 21-25 yıl süre ile 

belediye çalışmaktadır. 0-5 yıl süre ile çalışan personel oranı %24,58 iken, 30 yıl ve üzeri 

çalışan personel oranı ise %5,87’dir. Belediyede 10 yılın üstünde süre görev almış personel 

oranı %70,39’dur.  
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Çalışma Süresi 
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam 

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 
0-5 Yıl 47 25,00% 11 7,86% 30 100,00 88 24,58% 

6-10 Yıl 5 2,66% 13 9,29% - - 18 5,03% 

11-15 Yıl 21 11,17% 2 1,43% - - 23 6,42% 

16-20 Yıl 31 16,49% 15 10,71% - - 46 12,85% 

21-25 Yıl 35 18,62% 96 68,57% - - 131 36,59% 

26-30 Yıl 28 14,89% 3 2,14% - - 31 8,66% 

30 Yıl ve Üzeri 21 11,17% - - - - 21 5,87% 

TOPLAM 188 100,00% 140 100,00% 30 100,00% 358 100,00% 
 

Tablo 27. Çalışma Süresi ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı 

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları 

Eğitim Çalışmaları 

Personelin işlerini mevzuata uygun, daha sağlıklı, daha kolay biçimde yapabilmelerini sağlamak 

ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacı ile hizmet içi ve teknik eğitimler 

düzenlenmektedir. 2010 yılında düzenlenen eğitimlerle kişi başına 4,10 saat eğitim verilmiştir. 

İnsan kaynağının niteliğinin artırılması ve iş süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 

yürütebilmesi için kişi başı eğitim süresinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca verilen 

eğitimlerin etkinliğinin sürekli olarak ölçülmesi de eğitim çalışmalarından beklenilen faydanın 

sağlanması açısından önemli görülmektedir.  

 

Ödül ve Öneri Sistemi 

Belediye personelinin görüş ve önerilerinin alınarak, bunlar arasından seçilen önerilerin hayata 

geçirilmesi amacı ile 2009 yılında Öneri Sistemi kurulmuştur. Kurulan bu öneri sistemi ile 

personelin iş süreçleri ile ilgili önerileri alınmış ve bunlardan uygun görülenler hayata 

geçirilmiştir. Sistem hali hazırda uygulamada olup, personelin katılımı ve sürecin sürekliliğinin 

sağlanması yönünde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 

Sosyal Aktiviteler 

Personelin moral ve motivasyonunu artırarak iş verimliliğini artırmak ve personel arasındaki 

iletişimi güçlendirmek amacıyla zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. En son 2009 

yılında yapılan bu tür etkinliklerin her yıl düzenli olarak yapılmasının iş verimliliğini ve iletişimi 

artırması yönüyle etkili olacağı düşünülmektedir. 
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Çalışan Memnuniyeti Anketi 

Personelin kurum içi işleyiş, çalışma ortamı, iletişim, birimler arası ilişkiler vb. alanlardaki 

memnuniyetini ölçmek, önerini almak ve beklentilerini tespit etmek amacıyla her yıl çalışan 

memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Bu anket çalışmalarının bundan sonraki dönemde de 

kapsamının genişletilerek sürdürülmesi kurumsal gelişim ve katılımcı yönetimin sağlanması 

açısından oldukça önemlidir. 

 

İç Müşteri Memnuniyeti 

Birimler arası memnuniyeti ölçmek, yaşanan sorunları tespit etmek ve ilişkileri geliştirmek 

amacı ile anket çalışması uygulanmakta, sonuçlar tüm birimlerle paylaşılmaktadır. Böylece 

birimler arası koordinasyon artırılmakta ve var olan problemler bu şekilde çözümlenmektedir. 

İç müşteri memnuniyetine yönelik bu uygulama en son 2008 yılında uygulanmıştır. Bu 

çalışmanın bundan sonraki dönemde de sürdürülmesinin kurum içi iletişim etkinliğini artırma 

noktasında gerekli olduğu düşünülmektedir. 

  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Güngören Belediyesi’nde 2010 yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuş olup, bu 

birimin çalışmaları kurum doktoru tarafından yürütülmektedir. 2011 yılı içerisinde bu birimin 

üye sayısı ilgili mevzuat doğrultusunda artırılmıştır. Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği 

Başkan Yardımcısının yönetiminde kurum doktoru, kontrol mühendisi, sağlık personeli ve 

sendika temsilcisi tarafından oluşan ekip, ilgili yönetmelikler doğrultusunda çalışmalarını 

sürdürmektedir. 
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6.2.5. FİNANSAL YAPI 

Gelir ve Gider Bütçesi 

Güngören Belediyesi’nin 2006-2010 dönemine ilişkin gelir ve gider bütçe verileri Tablo 28’de 

verilmiştir. Belediyenin gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının ortalama %75, gider bütçesi 

gerçekleşme oranının ise %85 düzeyinde olduğu görülmektedir. Gelir bütçesi gerçekleşme 

oranları 2006-2009 döneminde %70’ler seviyesinde iken, 2010 yılında gerçekleşme oranı %90’ı 

geçmiştir.  

 

Yıl Planlanan 
Bütçe (TL) 

Gerçekleşen 
Gelir Bütçesi 

(TL) 

Gelir Bütçesi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşen 
Gider Bütçesi 

(TL) 

Gider Bütçesi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 
2006 53.586.820,00 39.344.145,00 73,42% 42.780.989,00 79,83% 
2007 64.780.427,00 44.295.782,00 68,38% 51.942.687,00 80,18% 
2008 63.211.000,00 47.270.112,00 74,78% 56.545.013,00 89,45% 
2009 70.328.320,00 46.709.476,00 66,42% 57.443.324,00 81,68% 
2010 74.038.589,00 68.384.601,00 92,36% 68.279.846,00 92,22% 

 
Tablo 28. Planlanan ve Gerçekleşen Gelir- Gider Bütçesi (2006-2010) 

 

Gelir ve gider bütçeleri birlikte değerlendirildiğinde, 2006-2009 yılları arasında giderlerin geliri 

aştığı, ancak 2010 yılında tam tersine gelirlerin giderleri aştığı görülmektedir. Gelir ve gider 

bütçe bilgilerinin ve gerçekleşme oranlarının yer aldığı bilgiler Grafik 3 ve Grafik 4’te 

verilmiştir.  

 
 

Grafik 3. Yıllara Göre Gelir-Gider Bütçesi (2006-2010) 

39
.3

44
.1

45
,0

0 

44
.2

95
.7

82
,0

0 

47
.2

70
.1

12
,0

0 

46
.7

09
.4

76
,0

0 

68
.3

84
.6

01
,0

0 

42
.7

80
.9

89
,0

0 

51
.9

42
.6

87
,0

0 

56
.5

45
.0

13
,0

0 

57
.4

43
.3

24
,0

0 

68
.2

79
.8

46
,0

0 

0,00 

15.000.000,00 

30.000.000,00 

45.000.000,00 

60.000.000,00 

75.000.000,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

Yıllara Göre Gelir-Gider Bütçesi (TL) 

Gelir Bütçesi (TL) Gider Bütçesi (TL) 



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

95 

 
 

Grafik 4. Yıllara Göre Gelir-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları (2006-2010) 

 

Belediye gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı 2006-2010 yılları toplamı için 

%88,81’dir. 5 yıllık dönemde toplam 246.004.116,00 TL gelir elde edilirken, 276.991.859,000 

TL gider olmuştur. Ancak 2010 yılında gelirler giderleri aşmış ve gelirin gideri karşılama oranı 

%100’ün üzerine çıkmıştır. Grafik 5’te 2006-2010 yılları için gelirin gideri karşılama oranları 

verilmiştir. Bu gerçekleşme oranının önümüzdeki dönemde de bu şekilde olması, ilçenin yatırım 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında oldukça önemlidir. 

 

 
 

Grafik 5. Yıllara Göre Gelir Bütçesinin Gider Bütçesini Karşılama Oranı (2006-2010) 
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Belediye Gelirleri 

Bilindiği gibi belediyelerin çok çeşitli gelir kalemleri bulunmaktadır. Bina, arsa, ÇTV vb. 

vergiler belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer alırken, Merkezi İdare vergi 

gelirlerinden alınan paylar da belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer almaktadır. 

Tablo 29’da bazı gelir kalemleri bazında Güngören Belediyesi’nin 2008-2010 yılları gelir 

bilgileri verilmiştir. 

No Gelir Türü 2008 2009 
ARTIŞ 
ORANI   
(08-09) 

2010 
ARTIŞ 
ORANI 
(09-10) 

1 Bina Vergisi 6.487.809,68 7.561.065,99 16,54% 14.618.871,75 93,34% 
2 Arsa Vergisi 322.299,53 296.984,61 -7,85% 1.095.604,75 268,91% 

3 Çevre Temizlik 
Vergisi 960.202,23 1.225.130,58 27,59% 1.422.363,17 16,10% 

4 Haberleşme Vergisi 402.317,20 369.433,54 -8,17% 274.546,27 -25,68% 

5 
Elektrik ve 
Havagazı Tüketim 
Vergisi 

3.908.133,00 0,00 -100,00% 4.867.747,84 - 

6 İlan ve Reklam 
Vergisi 703.436,81 877.609,70 24,76% 1.242.099,44 41,53% 

7 İşgal Harcı 247.075,94 292.181,80 18,26% 279.333,07 -4,40% 

8 İşyeri Açma İzni 
Harcı 189.751,10 147.602,36 -22,21% 408.867,82 177,01% 

9 Yapı Kullanma İzni 
Harcı 548.239,98 893.763,68 63,02% 2.199.728,89 146,12% 

10 Muayene, Rapor ve 
Ruhsat Harcı 1.187.664,86 1.528.887,96 28,73% 0,00 -100,00% 

11 Ecr-i Misil Gelirleri 478.866,50 587.500,50 22,69% 882.061,40 50,14% 

12 Diğer Taşınmaz 
Kira Gelirleri 240.572,32 335.145,36 39,31% 340.594,00 1,63% 

13 
Merkezi İdare 
Vergi Gelirlerinden 
Alınan Paylar 

24.065.994,58 23.514.221,47 -2,29% 28.287.644,75 20,30% 

14 
Çevre Temizlik 
Vergisinden Alınan 
Paylar 

1.361.178,83 1.426.049,40 4,77% 1.547.174,83 8,49% 

15 Yol Harcamalarına 
Katılım Payı 758.859,23 1.378.300,90 81,63% 1.750.757,63 27,02% 

16 Vergi Cezaları 1.965.527,35 2.813.473,76 43,14% 3.217.278,96 14,35% 

17 Taşınmaz Satış 
Gelirleri 4.650,00 327.259,20 6.937,83% 618.451,61 88,98% 

18 DİĞER 3.437.532,86 3.134.865,19 -0,59% 5.331.474,82 70,07% 

TOPLAM 47.270.112,00 46.709.476,00 -1,19% 68.384.601,00 46,40% 

 
Tablo 29. Bazı Gelir Türlerine Göre Belediye Gelirleri (2008-2010) 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde, 2008-2010 yılları arasında birçok gelir kaleminde önemli 

artışlar meydana geldiği görülmektedir. Özelikle 2009 ve 2010 yıllarında gelir getirici/artırıcı 

yönde yapılan çalışmaların gelirlerin artmasındaki payı önemlidir.  
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Belediye Giderleri 

Güngören Belediyesi’nin giderlerine ilişkin olarak genel bilgi vermek amacı ile son 2 yıllık gider 

bütçesi verileri Tablo 30’da verilmiştir. 2009 ve 2010 verileri incelendiğinde harcama türleri 

bazında oransal olarak ciddi bir değişiklik görülmemektedir.  

 

Kod Harcama Türü 

Gerçekleşen Gider 
Bütçesi, 2009 

Gerçekleşen Gider 
Bütçesi, 2010 

(TL) Oran (%) (TL) Oran (%) 

01 Personel Giderleri 11.949.886,00 20,80% 14.728.265,00 21,57% 
02 SGK Devlet Primi Gid. 1.912.494,00 3,33% 2.647.503,00 3,88% 
03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 31.120.808,00 54,18% 36.451.493,00 53,39% 
04 Faiz Giderleri 608.946,00 1,06% 523.491,00 0,77% 
05 Cari Transferler 6.556.219,00 11,41% 6.755.191,00 9,89% 
06 Sermaye Giderleri 5.294.971,00 9,22% 6.730.034,00 9,86% 
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00% 443.869,00 0,65% 
08 Borç Verme 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
09 Yedek Ödenekler 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

GENEL TOPLAM 57.443.324,00 100,00% 68.279.846,00 100,00% 
 

Tablo 30. Harcama Türlerine Göre Belediye Giderleri (2009-2010) 

 

Belediyenin giderleri incelendiğinde, giderlerin yaklaşık %25’ini SGK devlet primleri dahil 

personel giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımları bütçenin yaklaşık %55’ini 

oluştururken, 06 kodlu sermaye giderleri yani yatırımlar, bütçenin yaklaşık %10’unu 

oluşturmaktadır. Sermaye giderleri bütçenin %10’unu oluşturmasına karşın mal ve hizmet alımı 

kalemlerinde yatırıma yönelik alımlar da yapıldığı için toplam yatırımların bütçe içerisindeki 

oranı %50’leri geçmektedir. 

 

 

Günkart Projesi 

Güngören Belediyesi ve Halkbank işbirliğinde, vatandaşlara belediye vergi ödemelerinde 

kolaylık sağlayan ve anlaşmalı işyerleri ile belediye sosyal tesislerinde indirim imkânı tanıyan 

Günkart Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile birlikte, Günkart sahibi vatandaşlar belediye 

vergi ödemelerinde taksitlendirme imkânından yaralanabilecek, anlaşmalı/üye işyerlerinden 

indirimli alışveriş yapabilecek ve Güngören Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden indirimli olarak 

yararlanabileceklerdir. Proje, yapılan çalışmalar neticesinde yapılan protokol ile birlikte 

uygulamaya alınmıştır. Talep eden vatandaşlara Halkbank tarafından Günkart verilmektedir. 
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6.2.6. FİZİKSEL KAYNAKLAR 

Hizmet Binaları 

Güngören Belediyesi’nin ana hizmet binası Güven Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bu binada 19 

müdürlükten; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlâk, Hukuk İşleri, 

İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, 

Sağlık İşleri, Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlüğü olmak üzere 

toplam 14’ü yer almaktadır. Ana hizmet binası yapılış itibari ile eski bir binadır. Bina, 1999 

yılında meydana gelen depremde hasar görmüştür. Belediyenin hizmet binasının kapasitesi 

dikkate alındığında, mevcut birimler için yeterli alan bulunmadığı ve çalışma ortamlarının 

yeterli genişlikte olmadığı görülmektedir.  

 

Belediyenin ana hizmet binası ve bu bina dışında hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara 

ilişkin bilgiler Tablo 31’de verilmiştir. 

 

No Hizmet Birimi Mahalle Yüzölçümü Kat 
Sayısı 

1 Başkanlık Merkez Binası Güven 4.500 m² 15 
2 Fen İşleri Müdürlüğü Gençosman  350 m² 2 
3 Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Md. Gençosman  900 m² 1 
4 Güngören Kültür Merkezi  Merkez  1.700 m² 5 
5 Erdem Beyazıt Kültür Merkezi Gençosman  10.700 m² 3 
6 Belediye Aşevi Merkez 900 m² 3 
7 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneştepe 1000 m² 5 
8 Aksemşettin Bilgi Evi Güneştepe 1.000 m² 3 
9 Yunus Emre Bilgi Evi A.N.Gürman 200 m² 2 
10 Mevlana Bilgi Evi Akıncılar 1.000 m² 4 
11 İbn-i Sina Bilgi Evi Haznedar 350 m² 1 
12 Mimar Sinan Bilgi Evi M.N.Özmen 300 m² 2 
13 Ahmet Yesevi Bilgi Evi Sanayi 316 m² 3 
14 İsmek Merter M.N.Özmen 1.000 m² 3 
15 İsmek Merkez Merkez 400 m² 8 

 
Tablo 31. Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar 
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Araçlar 

Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullandıkları resmi araçlara ilişkin 

bilgiler (Mart 2011 tarihi itibariyle) Tablo32’de verilmiştir. 

 

S. 
No 

Araç Türü Adet 

1 Binek Oto 29 

2 Kombivan 10 

3 Minibüs 4 
4 Midibüs 2 

5 Otobüs (27+1) 10 

6 Çift Kabin Pikap 3 
7 Çift Kabin Kamyonet 3 

8 Damperli Kamyon 2 

9 Hasta Nakil Aracı  1 
10 Hidrolik Sepetli Araç 1 

11 Oto Çekicisi 1 

12 Panelvan 2 
13 Tıbbi Atık Toplama Aracı 1 

14 Su Tankeri 1 

TOPLAM 70 
 

Tablo 32.  Belediyede Kullanılan Resmi Araç Türleri ve Sayıları 
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6.2.7. BİLİŞİM SİSTEMLERİ/UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİ 

 

Teknolojik Altyapı  

Belediye sistem yapısı içerisinde Active Directory Server, File Server, Exchange Server, 

Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon ve GIS olmak üzere toplam 5 server bulunmaktadır. Bunlara 

ilave olarak Firewall Güvenlik Duvarı da teknolojik altyapıyı oluşturan öğeler arasında yer 

almaktadır. 

 

Mevcut durumda kullanılan VDSL hattının yanına Telekom ile yapılan anlaşma neticesinde 10 

Mbit’lik yüksek hızlı fiber optik hat çektirilmiştir. Bu sayede internet çıkışı hızlanmış ve 

vatandaşların web üzerinden yaptığı işlemler daha hızlı yapılabilir hale gelmiştir. Ayrıca 

Belediye Merkez Binası ile Park Bahçeler, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu 

bölge arasında 5 Mbit’lik fiber bağlantı yapılmıştır. 

 

Ana hizmet binasında kullanılan ağ omurgasındaki 10/100 Mbit hızında çalışan switchler 1000 

Mbit hızındaki switchler ile değiştirilerek ağ altyapısında iyileştirmeler sağlanmıştır. Kurumda 

serverların bulunduğu ortamın şartları yetersiz düzeyde olup, bu konuda gerekli 

düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 

Kullanıcıların yazılım ve donanım ile ilgili istek, şikâyet ve talepleri en kısa sürede teknik 

destek ve ilgili eğitimlerle verilmeye çalışılmaktadır.  

 

Günlük olarak düzenli ve otomatik yedekleme yapılmakta, ikinci bir makineye de yükleme 

yapılarak aynı bilgiler ayrıca yedeklenmektedir. Yedekleme kapsamında Yönetim Bilişim 

Sistemi-Otomasyon Yedeği, File Server Yedeği (Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Klasörleri-

TAKAS), Active Directory (Kullanıcı mailleri, izinler, yetkiler vb.) alınmaktadır. 

 

 

Yönetim Bilişim Sistemi  

Yönetim Bilişim Sistemi (YBS), belediye bünyesindeki bilgi yönetimi, kayıt sitemi, bilgi akışı, e-

belediye vb. uygulamaları içeren kapsamlı bir sistemdir. Güngören Belediyesi’nde bu 

uygulamaları içeren bir YBS yazılımı bulunmaktadır. Var olan YBS’nin bazı modülleri istenilen 

düzeyde aktif olarak kullanılmamasına karşın kurum içindeki birçok ihtiyacın dijital ortamdan 

yapılmasına olanak sağlayacak niteliktedir. Bununla birlikte 2010 yılında yapılan Süreç Analizi 

Çalışması ile birlikte tüm birimlerde YBS’nin yaygınlaştırılması amacı ile ilave modül çalışmaları 

devam etmektedir. Böylece tüm belediye bünyesinde bilgi yönetimi tek bir sistem üzerinden 

sağlanabilecektir. YBS üzerinde aktif olarak kullanılan ve test aşamasındaki modüllerin listesi 

Tablo 33’te verilmiştir. 
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Taahhüt Esaslı Muhasebe Programı 
Gelir Uygulamaları Paketi 
Web Portal İnternet Üyeleri Paketi 
Analitik Bütçe Takip Paketi 
Memur Maaş Paketi 
İşçi Maaş Paketi 
İşçi Puantaj Paketi 
Gecikme Paketi 
Personel Takip Programı 
Personel Parametreleri Takip Paketi 
Sosyal Yardım Paketi 
İnsan Kaynakları Programı 
Beyaz Masa Paketi 
Beyaz Masa Parametreleri (Beyaz Masa Paketine Ek Yardımcı Program) 
İşyeri Ruhsatları Takip Paketi 
Evlendirme/Ölüm Mernis Paketi 
Demirbaş Takip Paketi 
Satınalma Takip Paketi 
Satınalma İstek Takip Paketi 
Taşınır Mal Paketi 
Stok Takip 
Randevu Takip Paketi 
Adres Etiket Bilgileri Paket Programı 
Dijital Evrak Paketi 
Güncel Duyurular İşleme Programı 
Birimler Arası İstek Paketi Programı 
Dahili Telefon Fihrist Girişi 
Toplantı Takip Paketi 
Araç Takip Paketi 
Bilgi Edinme Paketi 
Encümen ve Meclis Kararları 
Fatura Takip Paketi 
Hukuk Dava Dosyaları Takip Paketi 
Stratejik Planlama (Test Aşamasında) 
Çağrı Merkezi (Hizmet Masası) (Test Aşamasında) 
Fen İşleri Paketi (Test Aşamasında) 
Temizlik İşleri Paketi (Test Aşamasında) 
Veteriner İşleri Takip Paketi (Test Aşamasında) 
Park Bahçe Paketi (Test Aşamasında) 
Gezi Programı (Test Aşamasında) 

 
Tablo 33. YBS’de Aktif Olarak Kullanılan ve Test Aşamasındaki Modüller 
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Donanım ve Yazılım 

Kurumda 229 adet bilgisayar ve 51 adet yazıcı bulunmaktadır. Belediye bünyesinde kullanılan 

yazılımlar şunlardır; 

 NetCAD 
 AutoCAD 
 ArchiCAD 
 Revit Architecture 2010 
 Photoshop 
 MS Office 2003 & 2007 
 Araç Takip Programı (Arvento) 
 Performans Takip Programı 
 Kent Bilgi Sistemi  (Parametre) 
 Yönetim Bilişim Sistemi (Saysis) 
 UAVT Adres Kayıt Sistemi 
 Hukuk Programı (Kazancı) 
 Hukuk Programı (Palmiye) 
 AMP Hakediş Programı 
 OSKA Programı 
 Cloudmark Anti Spam Programı 
 Kaspersky Anti Virüs Programı 

 

E-Belediye 

Güngören Belediyesi web sitesi (www.gungoren.bel.tr) üzerinde bulunan e-belediye uygulaması 

ile mevcut durumda borç sorgulama, borç ödeme, beyaz masa vb. işlemleri yapmak 

mümkündür. Hali hazırda kullanılan sistemin görsel olarak düzenlenmesine ihtiyaç vardır. E-

belediyenin hem daha esnek bir şekilde kullanımı hem de süreç analizi çalışmasıyla birlikte 

fonksiyonlarının artırılması yönünde yapılan çalışmalar, e-belediye uygulamasını daha başarılı 

hale getirecektir. 

 

Kent Bilgi Sistemi 

Kent Bilgi Sistemi, kısaca, ilçeye (kente) ait tüm bilgileri (mülkiyet bilgileri, altyapı bilgileri, 

imar planları, bina-işyeri-konut envanteri, sosyal doku vb.) içeren ve belediye kaynaklarının 

etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. 

 

Güngören Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çalışmaları, ilçede bulunan tüm cadde ve sokakların 

resim ve video görsellerini içeren, ilgili veritabanları ile etkileşim halinde olan ve fonksiyonel 

olarak birçok uygulamayı bünyesinde barındıran bir yapıda ele alınmakta ve çalışmalar bu 

yönde sürdürülmektedir.  

 

  

http://www.gungoren.bel.tr/
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6.2.8. KURUM İÇİ İLETİŞİM 

Güngören Belediyesi, 2007-2011 yılları arasında teknolojik altyapısını önemli oranda 

tamamlamış olup, 2012-2016 yılları arasında bu teknolojik altyapıyı daha etkin bir şekilde 

kullanmayı hedeflemektedir. Kurum içinde Yönetim Bilişim Sistemi, kurumsal mail hesapları, 

Outlook programı, kurumsal sabit telefon, GSM hatları ve SMS sistemi aracılığı ile iletişim 

sağlanmaktadır. Kurumda iletişimin sağlanması noktasında herhangi bir sıkıntı bulunmamakta 

olup, iletişimi daha da arttırabilmek için personelin toplu olarak bulunduğu alanlara 

bilgilendirme ekranları koyulup bu ekranlarda kurumla ilgili duyuruların yayınlanması 

öngörülmektedir. 

 

 

6.2.9. STRATEJİK YÖNETİM & PERFORMANS YÖNETİMİ 
Güngören Belediyesi 2006 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2007-2011 Stratejik Planını 

hazırlamış ve Belediye Meclisinin onayı ile uygulamaya almıştır. Hazırlanan bu stratejik plana 

bağlı olarak her yıl performans programları hazırlanmaktadır. Performans programları 

birimlerle yapılan çalıştaylar ve bunların sonrasında Başkanlık Makamının nihai kararı ile 

bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır. Stratejik plan da olduğu gibi performans 

programları da Belediye Meclisinin onayına sunulmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

2007 yılından bugüne sürdürülen performans izleme ve değerlendirme çalışmalarının birimler 

düzeyinde daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için her bir müdürlükte temsilciler 

belirlenmiştir. Belirli periyotlarla bu temsilcilerle toplantılar yapılmakta ve konu ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmaktadır.  

 

Güngören Belediyesi 2010 yılında EYPASAD (Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik 

Araştırmalar Derneği) tarafından ilçe belediyeleri dalında en iyi stratejik yönetim ve uygulama 

yapan ilçe belediyeleri arasından ikinci seçilmiştir. 

 

6.2.10. SÜREÇ YÖNETİMİ 
Süreç yönetimi, belediyeler açısından bakıldığında bürokrasiyi ortadan kaldırmak, 

vatandaşların belediye ile olan iş ve işlemlerini en kısa sürede ve tek bir merkezden yürütmek 

açısından oldukça önemlidir. Güngören Belediyesi süreç yönetimi çalışmalarına 2010 yılında 

başlamış ve ilk aşama olan analiz aşamasını Ağustos ayında tamamlamıştır. Süreç Analizi 

Çalışması sonucunda toplam 369 süreç belirlenmiş ve süreçlerde tespit edilen iyileştirme, 

geliştirme vb. ihtiyaçlarının uygulanması için tüm birimlerle ayrı ayrı toplantılar yapılmıştır.  

Başkan Yardımcısı düzeyinde yürütülen bu toplantılar yaklaşık 2 ay sürmüştür. Bu toplantılarda 
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uygulamaya dönük kararlar alınmış ve eylem planları oluşturulmuştur. Planlanan eylemlerin bir 

kısmı uygulanmış, bir kısmı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

Süreç Analizi Çalışmaları neticesinde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri de Süreç Odaklı 

Halkla İlişkiler Yapılanması’nın oluşturulmasıdır. Bu yapılanmanın amacı, belediyeye gelen 

vatandaşların işlemlerini tek bir noktadan gerçekleştirmek, işlemlerini onlar adına takip etmek 

ve sonuçlandırmaktır. Böylece vatandaşların işlemleri en kısa süre, en az dolaşım ve üst düzey 

memnuniyet ile tamamlanmış olacaktır. Bu yapılanmanın oluşturulabilmesi için öncelikle 

vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler belirlenmiştir. Bu süreçlerin tek bir merkezden 

yürütülebilmesi için gerekli olan organizasyonel yapılanma büyük oranda tamamlanmış olup, 

teknolojik altyapının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Hâlihazırda vatandaşları 

ilgilendiren süreçleri bir kısmı bu yapı kapsamında sürdürülmekte olup, kalan süreçlerin bu 

plan döneminin ilk yıllarında tamamlanması hedeflenmiştir. 

 

6.2.11. HİZMET YÖNETİMİ 
Güngören Belediyesi yürüttüğü faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sunum biçimini vatandaş odaklı 

bir şekilde gerçekleştirmek ve vatandaşların beklentilerini karşılamak amacıyla sürekli olarak 

gözden geçirmekte ve hizmetlerini buna göre yapılandırmaktadır. Halk Günü, Beyaz Masa, Kent 

Konseyi, Halk Meclisleri vb. kanallardan gelen vatandaş beklentileri analiz edilerek sunulan 

hizmetler yeniden yapılandırılmaktadır.  

 

Vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini Beyaz Masa’ya 0 800 219 65 18 numaralı ücretsiz 

telefon hattı, 7467 numaralı SMS/MMS numarası, internet sitesi (www.gungoren.bel.tr) veya 

kişisel başvuru yolu ile iletebilmektedir. Gelen şikâyet, öneri ve taleplerle ilgili olarak en kısa 

süre içinde geri bildirim yapılmaktadır. 

 

6.2.12. BİLGİ YÖNETİMİ, EVRAK YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ 
 

Güngören Belediyesi’nde bilginin yönetimi Yönetim Bilişim Sistemi üzeriden sağlanmakta olup, 

bu sistemin kapsamının genişletilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

Kurumda evrak akışı hem YBS üzerinden hem de fiziksel olarak ilerlemektedir. E-devlet 

uygulamalarının gelişmesi ve e-imza kullanımının yaygınlaştırılması ile birlikte evrak akışının 

tamamı ile dijital ortamda sağlanması mümkün olacaktır.  

 

Belediyede birimler bazında ayrı ayrı arşiv bulunmaktadır. Ancak bunların çoğu genel itibari ile 

modern tarzda bir arşivleme mantığı ile arşivlenmemektedir. Ayrıca tüm birimlerin arşivlerini 

içerecek bir kurum genel arşivi bulunmamaktadır. Kurumda geçmişten gelen tüm evrakların 

http://www.gungoren.bel.tr/
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incelenip, tasnif edildiği ve tasnif sonrası elenen dokümanlar dışındaki tüm belgelerin dijital 

hale getirilmesi yönünde bir çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca bu evrakların uygun 

şekilde muhafazası için gerekli fiziksel düzenlemenin de yapılması gerekmektedir. Süreç Analizi 

Çalışmaları kapsamında yapılan analizlerde de arşiv sisteminin oluşturulmasına yönelik 

ihtiyacın olduğu orta çıkmış, bu konu belediye üst yönetimi tarafından titizlikle 

değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde arşiv konusunda somut adımların atılarak, kurum 

arşivinin oluşturulması ve dijital arşiv sistemine geçilmesi yönünde hedefler belirlenmiştir. 

 

6.2.13. SOSYAL SORUMLULUK 

Güngören Belediyesi toplumsal konulara /olaylara göstermiş olduğu duyarlılığın bir neticesi 

olarak sosyal sorumluluk alanında projeler hayata geçirmektedir. Sosyal sorumluluk alanında 

gerçekleştirilen projelerden biri de KANKA’dır. İlçede yaşayan vatandaşların acil kan ihtiyacını 

karşılamak amacıyla 2006 yılında kurulan Güngören Belediyesi Kan Kardeşliği Kulübü (KANKA) , 

kana ihtiyaçları olanlarla, kan vermek isteyenleri buluşturan büyük bir organizasyondur.  

 

KANKA Masası, KANKA Stantları, Telefon ve Web Sitesi (www.kankam.org.tr) aracılığı ile 

gönüllülük esasına göre üye olunan KANKA’nın Şubat 2010 tarihi itibari ile üye sayısı 16.941’dir. 

KANKA aracılığı ile bugüne kadar 3.000’den fazla kan bağışı yapılmış ve vatandaşların kan 

ihtiyaçları karşılanmıştır. 

 

Güngören Belediyesi, planlama döneminde var olan sosyal sorumluluk projelerinin etkinliğini ve 

kapasitesini artıracak ve yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirecektir. 

 

 

  

http://www.kankam.org.tr/
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6.3. PAYDAŞ ANALİZİ 
Stratejik planın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması ve böylece planın 

sahiplenilerek uygulanma olasılığını artırmak için Güngören Belediyesi’nin yoğun biçimde 

etkileşim içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların (paydaşların) görüşleri alınmıştır. Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda 

paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlar olarak 

tanımlanmıştır. Aynı kılavuzda paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler 

olarak üç grupta toplanmış ve şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

İç paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya 

(varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı 

olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. 

 

Dış Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup 

veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör 

kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara 

örnek olarak verilebilir. 

 

Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya 

bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt 

kümesidir. 

 

 

Güngören Belediyesi, paydaş analizi çalışması kapsamında öncelikli olarak paydaşlarını 

belirlemiş, bu paydaşları belirlemiş olduğu etkileşim türüne ve etkileşim derecesine göre 

sınıflandırmış ve bu sınıflandırmaya göre ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır. 

Güngören Belediyesi’nin paydaşları, bu paydaşlarla olan etkileşim türü ve etkileşim derecesi 

EK-3’te verilmiştir. 

 

Paydaş analizi çalışmaları kapsamında görüşleri alınan paydaş grupları ve bu gruplar içerisinde 

yer alan paydaşlar Şekil 5’te gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Paydaş Analizi Çalışması Yapılan Paydaş Grupları ve Paydaşlar 

 

6.3.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ 

Çalışan Anketi 

Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında çalışanların farklı 
alanlardaki memnuniyetlerini ölçmek, kuruma olan bağlılıklarını tespit etmek ve kurum imajı 
hakkındaki algılarını belirlemek için 9 kategorinden oluşan bir anket uygulaması yapmıştır. Bu 
anket çalışmasında ayrıca çalışanların stratejik unsurlarla ilgili değerlendirme ve görüşlerini 
almak, kurumun güçlü yönleri ile iyileştirilmesi gereken alanlarını tespit etmek ve stratejik 
plan ile ilgili diğer görüşleri almak amacıyla da sorular sorulmuştur. Yapılan bu anket çalışması 
%91,93 oranla oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşmiştir. Anket analizi sonucunda ortaya 
çıkan özet veriler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir. 

1. Çalışanların %76,70’i birim yöneticilerinin mesleğini ve makamını temsil edecek bilgi ve 
beceriye sahip olduğunu, %64,70’i birim yöneticilerinin yaptıkları işin sonuçlarıyla ilgili 
olarak çalışanlarını bilgilendirdiklerini (Geri bildirimde bulunduklarını), %70,20’si birim 

Çalışanlar 
(Anket) 

Birim Yöneticileri 
(Görüşme) 

Belediye Meclisi 
(Anket) 

Hemşehri Dernekleri 
(Anket) 

 
Spor Kulübü ve 

Dernekleri (Anket) 
 

Kamu Kurumları 
(Anket) 

 

Mesleki Dernekler 
(Anket) 

 
Diğer Dernekler 

(Anket) 
 

Mahalle Muhtarları 
(Anket) 

Vakıflar 
(Anket) 

Cami Dernekleri 
(Anket) 

Üniversite – YTÜ, 
Davutpaşa (Anket) 

Vatandaşlar 
(Halk Meclisleri) 

 
Vatandaşlar 

(Web Anketi) 
 

Kent Konseyi 
(Anket) 

İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Yararlanıcılar 
(Müşteriler) 
 

PAYDAŞ ANALİZ ÇALIŞMALARI 
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yöneticilerinin çalışkanlık ve verimlilik açısından astlarına örnek olduğunu ve %68,10’u 
birim yöneticilerinin mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri konusunda astlarını teşvik 
ettiğini belirtmişlerdir. 

2. Birim yöneticilerinin belediye üst yönetiminin yönetim ve liderlik tarzından duydukları 
memnuniyet oranı %79,90’dır. 

3. Çalışanların %59,30’u çalışma ortamının fiziki şartlarından memnun olurken, %31,40’ı 
bu konuda olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

4. Çalışanların %76,00’sı sevdiği işi yaptığını, %82,40’ı kurum içindeki ve kurum dışındaki 
etkileri ve sonuçları bakımından önemli bir iş yaptığını belirtmiştir. 

5. İşle ilgili bilgi akışlarında sorun yaşanmadığını düşünen personel oranı %75,00’dir. 
Personelin iş ile ilgili önerilerinin dikkate alındığını düşünen personel oranı ise 
%65,40’dır.  

6. Çalışanların %50,10’u çalışanlar arasında birliktelik ve dayanışma olduğu görüşüne 
katılırken, %16,30’u bu görüşe kısmen katılmakta, %33,60’ı ise bu görüşe 
katılmamaktadır. Buna ilave olarak personelin %31,70’i personele yönelik olarak 
düzenlenen sosyal faaliyetlerin yeterli olduğunu düşünürken, %52,80’i bu konuda 
olumsuz, %15,50’si ise kısmen olumlu kısmen olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

7. Çalışanların %40,70’i birimler arası işbirliği ve takım çalışmaları yapıldığını belirtirken, 
%37,40’ı bu konuda olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

8. Kurumda yeni fikirlerin ortaya çıkması teşvik edilir görüşüne çalışanların %46,80’i 
katılırken, %32,30’u bu görüşe katılmamış, %20,90’ı ise bu görüşe kısmen katılmışlardır. 

9. Çalışanların %84,50’si Güngören Belediyesi’nde çalışmaktan gurur duyduklarının 
belirtmişlerdir. 

10. Çalışanların %91,80’i kurumun başarısı için kendilerinden beklenenden daha fazlasını 
yapmaya hazır olduklarını belirtmiştir. Ayrıca çalışanların %88,00’i kurumun geleceğinin 
kendilerini ciddi olarak ilgilendirdiğini düşünmektedir. 

11. Çalışanların %69,20’si Güngören Belediyesi’nin çalışabilecekleri kurumlar arasında en 
iyisi olduğunu, %72,90’ı ise emekli oluncaya kadar burada çalışmayı düşündüklerini 
belirtmişlerdir.  

12. Çalışanların %86,70’i Güngören Belediyesi’nin vatandaş memnuniyetini esas aldığını, 
%73,80’i belediyenin toplum nazarında saygınlığının yüksek olduğunu, %79,90’ı ise 
belediyenin toplum ve çevre ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu belirtmişlerdir. Bununla 
birlikte, çalışanların %60,40’ı Güngören Belediyesi’nin çalışan memnuniyetini esas alan 
bir kurum olduğunu düşünmekteyken, %21,00’i bu görüşe katılmamakta, %18,60’sı ise 
bu görüşe kısmen katılmaktadır. 

13. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde: 
a. Birimlerin çalışma ortamının yetersizliği, birimler arası iletişim, işbirliği ve 

yardımlaşma düzeyinin istenilen seviyede olmaması, tanıtım (yapılan işlerin 
vatandaş ve personel tarafından istenilen düzeyde anlaşılamaması), işle ilgili 
araç-gereç ve ekipman ihtiyacının varlığı ve kurum içi bazı destek hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, çalışanların kurumdaki iyileştirmeye açık alan olarak belirttikleri 
hususlardır. 

b. Belediye yönetiminin vatandaş ve vatandaş memnuniyetine gösterdiği ilgi, 
personelin vatandaşa davranış şekli, yönetimin insan kaynağına verdiği önem, 
yönetimin yeniliklere ve teknolojiye açık olması, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik 
projeler üretilmesi ve proje yönetiminin başarı ile uygulaması, sosyal, kültürel 
ve sportif alanda yürütülen çalışmalar, çalışanların kurumdaki başarılı yönler 
olarak vurguladıkları hususlardır. 
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14. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde belediyenin hangi hizmetlere ağırlık vermesi gerektiği 
konusundaki cevaplar değerlendirildiğinde, çalışanlar tarafından verilen cevapların 
%9,41’i park ve yeşil alan çalışmaları, %8,36’sı temizlik ve geri dönüşüm, %7,63’ü 
eğitim/eğitimi desteğe yönelik çalışmalar şeklindedir. 

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanların memnuniyetinin iyi bir düzeyde 
olduğu görülmektedir. Özellikle kurumdaki yönetim tarzı ve liderlik, yapılan iş ve işin niteliği, 
bağlılık ve kurum imajı algısı noktasındaki değerler oldukça yüksek bir düzeydedir. Bununla 
birlikte özellikle fiziki çalışma koşullarının düzeltilmesi, eğitim ve sosyal aktivitelere ağırlık 
verilmesi, kurum içi bazı destek hizmetlerinin gözden geçirilmesi ve yeni fikir ve önerilerin 
teşvik edilerek katılımcılığın artırılması yönünde yapılacak düzenleme ve iyileştirmeler ile 
çalışan memnuniyetinin artırılacağı öngörülmektedir.  
 

Birim Yöneticileri Görüşmeleri 

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında iç paydaş grubunda yer alan birim yöneticileriyle 
de görüşmeler yapılmıştır. Birim yöneticileri, belediyenin faaliyet ve projelerinin 
gerçekleştirilmesi noktasında uygulamanın önemli aktörleri oldukları ve kendi faaliyet alanları 
ile ilgili güçlü yönleri, iyileştirmeye açık alanları ve öncelikleri bildikleri için kendileri ile ayrı 
bir analiz çalışması yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde belediyede yürütülen stratejik plan ve 
performans programı çalışmaları, kurumsal uygulamalar ve bu uygulamalar arasında güçlü 
olanlar ile iyileştirilmesi gerekenler, belediyenin sunduğu hizmetler ve bu hizmetler arasında 
güçlü olanlar ile iyileştirilmesi gerekenler, ilçenin ve kurumun öncelik ve ihtiyaçları, teknoloji 
takibi ve kullanımı, hizmetlerin duyurulması ve tanıtılması, stratejik yönetim konularında 
sorular sorulmuştur. Birim yöneticilerinin vermiş oldukları cevapların genel özeti aşağıda 
maddeler halinde verilmiştir. 

 Birim yöneticilerinin %66,67’si Güngören Belediyesi’nde yürütülen stratejik plan ve 
performans programı çalışmalarını başarılı ve işe yarar bulmaktadır.%33,33’ü ise bu 
çalışmaları kısmen başarılı bulmaktadır. 

 Kurumda kullanılan Yönetim Bilişim Sistemi %36,17, yönetim ve birimler düzeyinde 
toplantılar yapılması ise %14,89 oran ile kurumda uygulanan başarılı uygulamalar 
arasında görülmektedir. Buna karşın arşiv sistemi %24,44, eğitim faaliyetleri %20,00 ve 
iletişim ve koordinasyon ise %11,11 oranla iyileştirilmesi öncelikli alanlar olarak ifade 
edilmiştir. Ayrıca hizmet binasının yapılması öncelikli konu olarak belirtilmiştir. 

 Belediye tarafından yapılan hizmetler arasında, kültürel ve sosyal etkinlikler %21,82, 
park ve yeşil alan çalışmaları %14,55 ve temizlik hizmetleri %10,91 oran ile birim 
yöneticilerine göre en beğenilen hizmetler ve uygulamalar sıralamasında ilk üç sırada 
yer almaktadır. Buna karşın birim yöneticileri %15,22 oranlar altyapı çalışmaları, 
%13,04 oranla temizlik hizmetleri ve %10,87 oranla yeşil alan yapım ve bakım 
hizmetlerine yönelik çalışmaların iyileştirilmesi ve daha öncelikli bir şekilde ele 
alınması görüşünü bildirmişlerdir. 

 Birim yöneticilerine göre ilçenin en önemli ihtiyacı %29,63 ile yeşil alanlar, %22,22 ile 
otopark ve %14,81 ile trafik ve ulaşım konularıdır.  

 Birim yöneticilerine göre Güngören Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık dönemde 
belirleyeceği stratejik amaç ve hedefler içerisinde yeşil alan, trafik ve otopark, kentsel 
dönüşüm konuları yer almalıdır. 

 Birim yöneticilerine göre belediyede teknoloji takibi ve teknoloji kullanımı genel olarak 
iyi düzeydedir. Özellikle yönetimin bu konudaki yaklaşımı oldukça başarılı ve olumlu 
bulunmaktadır. 
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 Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerin vatandaşlara yeterince aktarabildiğinizi 
düşünüyor musunuz? sorusuna birim yöneticilerinin %29,41’i evet, %29,41’i hayır ve 
%41,18’i kısmen cevabını vermişlerdir. 

Birim yöneticileri ile yapılan görüşmeler genel olarak ele alındığında, Güngören Belediyesi’nde 
stratejik yönetim ve performans yönetiminin başarılı ile uygulandığı, kurumdaki Yönetim 
Bilişim Sisteminin önemli oranda etkin bir şekilde kullanıldığı ve kurum içi toplantıların etkin ve 
verimli olduğu görülmektedir. Belediye hizmet binası, arşiv sistemi ve eğitim faaliyetlerinin 
artırılması hususları iyileştirilmesi gereken alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

6.3.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ 

Güngören Belediyesi, planlama sürecinin katılımcı bir anlayış ile gerçekleştirilebilmesi için dış 
paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Güngören 
Belediyesi ile ilgili paydaşlar arasındaki ilişki ve iletişim durumu/düzeyi, belediye 
hizmetlerinden memnuniyet, hizmet öncelikleri, hizmetlerle ilgili olumlu ve olumsuz yönler, 
proje önerileri ve Güngören Belediyesi ile işbirliği yapılabilecek alanlara yönelik sorular bu 
anket çalışmasının içeriğini oluşturmuştur. Hazırlanan bu anket çalışması, ilçedeki kamu 
kurumları, Güngören Kent Konseyi, Yıldız Teknik Üniversitesi (Davutpaşa), hemşehri dernekleri, 
spor kulübü-dernekleri, mesleki dernekler, cami dernekleri, diğer dernek grupları, mahalle 
muhtarları ve vakıflara gönderilmiştir. Bu anket çalışmasının sonuçları ile ilgili özet bilgiler 
aşağıda maddeler halinde listelenmiştir. 

1. Dış paydaşların %59,09’u Güngören Belediyesi’nin hizmetleri ve faaliyet alanları 
konusunda (tamamen ve büyük oranda) bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya 
paydaşların %36,36’sı kısmen cevabını vermişlerdir. 

2. Dış paydaşların %65,91’i Güngören Belediyesi ile kurumları arasındaki iletişimi başarılı 
bulmaktadır. Paydaşların %22,73’lük kısmı iletişim düzeyini ne başarılı, ne başarısız 
olarak değerlendirmektedir. 

3. Paydaşların %30,36’sı belediye hizmetlerini billboard, fiş ve pankartlardan, %30,36’sı 
belediye tanıtım broşürleri ve kitapçıklarından ve %25,00’i belediye web sitesinden 
öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

4. Dış paydaşların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ölçmek amacı ile 
sorulan ve 5’li ölçeğe göre verilen cevaplar incelendiğinde, temizlik hizmetleri ve geri 
dönüşüm (%83,72), kültürel ve sosyal etkinlikler (%82,93), park ve yeşil alan çalışmaları 
(%82,50), tesis yapımı-kültür merkezi, bilgi evi vb. (%82,50) ve yol, kaldırım, altyapı 
çalışmaları (%80,00) en başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır.  

5. Dış paydaşlara, Güngören Belediyesi’nin planlama döneminde hangi hizmetlere ağırlık 
vermesi yönünde bir soru sorulmuş ve her bir paydaştan listede yer alan hizmetlerden 
en az 3 en çok 5 tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Önceliklerin belirlenmesi amacı ile 
sorulan bu soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırayı kentsel 
dönüşüm çalışmaları (%11,15), kültürel ve sosyal etkinlikler (%9,06), kentleşme- imar 
hizmetleri %7,67 ve sportif etkinlikler (%7,67) hizmetleri almıştır. 

6. Dış paydaşlar, belediye hizmetleri ile ilgili olumlu görüşlerini, iyileştirmeye açık 
alanları ve proje önerilerini belirttikleri açık uçlu sorulara etkin bir şekilde cevap 
vermişlerdir. Verilen cevaplar incelendiğinde ihtiyaç ve beklentiler genel hatları ile şu 
şekildedir. 

a. Kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması 
b. Belirli bölgelerde uzun yıllardan beri var olan altyapının (yol, kaldırım, parke 

taş, bordür vb.) yenilenmesi 
c. Spor tesisleri yapılması ve sportif etkinliklerin artırılması 
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d. Park ve yeşil alanların artırılması 
e. Belirli bölgelerde yaşanan trafik sıkışıklığının çözülmesi ve otopark ihtiyacının 

karşılanması 
f. Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi 

 
Dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve bunların planlama süreci için girdi teşkil 
etmesi amacı ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre Güngören Belediyesi’nin 
paydaşları ile iletişiminin iyi düzeyde olduğu ve özellikle paydaşların kendi faaliyet alanları ile 
ilgili konularda işbirliğine açık oldukları görülmektedir. Bunlara ilave olarak ankette yer alan 
sorulara verilen cevapların içeriği dikkate alındığında, paydaşların planlama sürecini 
önemsedikleri ve bu hassasiyetle cevaplar verdikleri görülmektedir. Yeni plan döneminde 
kentsel dönüşüm, kentleşme-imar hizmetleri, park ve yeşil alanlar, sportif etkinlikler ve 
tesisler, altyapının yenilenmesi, trafiğe yönelik düzenlemeler, otopark alanları ve kültürel-
sosyal etkinlikler paydaşlar tarafından en çok gündeme getirilen konular olup, bu alanlarda 
çalışmalar yapılması ve var olan çalışmaların artırılması yönünde görüş bildirilmiştir. 

 
6.3.3. YARARLANICI (MÜŞTERİ) – VATANDAŞ PAYDAŞ GRUBU ANALİZİ 
Güngören Belediyesi, paydaş analiz çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşların dışında 
yaralanıcılar (müşteriler) grubuna giren vatandaşların da görüş ve önerilerini almak amacı ile 
iki farklı çalışma düzenlemiştir. Bunlardan ilki Halk Meclisi Toplantıları, diğeri ise belediye 
internet sitesi (www.gungoren.bel.tr) üzerinde yapılan anket çalışmasıdır. 

Halk Meclisi Toplantıları 

Halk Meclisi Toplantıları, Güngören Belediyesi’nin yıllardan beri uyguladığı, belediye 
çalışmalarının vatandaşlara duyurulduğu/anlatıldığı ve vatandaşların şikâyet, beklenti ve 
önerilerinin alındığı bir katılımcı yönetim uygulamasıdır. Güngören Belediyesi’nin önceki 
yıllarda da uyguladığı bu toplantılar, 2011 yılında stratejik plana girdi teşkil edecek nitelikteki 
verilerin toplanmasına olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılı 
içerisinde ilçedeki 11 mahalleyi kapsayan 5 adet Halk Meclisi Toplantısı yapılmıştır. Bu 
toplantılara 1.000’in üzerinde vatandaş katılmıştır.  Toplantılarda, vatandaşların hizmetlerden 
duydukları memnuniyet, şikâyet, öneri ve beklentileri detaylı olarak alınarak 
değerlendirilmiştir. Bu toplantılara ilişkin veriler aşağıda genel olarak özetlenmiştir. 

1. Belediyenin yaptığı hizmetler arasında başarılı bulunanlarla ilgili olarak şunlar ifade 
edilmiştir. 

a. Altyapı alanında yapılan düzenlemeler, özellikle de yenilenen cadde ve 
sokaklarda yapılan çalışmalar, 

b. Parklardaki sosyal tesis, semt konakları vb. gibi tesislerin yapımı ve hizmete 
açılmış olması, 

c. İlçeye başta Otokar(Magirus) olmak üzere büyük ve fonksiyonel yeşil 
alanların/parkların kazandırılmış olması, 

d. Kültürel etkinlikler ve halk gezileri, 
e. Belediye yönetiminin vatandaşları dinlemeleri, sorun ve şikâyetlerine çözüm 

getirmeleri. 
2. Belediye hizmetleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve beklentilerle ilgili olarak şunlar 

ifade edilmiştir: 

http://www.gungoren.bel.tr/
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a. Altyapı çalışmalarının/yenilemesinin yaygınlaştırılması. Başta yağmursuyu, 
elektrik, aydınlatma ve erişebilirlik olmak üzere tüm unsurların altyapı 
çalışmaları kapsamında düzenlenmesi, 

b. Otopark sıkıntısının çözülmesi ve trafik akışının rahat bir şekilde sağlanması,  
c. Park yapılması ve yapılan parklarda güvenliğin temin edilmesi, 
d. Başta gençlere yönelik olmak üzere sosyal ve sportif tesislerin yapılması,  
e. İstihdama yönelik projeler üretilmesi ve bu projeler aracılığı ile işsizlerin 

istihdama yönlendirilmesi, 
f. Zamansız çöp çıkarma konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 
g. Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması. 

Vatandaş Web Anketi 

Vatandaşın görüş ve önerilerini almak ve bunları planlama sürecinde kullanmak amacı ile 
düzenlenen ve dört sorudan oluşan bu anket çalışması, Güngören Belediyesi internet sitesi 
(www.gungoren.bel.tr) üzerinde yayınlanmıştır. Ankete verilen cevapların özeti genel olarak şu 
şekildedir: 

1. Web anketini dolduran vatandaşların %78,57’si belediye hizmetlerinden memnun 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya, cevaplayıcıların  %14,29’u “hayır”, %7,14’ü 
“fikrim yok” cevabını vermiştir. 

2. Vatandaşlara, Güngören Belediyesi’nin planlama döneminde hangi hizmetlere 
ağırlık vermesi yönünde bir soru sorulmuş ve her bir cevaplayıcıdan listede yer alan 
hizmetlerden en az 3 en çok 5 tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Önceliklerin 
belirlenmesi amacı ile sorulan bu soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, 
ilk üç sırayı kentsel dönüşüm çalışmaları (%14,17), temizlik hizmetleri ve geri 
dönüşüm (%12,50), park ve yeşil alan çalışmaları (%11,67) almıştır. 

3. Vatandaşlara belediye hizmetleri ile ilgili olumlu görüşlerini, iyileştirmeye açık 
alanları ve proje önerilerini belirtebilecekleri açık uçlu sorular sorulmuştur. Genel 
olarak cevaplar incelendiğinde ihtiyaç ve beklentiler genel hatları ile şu şekildedir. 

a. Kültürel ve sosyal etkinlikler en beğenilen hizmetler arasında yer 
almaktadır. Bu çalışmaların artırılarak devam etmesi noktasında beklentiler 
mevcuttur. 

b. Yeşil alanların artırılması, işyeri işgallerinin kaldırılması, kentsel estetik 
çalışmaları, spora yönelik yatırım ve çalışmalar yapılması ve geri dönüşüme 
ağırlık verilmesi iyileştirilmesi/gerçekleştirilmesi gereken alanlar olarak 
görülmektedir. 

Vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması ve bunların planlama süreci için girdi teşkil etmesi 
amacı ile yapılan toplantı ve anket çalışmalarının sonuçlarına göre vatandaşlar, Güngören 
Belediyesi’nin yürütmekte olduğu çalışmalardan genel olarak memnun görünmektedirler. Ancak 
bazı faaliyetlerin daha etkin ve miktarsal olarak daha fazla yapılmasına ihtiyaç olduğu vurgusu 
yapılmaktadır. Örneğin yapılan altyapı çalışmaları beğenilmekte, bununla birlikte bu 
çalışmaların ilçe genelinde ihtiyaç olan tüm yerlerde yapılması beklenmektedir. Benzer şekilde 
yeşil alan ve parklarla ilgili çalışmalar takdir edilmekte, buna karşın sayılarının artırılması 
istenmektedir. Ayrıca bazı faaliyetlerde yaşanan sıkıntıların da giderilmesi beklenmektedir. 
Yürütülen faaliyetler dışında istihdam ve kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşların gündeme 
getirdikleri önemli konular arasında yer almaktadır. Yeni plan döneminde vatandaşların bu 
görüşleri dikkate alınmış ve belirtmiş oldukları tüm konularla ilgili amaç, hedef ve stratejiler 
belirlenmiştir. 

http://www.gungoren.bel.tr/
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7. ÜST PLANLARLA UYUM 
5018 Sayılı KMYKK’nda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Kurumların 

hazırladıkları stratejik planların, kalkınma planları ve diğer üst planlara uyumlu olması, 

bütünsellik ve etkinlik açısından oldukça önemlidir.  

 

Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Plan Hazırlık Süreci kapsamında amaç, hedef ve 

stratejilerin oluşturulmasında kurum içi, dış çevre ve paydaş analizlerinin yanı sıra Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ve ilgili diğer 

kurumlar tarafından hazırlanan plan ve sektörel belgeler de dikkate alınmıştır.  

 

Hazırlık süreci kapsamında incelenen ve istifade edilen plan ve sektörel belgeler şunlardır: 

 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

 Orta Vadeli Program (2011-2013) 

 KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) 

 Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörlerine Yönelik Strateji Belgesi 

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014) 

 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 

 Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) 

 Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 

 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 

 Saydamlığı Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014) 

 

EK-4’te verilen bilgilerde öncelikle Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda yer alan gelişme eksenleri ve 

bu eksenler altında yer alan başlıklardan Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nda yer 

alan ve amaç, hedef ve stratejilerle ilişkili olan ifadelere yer verilmiştir. Benzer şekilde diğer 

kurumların planları ve sektörel belgelerinde yer alan ve Güngören Belediyesi 2012-2016 

Stratejik Planı ile ilişkili ve uyumlu olan bilgiler de aynı şekilde açıklanmıştır.  
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8. 2007-2011 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Güngören Belediyesi 2006 yılında yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 2007-2011 Stratejik 
Planı’nı hazırlamış ve Belediye Meclisinin onayını alarak uygulamaya koymuştur. Hazırlanan bu 
stratejik plan kapsamında on farklı amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar şunladır: 

 
 Vatandaş Odaklı Süreç Yönetimi: Güngören Belediyesi’nde vatandaş odaklı, 

performansı izlenebilen,  süreçlere ve hedeflere dayalı bir yönetim sergilemek. 
 Acil Durum Yönetimi: Acil durum ve risklere karşı hazırlıklı olmak, kentin risk 

haritasını çıkartarak risk önleyici/azaltıcı nitelikte Acil Durum Yönetim Sistemini 
kurmak. 

 Hizmet Yönetim Sistemi: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için en 
uygun hizmetleri belirleyip en rahat ve kolay şekilde üreterek vatandaşa 
sunmak ve hizmetlerden beklenen faydanın alınması için gerekli tanıtımları 
gerçekleştirebilmek için Hizmet Yönetim Sistemi’ni kurmak. 

 Aktif İnsan Pozitif Düşünce: İnsan kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, 
yetkinliğin pekiştirilmesi, motivasyonun artırılması, rahat çalışma ortamının 
sağlanması ve çalışan memnuniyetini sürekli kılacak çalışmaların yapılması, 
eleman ihtiyaçlarının sistematik bir şekilde belirlenerek karşılanması için etkin 
bir insan kaynakları yönetimi sistemi geliştirmek ve birimler arası iletişim ve 
koordinasyonu arttırmak. 

 Kent Kültürü ve Sosyal Dayanışma: Kent kültürü ve kentlilik bilincini (aidiyet) 
artırabilmek, toplumsal değerleri sürekli canlı tutabilmek, kent içinde sosyal 
dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek için her türlü aktiviteyi desteklemek 
ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, özellikle kent içindeki eğitim alt 
yapısının güçlendirilmesini desteklemek. 

 Modern Bir Kent: Güngören Belediyesi’ni tarihi ve kültürel, spor ve çevre 
yapısını korumak koşulu ile yaşam kalitesini artıracak ve kenti modern dünya 
kentleri arasında yer alacak şekle getirmek; vatandaşlarımızın özellikle bir 
yerden başka bir yere en kısa zamanda gitmelerin sağlayacak çağdaş dünyanın 
ulaşım olanaklarını Güngören’de hizmete sunmak. 

 Dünya Çapında Bir Ticaret Merkezi: Uluslararası düzeyde tanınmışlığı ile 
ticaretin yapıldığı bir kent oluşturmak. 

 Temiz ve Yeşil Bir Çevre: Kentin yeşil alanlarının sınırlı olmasından dolayı, yeşili 
korumak, kollamak ve mümkün olduğu kadar yeni yeşil alanların üretilmesini 
sağlamak. 

 Avrupa Birliği İle Uyumlu Bir Kent: Avrupa Birliği yerel yönetimler standartları 
ile uyumlu bir kent oluşturmak için uyum sürecini yakından izlemek ve gerekli 
uygulamaları gerçekleştirmek. 

 Gelir Kaynaklarını Artırmak: Vatandaşın vergilerini en rahat şekilde ödeyeceği 
ortamları oluşturmak, gelir kaynaklarını artırmak. 

 
Güngören Belediyesi yukarıda yer alan amaç ve bu amaçlara bağlı olarak belirlemiş olduğu 
hedefleri içeren beş yıllık stratejik planını başarılı bir şekilde uygulayarak birçok başarılı 
çalışmaya imza atmıştır. Yapılan bu çalışmalar kurumun ve ilçenin birçok ihtiyacını 
karşılamıştır. Özellikle paydaşlardan gelen geri bildirimler bunun en önemli göstergesidir. Bu 
açıdan bakıldığında, 2007-2011 yıllarını kapsayan stratejik plan dahilinde yer alan amaç ve 
hedeflerin doğru bir şekilde belirlendiği ve önemli oranda uygulandığı görülmektedir. Ancak bu 
amaçların uygulanması noktasında kendi aralarında bir değerlendirme yapmak gerekirse, Acil 
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Durum Yönetimi amacı ile ilgili gerçekleşmenin diğer amaçlara göre biraz daha düşük olduğu 
söylenebilir. Acil durumlarla ilgili olarak kurumsal alanda bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak 
ilçenin genelini ilgilendiren hususlarda yetki ve sorumluluklar nedeniyle bu konuda sadece 
yetkili kurumların yapmış olduğu çalışmalara uyum gösterilmiştir. Bu nedenle bu amaç diğer 
amaçların gerçekleşme oranlarına göre nispeten düşük oranda gerçekleşmiştir. 
 
Yeni plan döneminde geçmiş planda yer alan amaçlar birleştirici bir yaklaşımla ele alınmış ve 
toplam dört adet amaç belirlenmiştir. Amaçlar belirlenirken temel olarak mevcut 
uygulamaların sürekliliğinin sağlanması, sürekli olarak geliştirilmesi, ihtiyaç olanların 
yenilenmesi, kapasite artırımının yapılması ve farklılaştırılması şeklinde bir yol izlenmiştir. Bu 
kapsamda bir önceki planda yer alan Vatandaş Odaklı Süreç Yönetimi, Hizmet Yönetim Sistemi, 
Aktif İnsan Pozitif Düşünce ve Gelir Kaynaklarını Artırmak şeklinde ifade edilen dört amaç bu 
dönemde Kurumsal Sürekli Gelişim amacı altında birleştirilmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen 
Süreç Analizi Projesi neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, belediye hizmetlerinin süreç yönetimi 
yaklaşımıyla yürütülmesinin ve vatandaşla ilgili süreçlerin tek bir merkezden yürütülmesi 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca kurumdaki insan kaynağının da bu yaklaşım çerçevesinde 
gelişiminin sağlanmasının daha faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle önceki planda 
yer alan bu amaçlar, finansal yönetim konusu ve diğer farklı konular da dahil olmak üzere tek 
bir amaç altında toplanmıştır. 
 
Benzer şekilde Acil Durum Yönetimi, Modern Bir Kent, Temiz ve Yeşil Bir Çevre ve Avrupa 
Birliği İle Uyumlu Bir Kent şeklinde ifade edilen dört amaç Yenileme ve Gelişim Odaklı 
Sürdürülebilir Kent Yönetimi amacı altında birleştirilmiştir. Kent yönetiminin ayrılmaz parçası 
olduğu düşünülen alt ve üst yapı çalışmaları, yeşil alanlar, çevre, temizlik vb. hususlar Avrupa 
Birliği Standartlarına da bu konularda uyulmak suretiyle tek bir amaç altında toplanmıştır.  
 
Bir önceki planda Kent Kültürü ve Sosyal Dayanışma ve Dünya Çapında Bir Ticaret Merkezi 
şeklinde ifade edilen iki amaç Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim amacı altında 
birleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak, yeni plan döneminde belirlenen amaç ve hedeflerin 
hayata geçirilmesi noktasında katılımcılığın sağlanması ve paydaşlarla iletişimin daha etkin ve 
sürekli hale getirilmesi amacı ile Katılımcılık/Paydaşlarla Etkin İletişim şeklinde ifade edilen bir 
amaç belirlenmiştir. Önceki planda yer alan ve bu plan döneminde birleştirilen tüm amaçlar, 
kapsamları genişletilerek bu plan dönemi içerisinde de en az hedef düzeyinde ele alınmıştır.  
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9. GZFT (SWOT) ANALİZİ 
Çevre şartları, sürekli meydana gelen değişiklikler sebebiyle, işletmeyi ya bir fırsatla (F), ya bir 
tehditle (T) karşı karşıya bırakmaktadır. Buna mukabil, her işletmenin sahip olduğu kaynak ve 
kabiliyetlere bağlı olarak güçlü (G) ve zayıf (Z) yönleri bulunmaktadır. İşletmenin bir bütün 
olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması 
ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine etkileşim analizi (GZFT/SWOT 
Analizi) adı verilebilir [8]. GZFT Analizi neticesinde elde edilen veriler, stratejik planlama 
sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Planlama süreci kapsamında yapılan kurum içi 
analiz, dış çevre analizi ve paydaş analizinin GZFT Analizi ile ilişkisi Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. GZFT (SWOT) Analizi ve Mevcut Durum Analizi İle İlişkisi 

GZFT Analizinin içeriğini oluşturan güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin ne anlama 
geldikleri Tablo 34’te özet olarak açıklanmıştır. 

G  
(Güçlü Yönler) 

S  
(Strengths) 

Kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği 
olumlu hususlardır.  

Z  
(Zayıf Yönler) 

W  
(Weaknesses) 

Kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek 
eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken 
olumsuz hususlardır.  

F  
(Fırsatlar) 

O 
(Opportunities) 

Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa 
avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da 
durumlardır.  

T  
(Tehditler) 

T  
(Threats) 

Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz 
etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken 
unsurlardır.  

 
Tablo 34. GZFT (SWOT) Analizi ve Anlamı (Kaynak: DPT) 

 

T 

Z 
Güçlü Yönler 

Zayıf Yönler 

Fırsatlar 

Tehditler 

Kurum  
İçi Analiz 

Paydaş 
Analizi 

Dış Çevre 
Analizi 

F 

G 
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GZFT (SWOT) Analizinde, konuları farklı açılardan ele almak gerekmektedir. Analizde güçlü 
olarak belirtilen bir yön aynı zamanda fırsat da olabilir. Benzer şekilde bir konu hem güçlü hem 
de zayıf yön olarak ifade edilebilir. Örneğin ilçe genelinde altyapı çalışmalarının tamamlanmış 
olması, Güngören Belediye’sinin bu faaliyetleri gerçekleştirmesi yönüyle güçlü bir yönüdür. 
Aynı konu, altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasına rağmen, bir bölümünün uzun süreden 
beri kullanımından dolayı yenileme ihtiyacının olması yönüyle zayıf bir yön; altyapı 
çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle bu çalışmalara daha az oranda kaynak tahsis 
edilmesi ve kaynakların ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılmasına olanak sağlaması 
yönüyle de bir fırsattır.  

GZFT (SWOT) Analizi sonucunda Güngören Belediyesi’nin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve 
tehditler aşağıda verilmiştir. Ayrıca ortaya çıkan GZFT (SWOT)  verilerinin mevcut durum 
analizi kapsamında yapılan çalışmalarla ilişkisini gösteren ilişki matrisleri EK-5’de verilmiştir. 

 

Güçlü Yönler 

1. Belediye yönetiminin değişim, yenilik, iş geliştirme, teknoloji vb. konulara açık olması ve bu 

yöndeki uygulamaları desteklemesi. 

2. Yönetimin ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmesi, proje yönetimini başarılı bir 

şekilde uygulaması, kurumun faaliyet alanına giren konularda farklılaşma çabaları ve bu yönde 

projeler üretilmesi (Temalı parklar, Hİ yapılanması vb.). 

3. Kurumda stratejik yönetim, performans yönetimi ve süreç yönetiminin başarı ile 

uygulanması ve belediyenin bu alanda başarı ödülü almış olması. 

4. Kurumda büyük oranda aktif halde kullanılan bir otomasyon sisteminin var olması, 

otomasyonun genişletilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması yönünde yönetimin çabası. 

5. Kurumda üst yönetim ve birimler düzeyinde toplantı kültürünün var olması ve düzenli 

toplantılar yapılması. 

6. Son yıllarda denetim faaliyetlerinin artırılması ve ilçe genelinde denetim çalışmalarının 

yürütülmesi. 

7. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışmasının planlanmış ve uygulamaya alınmış olması. 

8. İlçe genelinde kaldırım, tretuvar vb. altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması ve 

yenilenen altyapının kente değer katıcı nitelikte olması.  

9. İlçedeki aydınlatma ihtiyacının yapılan kapsamlı analizler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 

alınan veriler kullanılarak etkin bir şekilde yürütülmesi. 

10. İlçede son yıllarda kentlilik bilincinin oluşmasına yönelik çalışmaların yapılmış olması. 

11. Vatandaşların vergi ödemelerinde kolaylık sağlayan ve anlaşmalı üye işyerleri ile belediye 

tesislerinde indirim imkânı sağlayan “Günkart” projesinin hayata geçirilmiş olması. 

12. İlçede ambalaj atıklarının toplanmasına ve geri dönüşümüne yönelik çalışmaların etkin bir 

şekilde yürütülmesi ve tüm Güngören nüfusunun büyük bölümüne erişilmiş olması. 

13. Belediye tarafından ilçede bulunan binaların estetik hale getirilmesine ve yapılara değer 

katmaya yönelik Cephe Yenileme Projelerinin hazırlanmış olması. 
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14. Kurumsal iç iletişimi sağlayan çok sayıda araç bulunması ve bunların aktif olarak kullanımı 

(Otomasyon, Kurumsal Mail, Outlook, Kurumsal Telefon ve GSM Hattı, SMS Sistemi). 

15. Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerinin alınarak, etkin bir şekilde takip edildiği ve geri 

bildirimin yapıladığı Beyaz Masa Sisteminin var olması, bu sisteme çok sayıda kanal aracılığı ile 

erişimin sağlanması ve şikâyetlere kısa sürede müdahale kabiliyeti. 

16. Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirmesi. 

17. Kurumsal Kimlik Standartlarının oluşturulmuş olması. 

18. Son yıllarda ilçedeki toplu taşımanın daha etkin bir şekilde yapılabilmesi ve vatandaşların 

bu alandaki memnuniyetini sağlamak için çalışmalar yapılmış olması. 

19. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa eğitsel çalışmalar (mesleki, 

kişisel gelişim, okuma-yazma vb. kurslar) yapılması, eğitim ve eğitim kurumlarına destek 

verilmesi. 

20. Vatandaşların ve paydaşların belediye hizmetlerinden genel olarak memnun olması. 

21. İlçenin yeşil ve açık alan envanterinin çıkartılmış olması. 

22. Mevcut yeşil alan ve parkların bakım ve onarım çalışmalarının düzenli olarak yapılması. 

23. İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak nitelikte bir Sosyal 

Dayanışma Merkezi’nin var olması. 

24. Kurum personelinin eğitim düzeyinin yüksek olması . 

25. Birimler Arası İç Memnuniyeti Ölçümü, Çalışan Memnuniyeti Ölçümü, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Öneri Sistemi gibi personele ve birimlere yönelik uygulamaların varlığı. 

26. Kurumda Avrupa Birliği ve diğer fonlardan yararlanmak amacı ile proje üretme, yazma, 

takip ve yürütme çalışmalarında bulunabilecek nitelikte/yeterlilikte personel bulunması . 

27. Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanların yaptıkları işi sevmeleri ve kuruma 

bağlılıklarının yüksek olması. 

28. Belediyenin çalışanlar ve diğer paydaşlar nezdinde olumlu bir imaja sahip olması. 

29. Bilgi Evleri ve Güngören Ligi ile ilçede bulunan öğrenci ve gençlerin büyük oranına 

ulaşılması, onların gelişimi ve sosyalleşmesi adına önemli katkılar sağlanması. 

30. Kurumun yıllardan beri uygulamakta olduğu ve aktif halde olan uygulama ve projelere 

marka değeri kazandırması. 

31. Kent Bilgi Sistemi çalışmalarının kapsamlı ve güncel bir şekilde ele alınması. 

32. Paydaşlarla ilişkilerin iyi düzeyde olması ve ortak çalışmalar yapılması. 
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Zayıf Yönler 

1. Kurumda var olan tüm evrakları içeren merkezi arşiv sistemi ile dijital arşiv sisteminin 

olmaması. 

2. Personele yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmaması. 

3. Hizmet binasının eski ve çalışma ortamlarının genişlik, yerleşim, aydınlatma vb. yönlerden 

yetersiz olması. 

4. Belediyenin dış birimlerinde fiziki ve teknik sıkıntılar yaşanması. 

5. Birimler arası iç memnuniyet, öneri sistemi gibi personele ve birimlere yönelik 

uygulamaların sürekliliğinin tam olarak sağlanamaması. 

6. Çalışanların personele yönelik kurum içi hizmetlerden duydukları memnuniyetin düşük-orta 

düzeyde olması. 

7. Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri etkin bir şekilde tanıtamaması/duyuramaması. 

8. Belediyenin gelir bütçesinin genel olarak düşük olması ve bu nedenle istenilen yatırımların 

tümüyle gerçekleştirilememesi. 

9. Kurumda Acil Durum Yönetimi alanında var olan çalışmaların yeniden gözden geçirilme, 

güncelleme ve kapsamının genişletilme ihtiyacının olması. 

10. Kurumsal Kimlik Standartları Oluşturulmuş ve tüm kurum genelinde paylaşılmış olmasına 

rağmen, gerekli güncellemelerin tam olarak yapılmamış olması. 

11. İlçe genelinde yer yer kaldırım işgallerinin var olması ve bu durumun kaldırımlardaki yaya 

geçişine engel teşkil etmesi. 

12. İlçede başta bayanlar olmak üzere gençler ve yaşlılara yönelik sosyal ortamların az olması. 

13. Cadde ve sokak tabelaları noktasında eksikliklerinin bulunması. 

14. Belediyenin özürlülere yönelik bir sosyal tesisinin bulunmaması. 

15. İlçe genelinde kaldırım, tretuvar vb. altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasına rağmen, 

bir bölümünün uzun süreden beri kullanımından dolayı yenileme ihtiyacının olması. 

16. İlçede yağmursuyu altyapısı noktasında sıkıntılar yaşanması. 

17. İlçenin sosyal dokusuna yönelik kapsamlı bir veritabanının bulunmaması. 

18. Başta Belediye hizmet binası olmak üzere, kuruma bağlı hizmet noktalarında erişebilirlik 

noktasında sıkıntılar yaşanması. 
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Fırsatlar 

1. Kentsel Dönüşüm çalışmalarına imkân sağlayacak bölgelerin varlığı (Tozkoparan). 

2. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışmasının planlanmış ve uygulamaya alınmış olması. 

3. İlçenin İstanbul’un birçok bölgesine ulaşım açısından yakın mesafede (merkezilik), önemli 

ulaşım aksların üzerinde ve yakınında olması (E-5 ve TEM). 

4. Tramvay hattının (T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı) ilçe sınırları içerisinden geçmesi ve 

bu hat ile şehrin birçok noktasına kesintisiz ve aktarmalı yolla ulaşabilme imkânı. 

5. Toplu taşımada alternatifi bol bir ilçe olması. 

6. İlçe genelinde kaldırım, tretuvar vb. altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması. 

7. İlçede tekstil ve hazır giyim alanında çok sayıda işletme olması ve bunların nitelik 

kazabilecek potansiyelinin değerlendirilerek ülke ve dünya çapında projeler geliştirme 

olanağının olması. 

8. Münferit birkaç olay dışında (ve suç verileri düşük bir oranda artış göstermesine karşın) 

ilçenin genel olarak emniyet ve asayiş bakımından ciddi bir sorun yaşamaması. 

9. Bölgede plansız alanların olmaması ve 1982’den beri planlı bölge olması nedeniyle 

gecekondu yapılaşmasının çok az olması. 

10. İSMEP Projesi kapsamında ilçede bulunan kamu binalarının güçlendirme ve yeniden yapım 

çalışmalarının yapılmış olması. 

11. Tüm mahallelerde Aile Sağılığı Merkezi (eski ismiyle sağlık ocağı) olması ve ilçe genelinde 

Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiş olması. 

12. YTÜ – Davutpaşa Kampüsü’nün ilçe sınırları içerisinde bulunması ve üniversite-belediye 

işbirliği ile bilimsel çalışmalar yapabilme potansiyelinin bulunması. 

13. Belediyenin AB fonları, Kalkınma Ajansı vb. imkânlardan yararlanabilme olanağının olması. 

14. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede önemli ve büyük çapta projeler gerçekleştirmesi. 

15. İlçedeki genç nüfus oranının İstanbul geneli genç nüfus oranından yüksek olması. 

16. İlçede öğrenci sayısının ve ilçe nüfusuna göre oranının yüksek olması. 

17. İlçede üniversiteye yerleşme oranının ülke ortalamasının üstünde olması. 

18. Farklı alanlarda sportif etkinliklerin yapılmasına yönelik beklentinin var olması. 

19. İlçede çok sayıda Hemşehri Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşu’nun bulunması ve bu 

durumun hizmetlerin sunumunda farklılaşma olanağı sağlaması. 
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Tehditler 

1. Başta Belediye Hizmet binası olmak üzere, kuruma bağlı hizmet noktalarında erişebilirlik 

noktasında sıkıntılar yaşanması. 

2. İlçenin belirli bölgelerinde pik saatlerde trafik yoğunluğu yaşanması ve mevcut 

düzenlemelere yönelik uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi ihtiyacının olması.  

3. İlçede kişi başı yeşil alan miktarının çok düşük olması ve bazı mahallelerde (Akıncılar, M. 

Çakmak) yeşil alanların oldukça az olması. 

4. İlçede bulunan binaların genel olarak eski olması ve bunun kentsel değeri azaltması. 

5. Binalara ait bodrum katların yerin altından yolun içine kadar girmiş olması, yol yapım ve 

altyapı çalışmalarında sıkıntı doğurması. 

6. İlçe genelinde yer yer kaldırım işgallerinin var olması ve bu durumun kaldırımlardaki yaya 

geçişine engel teşkil etmesi. 

7. Bazı mahallelerde havai elektrik hatlarının bulunması. 

8. Güngören Belediyesi ve İBB tarafından ilçede otopark çalışmaları yürütülmesine rağmen, 

mevcut otoparkların ilçedeki otopark ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olmaması. 

9. İlçenin sosyal dokusuna yönelik kapsamlı bir veritabanının bulunmaması. 

10. Alan ve nüfus bazında yapılan analize göre ilçenin İstanbul’un en yoğun ilçesi olması. 

11. Özellikle Merter bölgesinde bulunan işletmeler nedeniyle ilçe gündüz nüfusunun gece 

nüfusundan fazla olması – farklılık göstermesi. 

12. Son yıllarda ilçede uyuşturucu satın alma-bulundurma ve kaçakçılığı noktasında artış 

olması. 

13. İlçede geçmişte var olan tarihi eserlerin yeterince korunmamış olması ve büyük kısmının 

yok olmuş olması. 

14. İlçenin 2.derece deprem bölgesinde yer alması ve olası bir depremde yoğunluk sebebiyle 

riskin yüksek olması. 

15. İlçede bulunan okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumların derslik ve öğretmen 

başına düşen öğrenci sayılarının ülke ve il genelinin üstünde olması. 

16. İlçede bulunan ilköğretim okullarına nazaran lise sayısının yetersiz olması ve ilçede Kız 

Meslek Lisesi’nin olmaması. 

17. İlçede tam teşekküllü bir devlet hastanesinin bulunmayışı ve vatandaşların bunun için 

başta komşu ilçeler olmak üzere diğer ilçelerde bulunan devlet hastanelerine gitmesi. 

18. İlçede belediye hizmetlerini ve diğer kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile tesis 

yapımına uygun arazi bulunmaması. 

19. Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması ve kamulaştırma sürecini gerçekleştirme 

zorluğu. 

20. İlçede yağmursuyu altyapısı noktasında sorunların ve eksikliklerin olması. 

21. İlçede özürlülere yönelik bir sosyal tesisinin bulunmaması. 
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22. Belediyenin düzenli ve çoklu nikâhlara imkân sağlayacak modern bir nikâh salonunun 

olmaması. 

23. İlçede geniş katılımlı etkinliklerin yapılabileceği ve olası acil durumlarda toplanma alanı 

olarak kullanılabileceği “meydan” niteliğinde geniş alanların olmayışı. 

24. İlçede başta bayanlar ve gençler olmak üzere vatandaşların spor yapabilecekleri yeterli 

tesislerin olmaması. 

25. İlçede çok sayıda Hemşehri Derneği bulunması ve bu durumun kentlilik bilincinin 

oluşmasını (kabullenilmesini) zorlaştırması. 
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10. GELECEK ÖNGÖRÜSÜ 

10.1. Misyon 
Misyon, bir kurumun temel varoluş nedenidir. Diğer bir ifadeyle kurumun neden var olduğunun 
ifadesidir. Kurumun iç sistematiği ve geçmişi ile ilgilidir. Bir misyon ifadesinde, kuruluşun ne 
yaptığı, nasıl yaptığı ve kimin için yaptığı açıkça ifade edilir. Zira misyon stratejik plan 
sürecinin sonraki adımlarına önemli girdiler sağlar. İyi tanımlanmış bir misyon ifadesi, kurumun 
stratejik olarak hangi amaçları ve hedefleri belirlemesi gerektiği noktasında sınırların 
çizilmesine olanak sağlar. Aksi takdirde kurumun var oluş nedeninin dışında farklı alanlara 
yönelme riski söz konusu olabilir.  

Misyon ifadesi, kurumun üst yönetimi tarafından, ilgili tarafların da görüşleri alınarak 
belirlenir. Özellikle kurum çalışanlarının bu konuda görüşleri alınmalı ve misyonun kurumdaki 
çalışanlar için de bir motivasyon kaynağı olması sağlanmalıdır. 

Güngören Belediyesi’nin misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve 
Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan misyon şu 
şekildedir: 

“Hizmet ve insan odaklı bir yaklaşımla 
vatandaşların yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini 
artıran sürdürülebilir hizmetler sunmak.” 

 

10.2. Vizyon 
Vizyon, geleceğin resmidir. Vizyon ifadesi, kurumun gelecekte olmak istediği konumu, gelecek 
idealini, ulaşılabilir iddiasını ve ufkunu içinde barındırır. Bu yönüyle vizyon, kurum ve kurum 
çalışanları için “Nereye gidiyoruz?, “Ne olmak istiyoruz?” sorularının da cevabını verir. Vizyon, 
kurumun stratejik olarak ana yönünü belirler. Bu aşamadan sonra belirlenecek olan amaç ve 
hedefler bu ana yöne hizmet edecek nitelikte belirlenmelidir.  

Misyon ifadesinin belirlenmesinde olduğu gibi vizyon ifadesi de kurumun üst yönetimi 
tarafından, ilgili tarafların da görüşleri alınarak belirlenir. Bir kurum içindeki farklı fonksiyonel 
yapıları birleştirici ve tekbir noktaya odaklanmalarını sağlayacak özellikte olması gereken 
vizyon, hem kurum yöneticilerini hem de çalışanları bu vizyona ulaşabilme yönünde teşvik edici 
olmalıdır.  

Güngören Belediyesi’nin vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve 
Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan vizyon şu 
şekildedir: 

“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam 
standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih 
edilen bir kent olmak.” 
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10.3. Temel Değerler 
Temel değerler, bir kurumun vizyonuna ulaşmak için ilerlediği yolda uygulayacağı davranış 
kurallarını, benimseyeceği kurumsal ilkeleri, yönetim tarzını ve yaklaşımını ifade etmektedir. 
Kurum kimliği ve kültürünün de bir yansıması olan temel değerler, karar süreçlerinde, 
stratejilerin belirlenmesinde ve farklı konularda alternatiflerin seçilmesinde rehberlik eder.  

Güngören Belediyesi’nin temel değerleri, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst 
Yönetimi ve Stratejik Plan Ekibi tarafından çalışanlar, süreçler ve çıktı alanlarında ortak akıl 
yoluyla belirlenmiştir. Belirlenen temel değerler şunlardır: 

 

ÇALIŞANLAR 

 Adalet ve dürüstlük  

 Samimiyet ve Güvenilirlik 

 Topluma ve çevreye duyarlılık 

 Yenilikçi ve değişime ayak uyduran 

 Proaktif  

 

SÜREÇLER 

 Verimli ve etkin 

 Katılımcılık esaslı 

 Şeffaf 

 Bilimsel temelli 

 

ÇIKTILAR 

 Çözüm odaklılık 

 Sürdürülebilirlik 

 Hesap verebilirlik 

 Güncellik 

 Ulaşılabilirlik 
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11. ÖNGÖRÜNÜN SOMUTLAŞTIRILMASI 

11.1. AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİNDE VAR OLAN 

YAKLAŞIM 
Güngören Belediyesi Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimini belediye hizmetlerinin 

sunumunda önemli bir yönetim aracı olarak değerlendirmekte ve yönetim tarzını bu yönde 

şekillendirmektedir. Belediye hizmetlerini, anlık ve geçici çözüm sağlayan, zorunluluk gereği 

yapılan ve günü kurtarmaya yönelik değil analiz, planlama, uygulama, değerlendirme ve geri 

bildirim döngüsü çerçevesinde gerçek ihtiyaç ve beklentileri tespit edip, bunlara uygun 

çözümler üreten ve bu çözümleri uzun yıllar uygulanabilir şekilde hayata geçiren bir yaklaşımla 

sunmaktadır. Bu yaklaşım, stratejik yönetimin önemli dinamiklerini oluşturmaktadır. Nitekim 

hazırlanan bu stratejik planda beklenti ve ihtiyaçları tespit etmek için detaylı analizler 

yapılmış, bu analizler neticesinde ortaya çıkan veriler orta ve uzun vadeli çözümleri içeren 

amaç ve hedeflere dönüştürülmüştür. Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 

bütünü niteliğinde olan stratejiler ise planlama sürecinin analiz safhasında ortaya çıkan veriler 

dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında mevcut durumu ortaya koymak amacıyla yapılan 

analizler neticesinde ortaya çıkan veriler, GZFT (SWOT) Analizinde ele alınarak güçlü ve zayıf 

yönler ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu güçlü ve zayıf yönler ile fırsat 

ve tehditler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve her bir unsur için tek başına veya diğer unsurlarla 

ilişkili olarak uygulanacak olan stratejik yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Güngören Belediyesi 

2012-2016 amaç ve hedeflerini belirlerken,  

⇲ Zayıf yönleri tamamıyla ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerini en aza indirgemek, 

⇲ Zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken, fırsatlardan ilçe ve kurum lehine 

en etkin bir şekilde istifade etmek, 

⇲ Güçlü yönleri korumak ve sürekliliğini sağlamak, 

⇲ Güçlü yönleri kullanarak, fırsatlardan ilçe ve kurum lehine en etkin bir şekilde istifade 

etmek, 

⇲ Tehditlerin etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek, 

⇲ Tehditleri kurumun güçlü olduğu yönleri de kullanarak farklı fırsatlara dönüştürmek, 

⇲ Fırsatlardan yararlanarak zayıf yönleri ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerini en aza 

indirgemek, 

⇲ Güçlü yönleri kullanıp, fırsatları değerlendirerek alışılagelmişin dışında, farklı ve 

nitelikli faaliyet ve projeleri hayata geçirmek, 

yaklaşımı ile hareket etmiş, amaç ve hedeflerini bu yaklaşımla vizyonuna ulaşabilecek şekilde 

belirlemiştir. 



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

126 

11.2. AMAÇLAR VE HEDEFLER 
Güngören Belediyesi’nin amaçları misyonu doğrultusunda, belirlemiş olduğu vizyona ulaşmayı 
sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Amaçlar belirlenirken kurumsal ve kentsel ihtiyaçlar, 
öncelikler ve paydaşların beklentileri dikkate alınmış ve tüm bunlar belirlenirken kurumun 
sahip olduğu kaynaklar da dikkate alınmıştır.  Belirlenen amaçlar şu şekildedir. 

1. Kurumsal Sürekli Gelişim 

2. Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi  

3. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim 

4. Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim 

Belirlenen amaçların ilişkisi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Belirlenen vizyona ulaşma noktasında 
en temelde kurumsal sürekli gelişim bulunmaktadır. Kurumsal alanda sürekli gelişerek, bu 
gelişimi belediyenin ürettiği hizmetlere yansıtmak önemli bir başarı unsuru olarak 
görülmektedir. Vizyon ifadesinde yer alan dönüşümün tamamlanması noktasında kentsel, 
sosyal, kültürel ve ekonomik yöndeki gelişim önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu amaçları 
gerçekleştirirken ilgili taraflarla sürekli ve etkin bir iletişim içinde olmak, onları süreçlere dahil 
ederek hep birlikte yönetim sergilemek diğer amaçların gerçekleştirilmesi noktasında ana 
bileşen olarak görülmektedir. Amaçların birbiri ile olan ilişkisi ve etkileşimi Şekil 8’de 
gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 8. Amaçlar ve Amaçların Birbiriyle Olan İlişkisi ve Etkileşimi 

Kurumsal Sürekli Gelişim 
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Güngören Belediyesi’nin 2012-2016 yıllarına yönelik amaçlarına bağlı olarak toplam 38 hedef 
belirlenmiştir. Bu hedeflerin listesi Tablo 35’te verilmiştir. Ayrıca belirlenmiş olan hedeflere 
ilişkin olarak ana düzeyde sorumlu birimler EK-6’da verilmiştir. 

AMAÇ 1: Kurumsal Sürekli Gelişim 
AMAÇ 2: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik 

Gelişim 
Hedefler  Hedefler 

1 Stratejik Yönetim 1 Merter Moda ve Ticaret Merkezi  

2 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Sosyal Sorumluluk 

3 Finans Yönetimi 3 Sosyal Dayanışma  

4 
Kurum İçi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası 
Memnuniyet 

4 Sosyal Yaşam  

5 Süreç Yönetimi 5 Eğitim ve Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar 

6 Kurumsal Kimlik ve Tanıtım 6 Özürlülere Yönelik Çalışmalar 

7 Bilgi ve Evrak Yönetimi 7 Sosyal Doku Analizi 

8 Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji 8 İstihdam Desteği 

9 Proje Üretimi ve Yönetimi 9 Kentlilik Bilinci 

10 Kurumsal Hizmet Binası   

AMAÇ 3: Yenileme ve Gelişim Odaklı 
Sürdürülebilir Kent Yönetimi 

AMAÇ 4: Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin 
İletişim 

Hedefler Hedefler 
1 Altyapı Hizmetleri 1 Halkla İlişkiler ve İletişim 

2 Üst Yapı ve Modern Tesisler 2 Vatandaş Katılımı  

3 Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark 3 STK ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler 

4 Yeşil Alanların Artırılması 4 Çalışan Katılımı 

5 Alternatif Sosyal Mekânlar 5 Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler 

6 Çevre ve Halk Sağlığı   

7 Temizlik ve Geri Dönüşüm    

8 Kentsel Estetik   

9 Sürekli Denetim   

10 Risk ve Acil Durum Yönetimi   

11 Kent Bilgi Sistemi   

12 Varlıkların Yönetimi ve Kamulaştırma   

13 Planlama ve İmar   

14 Kentsel Dönüşüm   

 
Tablo 35. Amaçlar ve Amaçlara Bağlı Hedefler 
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11.2.1. AMAÇ 1. KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM 

Güngören Belediyesi, kurumsal alanda sürekli gelişimi stratejik olarak öncelikli ve önemli bir 
alan olarak görmektedir. Kurumsal gelişim, Stratejik Plan Hazırlık Süreci sonunda ilçeye ve 
paydaşlara yönelik olarak belirlenmiş olan diğer amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesi 
noktasında motor (itici) güç niteliğinde görülmektedir. Kurumsal alanda sürekli gelişimin 
sağlanması ve bu gelişimin ilçenin gelişimi, kalkınması ve ilerlemesine yansıtılarak hedeflenen 
vizyona ulaşılması mümkün olacaktır.  

Kurumsal olarak verimli ve etkin bir şekilde işleyen sistem ve altyapı ile ilçeye ve ilçede 
yaşayan vatandaşlara çağın gerektirdiği şekilde hizmet etme olanağı olacaktır. Örneğin proje 
üretimi ve yönetimindeki kurumsal başarı, ilçenin gerçek ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçları 
uzun süreli karşılayacak projeler üreterek, bu projelerin etkin bir şekilde yönetilip uygulamaya 
alınmasını sağlayacaktır. Böylece proje üretimi ve yönetimindeki kurumsal başarı ilçeye kalite, 
zaman ve maliyet açısından kazanımlar sağlayacaktır. Benzer şekilde ancak nitelikli, kendini 
sürekli yenileyen ve motive olmuş bir personel vatandaşların iş ve işlemlerini kısa sürede ve 
onları memnun edecek şekilde yapacaktır. Bu örneklerde olduğu gibi diğer birçok uygulama, 
ancak insan-süreç-teknoloji bağlamında başarılı, güçlü ve sürekli gelişen bir altyapı ve sistem 
var olduğu müddetçe başarılı olacaktır. 

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Süreci’nin kurum içi analiz safhasından elde edilen 
sonuçlardan da görüldüğü üzere, Güngören Belediyesi bir önceki planla birlikte birçok kurumsal 
uygulamayı başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Ancak değişen dünya koşullarında sürekli 
olarak değişim ve gelişim sağlanamadığı ve yeniliklere ayak uydurulamadığı takdirde çağın 
gerisinde kalınacak, hizmetler istenildiği şekilde sunulamayacaktır. Bu nedenle çağın gerisinde 
kalmamak, hatta ilerisinde olmak ve bunu ilçeye ve ilçede yaşayan vatandaşlara yansıtmak 
kurumsal sürekli gelişim amacının belirlenmesinin altında yatan temel nedendir. 

Kurumsal Sürekli Gelişim amacı kapsamında stratejik yönetim, insan kaynakları, finans 
yönetimi, süreç yönetimi, kurum içi destek hizmetleri, birimler arası memnuniyet, bilişim 
uygulamaları ve teknoloji, proje üretimi ve yönetimi, bilgi ve evrak yönetimi, tanıtım ve 
kurumsal hizmet binası alanlarında sürekli gelişimi sağlayacak somut hedefler belirlenmiştir.  
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Hedef 1. 1. Stratejik Yönetim 

Stratejik plan ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları etkin 
bir şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımı sağlanacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve 
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 

Stratejiler 

a. Stratejik plan tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
b. Kurum içi yayılımın sağlanması amacı ile stratejik plan tüm çalışanlarla paylaşılacaktır.  
c. Stratejik plan her yıl gözden geçirilerek, gerçekleşme ve durum raporları hazırlanacak 

ve üst yönetime sunulacaktır. 
d. Stratejik planın uygulama dilimleri özelliğinde olan performans programları bundan 

önce olduğu gibi bundan sonra da her yıl bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır. 
e. Yıllık performans programlarının gerçekleşme durumunu ortaya koymak için düzenli 

olarak izleme ve değerlendirme yapılacaktır. 
f. Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Risk Analizlerini de içerek şekilde 

yürütülecektir. 
g. İzleme ve değerlendirme çalışmalarında, uygulama/gerçekleşme performansının 

ölçülmesinin yanı sıra bütçe sonuçlarına ilişkin ölçümler de yapılacaktır. 
h. Faaliyet raporları, “hesap verebilirlik” ilkesi çerçevesinde performans sonuçlarını net 

ve açık bir şekilde içerecek şekilde hazırlanacaktır.  
i. Birimlerde görevli temsilcilerle düzenli olarak değerlendirme toplantıları yapılarak 

yayılım ve katılımın sürekliliği sağlanacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Stratejik Planın Gerçekleşmesine Yönelik 
Yıllık Gözden Geçirme Sayısı Adet 1 1 1 1 1 

Performans Programı İzleme ve 
Değerlendirme Raporu Sayısı Adet 12 12 12 12 12 

Performans Programı İzleme ve 
Değerlendirme Gelişim Raporu Sayısı Adet 4 4 4 4 4 

Birim Temsilcileriyle Yapılan Toplantı 
Sayısı Adet 2 2 2 2 2 
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Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş 
verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna 
kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. 

Stratejiler 
1. Personelin eğitim ihtiyaçları detaylı bir şekilde belirlenecek, ihtiyaçların 

belirlenmesinde değişen/güncellenen mevzuat, personelin talepleri ve Süreç Odaklı 
Halkla ilişkiler Yapılanması uygulamasının neticesinde elde edilen veriler 
kullanılacaktır. 

2. Kurumda gerçekleştirilen tüm eğitim çalışmaları tek bir merkezden (İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü) koordine edilecek ve eğitim veritabanı sürekli güncel tutulacaktır. 

3. Eğitimlerin etkinliği sürekli olarak ölçülecek, ölçüm sonuçlarına göre gerekli geri 
bildirimler yapılarak sürekli iyileşme sağlanacaktır. 

4. Kurumda var olan İnsan Kaynakları Uygulamaları (Öneri sistemi, eğitim çalışmaları, 
çalışan memnuniyeti vb.) sürekli, düzenli ve personelin çoğunluğunun katılımının 
sağlandığı bir yaklaşımla uygulanmaya devam edilecektir. 

5. Birimlerin çalışma yönetmelikleri güncellenecek ve birimlerin iş süreçlerinin işleyişini 
anlatan iş rehberleri oluşturulacaktır. 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Süreci etkin olarak işletilecek, her türlü tedbir zamanında 
alınarak “0” (Sıfır) iş kazası sağlanacaktır. 

7. Başta sahada çalışan personel olmak üzere, ofis çalışanları da dahil olmak üzere tüm 
personele çalışma alanlarına göre İSG konusunda eğitimler verilecektir. 

8. Personele yönelik sunulan sosyal hizmetler (sağlık, yemek, kıyafet vb.) personelin 
görüşleri alınarak ve onların memnuniyetini sağlayıcı şekilde gerçekleştirilecektir.  

9. Personelin moral ve motivasyonunu sağlamaya yönelik spesifik, farklı ve ilgi çekici 
etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere katılımın yüksek oranda olması 
sağlanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kişi Başı Eğitim Süresi Saat 5 6 7 8 9 

Eğitimlerden Duyulan Ortalama 
Memnuniyet (Genel) Yüzde (%) 70 70 75 80 80 

Moral ve Motivasyon Amaçlı Düzenlenen 
Etkinlik Sayısı Adet 2 2 2 2 2 

İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Sayısı Adet 12 12 12 12 12 

Kurumda Meydana Gelen İş Kazası Sayısı Adet 0 0 0 0 0 

Sosyal (Sağlık, Yemek, Kıyafet vb.) 
Hizmetlerden Duyulan Ortalama 
Memnuniyet  (Genel) 

Yüzde (%) 60 65 70 70 70 

Yönetmeliği Güncellenen ve İş Rehberi 
Oluşturulan Birim Sayısı Adet - 19 - - - 
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Hedef 1.3. Finans Yönetimi 

Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri 
her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına 
ulaşacaktır.   

Stratejiler 

1. Belediye gelirlerini artırıcı yöndeki çalışmaların (işyeri denetimi, kayıt dışı 
mükelleflerin tespiti vb.) sürekliliği sağlanacaktır. 

2. Kurum kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, planlanan-gerçekleşen bütçe 
dengesi yüksek oranda tutturulacaktır. 

3. Tasarruf tedbirleri sürekli olarak alınacak ve gereksiz tüm harcamalardan 
kaçınılacaktır. 

4. Bütçe Hazırlık Süreci, öncelikle gelirlerin tespitinin yapılarak gelir bütçesinin 
oluşturulması ve bu bütçeye göre gider bütçesinin oluşturulması şeklinde işletilecektir.  

5. Tüm birimler bazında bütçe gerçekleşmeleri sürekli ölçülecektir. 
6. Günkart Projesi yaygınlaştırılacak ve çok sayıda vatandaşın Günkart sahibi olması 

sağlanacaktır. 
7. Vatandaşın vergi ve diğer ödemelerini rahatlıkla ve kolay bir şekilde yapabilecekleri 

alternatif yöntemler oluşturulacaktır.  
8. Kent Bilgi Sistemi çalışması sonucunda elde edilen verilerin mükellef kayıtları ile 

mutabakatı sağlanacaktır. 
9. Alacakların tahsili için gerekli tüm çalışmalar (tebligat, icra takibi vb.) yapılacak ve 

geçmiş alacaklar tahsil edilecektir. 
10. Ekonomik Koordinasyon Toplantıları sürekli yapılarak mali yapı sürekli kontrol altında 

tutulacaktır. 
11. Birimlere harcamalarında destek vermek ve yön göstermek amacı ile iç denetimler 

gerçekleştirilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Belediye Gelirlerindeki Artış Oranı Yüzde (%) 10 10 10 10 10 

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (En az) Yüzde (%) 80 82 83 84 85 

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (En az) Yüzde (%) 85 85 85 85 85 

Günkart Sahibi Yapılan Vatandaş Sayısı Kişi 3.000 2.000 1.500 1.000 1.000 
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Hedef 1.4. Kurum İçi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet 

Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı 
sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80’e çıkarılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Birimlerin ihtiyacı olan her türlü destek hizmetleri  (ısınma, taşıma, iletişim vb.) 
eksiksiz ve zamanında sunularak, birimlerin faaliyetlerini aksaksız bir şekilde 
yürütmeleri sağlanacaktır. 

2. Birimlerin talepleri ve ihtiyaçlarının karşılanması süreci Yönetim Bilişim Sistemi 
üzerinden gerçekleştirilecektir. 

3. Kurum araçlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanacak, birimlerin ve 
vatandaşların (cenaze vb. amaçlı) araç talepleri karşılanacaktır. 

4. Kurum içi destek hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Çalışan 
Memnuniyeti Anketi içerisinde bu yönde sorular hazırlanacaktır. 

5. Birimlerin ihtiyacı olan hukuki destek sürekli olarak sağlanacak ve dava sürecinde olan 
birimlerle süreç içerisinde görüşme ve toplantılar yapılacaktır. 

6. Mevzuatta meydana gelen değişiklikler ilgili birimlere sürekli olarak bildirilecek ve bu 
alanda eğitimler düzenlenecektir. 

7. Birimlere yönelik iç denetim ve teftiş hizmetleri sürekli yapılarak, faaliyetlerin 
mevzuata uygun bir şekilde yapılması yönünde geri bildirimde bulunulacaktır. 

8. Birimler arası memnuniyet ölçümü müşteri-tedarikçi yaklaşımı ile üretilen hizmetlerin 
değerlendirilmesi şeklinde sürekli olarak yapılacaktır. 

9. Birimler arası takım çalışmaları yapılarak, iletişim ve koordinasyon güçlendirilecektir. 
 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyeti 
Ölçümüne Yönelik Yapılan Anket Sayısı Adet 1 1 1 1 1 

Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyeti 
Oranı Yüzde (%) 65 70 75 80 80 

Kurum İçi Destek Hizmetlerinden Duyulan 
Ortalama Memnuniyet Oranı (Genel) Yüzde (%) 60 65 70 75 80 
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Hedef 1.5. Süreç Yönetimi 

Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm 
süreçler 2012 yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında 
işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri 
Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. 

Stratejiler 

1. Süreç Analizi Çalışması ve Süreç Analizi Toplantıları sonucunda belirlenen tüm eylemler 
ilgili birimler tarafından tamamlanacaktır. 

2. Birimler kendi iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği noktasında gerekli tüm iyileştirme 
çalışmalarını yürüteceklerdir. 

3. Süreçlerde meydana gelen tüm değişiklikler ve yeni süreç tasarım ihtiyacı Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü’ne bildirilecektir. 

4. İş süreçleri bilimsel yöntemler kullanılarak sürekli olarak iyileştirilecek, etkin ve verimli 
hale getirilecektir.  

5. Süre bazlı iş süreç hedefleri sürekli olarak iyileştirilerek, işlem süreleri azaltılmaya 
çalışılacaktır. 

6. Vatandaşların en az dolaşımla, en kısa sürede ve en kolay bir şekilde iş ve işlemlerini 
gerçekleştirebilmeleri için ilgili tüm süreçler tek bir merkezden yönetilip, 
yönlendirilecektir. 

7. Süreç yönetiminde teknolojik araç ve yöntemler kullanılacak, süreçler mümkün 
olduğunca otomatize edilecektir.  

8. Vatandaşla ilgili süreçlerin yönetiminde gerekli altyapı oluşturularak, ilgili 
standartlarda  (ISO 10002) yer alan koşullar sağlanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Süreç İyileştirme Sayısı (Birim Başına) Adet 2 2 2 2 2 

Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması - 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Kurum Geneli Süreç Hedeflerini Tutturma 
Oranı (Genel) Yüzde (%) 90 90 95 95 95 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve 
Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı 
Belgesinin Alınması - Tamamlanma Oranı 

Yüzde (%) 30 70 - - - 

Süreç Odaklı Halkla İlişkiler 
Yapılanmasının Standartlar Doğrultusunda 
İşletilmesi 

- -     
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Hedef 1.6. Kurumsal Kimlik ve Tanıtım 

2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 
2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, 
hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Kurum genelinde kurumsal kimliğe konu tüm görsel araçlar tespit edilerek, bunlara 
ilişkin bir liste oluşturulacaktır. 

2. Kurumsal Kimlik Standartları Kitapçığı’nda yer almayan tüm öğeler tespit edilerek, 
bunlara ilişkin yeni çalışmalar yaptırılacaktır. 

3. Kurumsal kimliğin uygulanmasına yönelik kurum içi denetleme mekanizması kurulacak 
ve bu mekanizma sürekli işletilecektir. 

4. Belediye tanıtım araçları kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanacaktır. 
5. Tanıtım amacı ile farklı alternatifler araştırılacak, bunlar etkin ve amacına uygun bir 

şekilde kullanılacaktır. 
6. Belediyenin tanıtım amacı ile oluşturduğu stantlar dışında hiçbir alanda pankart 

asılmasına müsaade edilmeyecektir. 
7. Tanıtımlarda teknolojik imkânlardan/uygulamalardan (KİOSK, e-bülten, sesli mesaj, 

MMS vb.) azami ölçüde faydalanılacaktır  
8. Belediyecilikle ilgili fuarlara iştirak edilerek, hem tanıtım çalışmalarında bulunulacak 

hem de belediyecilik alanındaki gelişmeler yakından takip edilecektir. 
9. Üretilen hizmetlerden beklenen/istenen faydanın sağlanması için tanıtım ve duyuru 

çalışmalarının sürekliliği sağlanacaktır. 
10. Web sitesi belediyenin gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği hizmetler hakkında bilgi 

vermek amacı ile sürekli güncellenecektir. 
11. Tüm birimler tanıtım, duyuru ve haber konusu olabilecek faaliyetleriyle ilgili olarak 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne sürekli bilgi akışında bulunacaklardır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Hizmetlerin Tanıtımına Yönelik Kullanılan 
Farklı Araç Sayısı Adet 6 7 8 9 10 

Kurumsal Kimlik İle İlgili Düzenlemelerin 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Tanıtım Araçları, Kurumsal Öğeler vb. 
Tüm Alanlarda Kurumsal Kimlik 
Standartlarının Uygulanması 

-      

 

  



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

135 

Hedef 1.7. Bilgi ve Evrak Yönetimi 

Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar 
merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri 
en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. 

 

Stratejiler 

1. Kurumdaki tüm yazışmalar Standart Dosya Planı’na uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
2. Kurumdaki yazışmaların uygunluğu denetlenecek ve ihtiyaç halinde bu alanda tüm 

birimlere eğitim verilecektir. 
3. Bilgi edinme ve dilekçe gibi vatandaştan gelen tüm evraklar başta olmak üzere, iç/dış 

evrak süreçleri en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. 
4. Evrak akışını elektronik olarak sağlayan Doküman Yönetim Sistemi tam olarak hayata 

geçirilecektir. 
5. Elektronik evrak akışında e-imza kullanımına yönelik fizibilite ve altyapı yeterlilik 

çalışması yapılacaktır. 
6. Kurum Arşiv Yönetmeliği oluşturulacaktır.  
7. Arşiv Tespit ve İmha Komisyonu kurularak, belediyenin tüm arşivi elden geçirilecek ve 

imha edilmesi gereken tüm evraklar komisyon onayı ile imha edilecektir. 
8. Düzenli ve modern bir fiziksel merkezi arşiv sistemi kurularak, evrakların uygun 

koşullarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. 
9. Fiziksel arşive giren tüm evrak dijital ortama aktarılacak, bu aşamadan sonra kurumda 

oluşan tüm evraklar bu sisteme dahil edilecektir. 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Merkezi Arşiv Sistemi (Fiziksel-Dijital) 
Kurulması – Tamamlanma Oranı Yüzde (%) - - 100 - - 

Bilgi Edinme Taleplerini Ortalama 
Cevaplama Süresi (Kurum Geneli) Gün 7 7 6 6 6 

İç/Dış Evrak Süreç Hedeflerini Ortalama 
Tutturma Oranı (Genel) Yüzde (%) 90 90 90 90 90 
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Hedef 1.8. Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji  

Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında 
karşılanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Belediyeyi ve belediye hizmetlerini ilgilendiren teknolojik gelişmeler sürekli takip 
edilerek, fizibilite çalışmaları yapılacak ve uygulanabilir nitelikte projeler hayata 
geçirilecektir. 

2. Birimlerin yazılım ve donanım alanındaki ihtiyaç ve taleplerinin tamamı hızlı ve eksiksiz 
bir şekilde karşılanacaktır. 

3. E-Belediye uygulaması görsel açıdan ve içerik yönünden geliştirilerek, Süreç Odaklı 
Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında yer alan hizmetlerin yapılmasına olanak 
verecek biçimde geliştirilecektir. 

4. Kullanılan tüm yazılımların bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 
5. Yedekleme işlemleri sürekli ve düzenli olarak yapılacak ve olası olumsuz durumlarda 

oluşabilecek veri kayıplarının önüne geçmek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 
6. Yönetim Bilişim Sistemi’nin (Otomasyon Programı) kullanım etkinliği sürekli olarak 

artırılacaktır. 
7. Yönetim Bilişim Sistemi sürekli olarak geliştirilerek, belediyede yürütülen tüm 

faaliyetleri tek bir noktadan kapsayan bir yapıya büründürülecektir. 
8. Kullanıcılara eğitimler verilerek, mevcut yazılım ve sistemlerin kullanım etkinliği 

artırılacaktır. 
9. Kurumun bilişim envanteri sürekli olarak güncel tutulacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

E-Belediye Çalışması Tamamlanma Oranı Yüzde (%) - 100 - - - 

Yönetim Bilişim Sistemi’nde Aktif Olarak 
Kullanılan Modül Oranı Yüzde (%) 75 80 85 90 90 

Birimlerin Yazılım ve Donanım 
İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı Yüzde (%) 100 100 100 100 100 
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Hedef 1.9. Proje Üretimi ve Yönetimi 

2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri 
olmak üzere proje niteliğindeki tüm işlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl 
ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır. 

Stratejiler 

1. Kurumun ve ilçenin ihtiyaçları ve gelişimine yönelik projeler üretilecek ve bu projeler 
ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır. 

2. Başta teknik personel olmak üzere, ilgili tüm personele Proje Yönetimi konusunda 
eğitimler verilecektir. 

3. Üretilen ve uygulanan her bir proje ile ilgili proje tanıtım kartları oluşturulacaktır. 
4. Sosyal, çevre, yapı işleri, kurumsal vb. tüm alanlarda üretilen ve gerçekleştirilen 

projelerin yer aldığı bir proje havuzu oluşturulacaktır. 
5. Uygulamaya alınacak tüm projelerde işgücü-zaman-maliyet verileri dikkate alınarak, 

proje şemaları ve diyagramları oluşturulacaktır. 
6. Üretilen projelerle ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK vb.) başvurular 

yapılarak ilgili fonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır. 
7. Farklı alanlarda farklı projeler üretilerek, projelere uluslararası boyut 

kazandırılacaktır. 
8. Başta vatandaşlar olmak üzere, tüm paydaşların proje önerisinde bulunabilecekleri 

uygulama (web) etkin bir şekilde sürdürülecek, öneride bulunan vatandaşlara ve 
paydaşlara geri bildirimde bulunulacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Proje Üretim Süreci Tasarımı 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Kurumsal Alana / İşleyişe Yönelik Üretilen 
Proje Sayısı Adet 6 6 6 6 6 

İlçenin Gelişimine Yönelik Üretilen Proje 
Sayısı Adet 6 6 6 6 6 

İlgili Kurumlara  (AB, Kalkınma Ajansı 
vb.) Yapılan Proje Başvurusu Sayısı Adet 2 2 2 2 2 
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Hedef 1.10. Kurumsal Hizmet Binası 

2014 yılı sonuna kadar kurumsal hizmet binası tamamlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Belediye hizmet binası projesi, birimler arası iş akışı ve vatandaş dolaşımı dikkate 
alınarak hazırlanacaktır. 

2. Hizmet binası modern, teknolojik ve çevreci bir yaklaşımla oluşturulacaktır. 
3. Oluşturulacak olan proje, yerleşim, aydınlatma, erişebilirlik vb. birçok açıdan 

ergonomik unsurları bünyesinde barındıracaktır. 
4. Belediye hizmet binası akıllı bina teknolojisine göre yapılacaktır. 

 
 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 
Hizmet Binası Projesinin Hazırlanması – 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) - 100 - - - 

Hizmet Binasının Yapılması – 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) - 30 70 - - 
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11.2.2. AMAÇ 2. SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM 

Yaşam standardı yüksek toplumlarda sosyal ve kültürel alandaki imkânlar, bu yöndeki çeşitlilik, 
bu olanaklara erişebilirlik noktasında yapılan çalışmalar toplumun yaşam standartlarını ve 
yaşam kalitesini artırma noktasında belirleyici kriterler arasında yer almaktadır. Bu olanaklara 
sahip toplumlarda bireysel/toplumsal gelişim başarılı bir şekilde sağlanabilmekte ve 
standartların sürekli olarak geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.  

Güngören Belediyesi 2004 yılından bugüne kadar sosyal dayanışmanın sağlanması, kültürel 
yaşamın zenginleştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması yönünde birçok 
başarılı faaliyet gerçekleştirmiş ve bunları sürekli olarak geliştirmek için arayışlarda 
bulunmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen çıktılar, hizmet alan 
taraflardan alınan geri bildirim sonuçları ve ilçeye ilişkin demografik veriler dikkate 
alındığında, bu gelişim sürecinin sürdürülmesinin stratejik olarak gerekli olduğu 
değerlendirilmiş ve bu sürecin çeşitlilik ve kapasite artırımına gidilerek sürekli gelişime olanak 
sağlayacak yapıya büründürülmesi öngörülmüştür. Bununla birlikte ilçe genelinde kentsel 
yaşam standartlarının uygulanması ve bu standartların geliştirilmesinde kentlilik bilincinin 
oluşturulması kritik bir başarı faktörü olarak görülmüştür. Bu nedenle kentlilik bilinci bu sosyal 
ve kültürel gelişim amacının önemli bir bileşeni olarak görülmüş ve hedef düzeyinde ele 
alınmıştır.  

Sosyal ve kültürel alanda gelişim amacını tamamlayıcı bir bileşen olarak (ilçenin sahip olduğu 
potansiyel de dikkate alındığında) ekonomik gelişim boyutunun dahil edilmesinin gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler ve farklı kaynaklardan elde edilen veriler dikkate 
alındığında, İstanbul genelinde tekstil, tekstil ürünleri ve hazır giyim sektöründe yer alan 
işletmelerin büyük çoğunluğu Güngören’de bulunmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan imalat 
işletmesinin %80’i tekstil, tekstil yan ürünleri, aksesuar vb. imalathaneden oluşmaktadır. 
İlçede bulunan bu işletmelerin daha nitelikli ve fonksiyonel hale getirilerek kurumsallaşma ve 
markalaşmaları noktasında destek verilmesi ve bölgenin ulusal ve uluslar arası arenada 
tanınırlığı artırarak “moda ve ticaret merkezi” dönüşümünün tamamlanması stratejik derecede 
önemli görülmektedir. Bu nedenle Merter Moda ve Ticaret Merkezi Projesi ile birlikte ilçede 
ekonomik gelişimin/kalkınmanın sağlanmasının mümkün olacağı değerlendirilmekte ve 
ekonomik gelişimin sosyal-kültürel gelişimi destekleyici yönde bir stratejik unsur olacağı 
düşünülmektedir. Bu proje, sadece ticari ve ekonomik faaliyetlerden oluşmamakta, aynı 
zamanda merkez olmanın gerektirdiği tüm bileşenleri içeren kapsamlı bir proje olarak ele 
alınmaktadır. Alt ve üst yapı, kent estetiği, kurumlar arası işbirlikleri, konaklama olanakları, 
sosyal donatı alanları, ulaşım vb. birçok konu bu projenin bütüncül olarak ele alınacak alt 
başlıklarıdır. Proje, sağlayacağı istihdam olanakları ile de gelişimin bireysel boyuta yansıması 
yönüyle ayrıca önemli görülmektedir. 
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Hedef 2.1. Merter Moda ve Ticaret Merkezi 

Merter’in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümü sağlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Proje tüm bileşenleri ile birlikte bir bütün olarak ve çok yönlü olarak ele alınacaktır. 
2. Bölgedeki alt ve üst yapı çalışmaları, moda ve ticaret merkezi olmanın gerektirdiği 

şekilde projelendirilecek ve proje hazırlık aşamasında gerektiğinde uzman kişi/kurum 
desteği alınacaktır. 

3. Alt ve üst yapı uygulamalarında “Moda ve Ticaret Merkezi” dokusuna uygun estetik 
çalışmalar yapılacaktır. 

4. Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli iletişim ve işbirliği halinde olunacak, proje 
birlikte gerçekleştirilecektir. 

5. Üniversitelerle işbirliği yapılacaktır. 
6. Projenin gerçekleştirileceği bölgeye ulaşım olanakları artırılacak, bu konuda ilgili tüm 

kurumlarla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olunacaktır. 
7. Projenin gerçekleştirileceği çevrede sosyal donatı alanları, konaklama tesisleri, 

alışveriş merkezi vb. oluşturulacaktır. 
8. Sektörde yer alan firmaların projede yer almalarını sağlayıcı/teşvik edici yönde 

çalışmalar yapılacaktır. 
9. Projenin gerektirdiği nitelikteki işgücünün oluşması için ilgili tüm kurumlarla 

(Üniversiteler, Mesleki STK’lar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) işbirliği içinde olunacak, 
eğitim ve yetiştirme programları düzenlenecektir. 

10. Öncelikli olarak firmaların, fikirden üretime kadar geçen süreç içerisinde “katma değeri 
yüksek” iş süreçlerine ait birimleri/departmanları ile yönetsel ve idari birimlerinin bu 
merkez dahilinde yer alması sağlanacaktır.    

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Merter’in Moda ve Ticaret Vasıflarına 
Uygun Dönüşümü Çalışmaları -      
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Hedef 2.2. Sosyal Sorumluluk 

Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan 
projelerin etkinliği artırılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Mevcut durumda yürütülen tüm Sosyal Sorumluluk Projelerinin etkinliği ve kapasitesi 
artırılacaktır. 

2. Oluşturulacak projelerde öncelikli olarak ilçenin sosyal ve demografik yapısına hitap 
eden ve bu yöndeki ihtiyaçları karşılayan projelere öncelik verilecektir. 

3. Projeler, işleyişi ve çıktıları itibari ile ulusal ve uluslararası alanda örnek olacak şekilde 
gerçekleştirilecek ve sürdürülecektir. 

4. Projelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli işbirliği yapılarak planlanan projelerin 
kapsamı ve yayılımı genişletilecektir. 

5. İlgili projelerde belediye yönetiminin desteği ve öncülüğü sağlanacaktır. 
6. STK’larla birlikte sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek ve hayata geçirilen 

projelerden istenilen faydanın sağlanabilmesi için iletişim ve işbirliği sürekli 
sağlanacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Uygulamaya Alınan Sosyal Sorumluluk 
Projesi Sayısı (En az) Adet 1 1 1 1 1 

KANKA Üye Sayısı (Yeni Üye) Kişi 2.000 2.200 2.400 2.700 3.000 
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Hedef 2.3. Sosyal Dayanışma 

Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, özürlü, öğrenci 
vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Sosyal yardım başvuruları ile ilgili tüm süreçler titizlikle incelenerek ihtiyaç sahibi 
kişiler tespit edilecektir. 

2. Verilen yardımların başvuran kişilerin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılar yeterlilikte 
olmasına dikkat edilecektir. 

3. Yardım başvuruları ile ilgili süreçler en kısa sürede tamamlanarak sonuçlandırılacaktır. 
4. Yardım başvurularıyla ilgili incelenmelerde bilgi toplama amacıyla ilgili kurumlarla 

işbirliği yapılacaktır. 
5. Sosyal yardımlarla ilgili oluşturulan veritabanı sürekli güncel tutulacaktır. 
6. Yardım süreçlerinde gerekli hassasiyet gösterilerek, başvuruda bulunan vatandaşların 

kişisel haklarına saygı gösterilecek ve rencide olmamaları sağlanacaktır. 
7. Sosyal Dayanışma Merkezi, ihtiyaçları karşılayacak çeşitlilik ve miktarsal yeterliliğe 

sahip bir yapıda hizmet verecektir. 
8. Sosyal Dayanışma Merkezi’ne yapılan tüm yardımlar kayıt altına alınacak, elektronik 

izleme sistemi yoluyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacaktır. 
9. Bayramlarda ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuklara yönelik şenlikler düzenlenecektir. 
10. Cenaze sahipleri ile irtibata geçilerek araç, yemek vb. ihtiyaçları karşılanacaktır. 
11. Özürlü ve hasta vatandaşlara yönelik servis hizmetleri aynı şekilde sürdürülecektir. 
12. Yaşlı ve kimsesizlerin yaşam standartlarının oluşturulması ve sosyal hayat 

kazandırılması yönünde yardımlar yapılacaktır. 
13. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesi Çalışmalarında 

Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yer alan “Belediyelerin yaptığı sosyal 
yardımlarda ilköğretime erişim ve devamın ön şart olarak belirlenmesi” hususu dikkate 
alınacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yardım Başvurularını Sonuçlandırma 
Süresi Gün 3 3 3 3 3 

Uygun Nitelikteki Yardım Başvurularının 
Karşılanma Oranı Yüzde (%) 100 100 100 100 100 
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Hedef 2.4. Sosyal Yaşam 

Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak 
gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 
yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır. 

 
Stratejiler 

1. İlçede bulunan farklı demografik yapılara göre farklı kültürel etkinlikler 

düzenlenecektir. 

2. Etkinliklerin planlanmasında toplumun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınacaktır. 

3. Aylık kültürel etkinlikler sürekli hale getirilerek, bu alanda sistematik düzenlilik 

sağlanacak ve vatandaşların sosyal yaşam kalitelerine katkıda bulunulacaktır. 

4. Etkinliklere katılımın artırılması için gerekli olan farklı tüm yöntemler/araçlar 

kullanılacak, tanıtım ve duyurular etkin biçimde yapılacaktır. 

5. Başta geziler olmak üzere, tüm etkinliklere farklı kişilerin katılımının sağlanması 

yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

6. Etkinliklerin planlaması ve programlanmasında ilgili kurumlarla sürekli işbirliği 

içerisinde olunacaktır. 

7. Dezavantajlı grupların gelişimi ve toplumla bütünleşmesi adına projeler geliştirilerek 

uygulamaya alınacaktır.  

8. İlçenin tarihi, gelişimi, ilçedeki önemli yerler, önemli projeler vb. alanlarda uzman 

kişilerin profesyonel desteğiyle yayınlar çıkarılacaktır. 

9. Güngören Ligi, mevcut durumda işleyen yapısı ile sürdürülecek ve bu lige daha önce hiç 

katılmamış öğrencilerin katılımının sağlanması yönünde girişimlerde bulunulacaktır. 

10. Bilgi Evleri’nin sayısı artırılarak buraya gelen çocukların ufku açık, özgüveni yüksek, 

kendilerini ifade edebilen iyi yetişmiş bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları 

noktasında destek verilecektir. 

11. Aile Danışma Merkezi bünyesinde verilen danışma ve rehberlik hizmetlerinin kapasitesi 

artırılacak ve daha çok kişiye hizmet verilecektir.  

12. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, gerekli görülen kişilere Aile Danışma 

Merkezi kapsamında psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilecektir. 

13. Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışma desteklenecek ve 

gerçekleştirilecektir. 

14. Farklı spor dalları desteklenecek, belediyenin tesis ve alanları bu spor dallarına ait 

müsabakaların yapılması için tahsis edilecek ve bu etkinliklerin ilçenin farklı 

bölgelerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

15. Amatör spor ve okul spor kulüplerine malzeme yardımı yapılarak, gençlerin sporla 

ilgilenmeleri sağlanacaktır. 

16. Vatandaşların mesleki ve kişisel olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak beceri, 

sanat vb. alanlarda kurslar düzenlenecektir. 
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17. Kardeş Belediyelerle iletişimin sürekliliği sağlanacak, işbirliği alanları araştırılacak ve 

yürütülen faaliyetlerde farklılık, etkinlik ve çeşitliliğe gitmek için karşılıklı paylaşım 

ortamları oluşturulacaktır. 

18. Belediyeye ait tesisler (kültür merkezi, spor tesisleri vb.) vatandaşların azami derecede 

faydalanmasına imkân sağlayacak nitelikte işletilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kültür Merkezlerinde Düzenlenen 
Etkinlik Sayısı Adet 500 500 550 600 600 

Kültürel Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı Kişi 100.000 110.000 120.000 135.000 150.000 

Güngören Ligi’ne Katılan Öğrenci Sayısı Kişi 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Bilgi Evlerine Üye Öğrenci Sayısı Kişi 18.000 20.000 22.000 23.000 25.000 

Gerçekleştirilen Kurs Sayısı (Toplam) Adet 15 15 15 15 15 

Basımı Yapılan Yayın Sayısı Adet 2 2 3 3 3 
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Hedef 2.5. Eğitim ve Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar 

İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları 
düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama 
yapılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Eğitim kurumlarının ihtiyaçları düzenli ve detaylı olarak tespit edilecektir.  
2. Eğitim alanındaki teknolojik gelişmeler ve olanakların ilçedeki eğitim kurumlarında da 

kullanımını sağlamak amacı ile okullara teknolojik araç-gereç yardımı sürdürülecektir. 
3. Eğitime yönelik araç-gereç vb. yanı sıra, eğitim kurumlarının fiziki yapılarının 

iyileştirilmesine yönelik destek verilecektir. 
4. İhtiyacı olan eğitim kurumlarına konferans salonu, laboratuar vb. yapılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Eğitim Platformu Toplantısı Resmi Okul 
Sayısı Adet 35* 35* 35* 35* 35* 

*Okul sayısı arttıkça, hedef değerde artacaktır. 
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Hedef 2.6. Özürlülere Yönelik Çalışmalar 

2012 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, 
belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler 
Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

Stratejiler 

1. Özürlülerle ilgili veritabanı çok yönlü hazırlanacak, bu veritabanı sürekli güncellenecek 
ve ilgili kurumlarda bulunan veritabanı ile eşleştirme çalışmaları yapılacaktır. 

2. Kurum içerisinde özürlü vatandaşlara gerekli danışma ve destek hizmeti verilecek, 
onların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak/karşılanmasını sağlayacak donanımlı bir 
organizasyonel yapı kurulacaktır. Bu organizasyonel yapı,  çift yönlü işleyecek olup, 
sadece özürlülerin ulaştığı bir birim değil, aynı zamanda bu birimin de özürlülere 
ulaştığı bir işleyiş tarzı ile çalışacaktır. 

3. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, İBB Özürlüler Müdürlüğü ve ilgili diğer 
kurumlarla sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olunacaktır. 

4. Özürlülerin sorunları ve beklentilerine yönelik olarak ilgili kurumlar tarafından yapılmış 
araştırma, yayın, çalışma vb. incelenecek ve yapılacak çalışmalarda buralarda yer alan 
bilgilerden yararlanılacaktır. 

5. Özürlülerin istihdama kazandırılmasına yönelik projeler geliştirilecektir. 
6. Yapılan tüm çalışmalarda (Etkinlikler, Özürlüler Sosyal Tesisi vb.), hizmetlerin 

şekillenmesi amacıyla özürlülerin görüşleri alınacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi / Faaliyet Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Özürlüler Veritabanı Oluşturulması - 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Özürlüler Veritabanının Güncelliğinin 
Sağlanması - -     

Özürlü Masası Biriminin Kurulması - 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Özürlülere Yönelik Düzenlenen Etkinlik 
Sayısı Adet 2 2 3 3 3 

Özürlüler Sosyal Tesisi –Tamamlanma 
Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 
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Hedef 2.7. Sosyal Doku Analizi 

2012 yılı sonuna kadar Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Sosyal Doku Analizi, ilçedeki tüm demografik yapıyı net ve doğru bir şekilde ortaya 
koyacak biçimde gerçekleştirilecektir. 

2. Analiz çalışmalarında belediyenin ve ilgili kurumların sahip olduğu verilerle birlikte 
değerlendirme yapılacaktır. 

3. Sosyal Doku Analizi çalışmasından çıkan sonuçlar, hizmetlerin çeşitlenmesi ve 
şekillenmesine imkân verecek nitelikte değerlendirilecek ve kullanılacaktır. 

4. Oluşturulan veritabanının güncelliği sürekli olarak sağlanacaktır. 
5. Analiz sonuçları, mevcut verilerle eşleştirilerek verilerin doğruluğu tam olarak 

sağlanacaktır. 
6. Elde edilen veriler Kent Bilgi Sistemi’nin sosyal yapı ile ilgili katmanında 

değerlendirilerek, istenilen alanlarda çoklu analizler yapılarak, karar süreçlerine destek 
olacak nitelikte kullanılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Sosyal Doku Analizi Çalışması - 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Sosyal Doku Analizi Verilerinin 
Güncelliğinin Sağlanması - -     
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Hedef 2.8. İstihdam Desteği 

İş başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla işgücü arayışında olan işverenlerle 
sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az 1.200 kişinin iş bulmasına yönelik 
yönlendirme desteği verilecektir. 

 

Stratejiler 

1. Tüm iş başvuruları kayıt altına alınarak, veritabanı sürekli genişletilecektir. Bu 
veritabanı ayrıca istihdama ilişkin yönlendirme yapılan işletme ve kurumları da 
kapsayacak nitelikte olacaktır. 

2. İşgücüne ihtiyacı olan işletmeler/kurumlar sürekli takip edilecek, bu 
işletmeler/kurumlar ile sürekli iletişim kurulacak ve başvuruda bulunan kişiler buralara 
yönlendirilecektir. 

3. İstihdama yönelik yönlendirme yapılan kişilerin takibi yapılacaktır. 
4. İŞKUR ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. 
5. İstihdam olanağı sağlayan kurs, sertifika programı vb. projeler hayta geçirilecek ve bu 

projelerden istenilen faydanın sağlanması için gerekli tanıtım ve duyuru çalışmaları 
yapılacaktır.  

6. İstihdama yönelik projelerde dezavantajlı gruplara (bayanlar, özürlüler vb.) öncelik 
verilecektir. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

İstihdama Yönelik Hayata Geçirilen 
Proje Sayısı   Adet 2 2 2 2 2 

İş Bulmaya Yönelik Yönlendirme Desteği 
Verilen Kişi Sayısı Kişi 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
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Hedef 2.9. Kentlilik Bilinci 

Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek 
ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her 
yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir. 

 

Stratejiler 

1. Kentlilik bilincinin anlaşılması ve ortak bir algının oluşmasına yönelik somut tanımlar, 
kriterler ve örnekler oluşturulacak, iyi bir kentlinin özellikleri net bir şekilde ortaya 
konulacaktır.  

2. Kentlilik bilincinin oluşturulmasında referans gruplar tanımlanacaktır. Örneğin iyi bir 
kentli esnaf, iyi bir kentli öğrenci, iyi bir kentli bayan vb. gibi. 

3. Oluşturulan tanımlar ve kriterler yazılı ve basılı hale getirilerek dağıtılacaktır. 
4. Kentlilik bilincinin oluşturulması için öncelikli olarak okullarda çalışmalar yapılacaktır. 
5. Kentlilik bilincinin oluşturulmasında STK’ların desteği alınacak ve ortak çalışmalar 

yapılacaktır. 
6. Bu alanda ilçedeki örnek uygulamalar seçilecek ve ödüllendirilecektir.  
7. Yapılan çalışmalar ve bunların çıktıları/sonuçları yayın haline getirilerek, bu alanda 

çalışma yapmak isteyen kurumlarla / belediyelerle paylaşılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kentlilik Bilinci Kriterlerinin 
Oluşturulması Çalışması - Tamamlanma 
Oranı 

Yüzde (%) 100 - - - - 

Kentlilik Bilincin Oluşturulmasına 
Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Adet 3 3 3 3 3 
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11.2.3. AMAÇ 3. YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT 

YÖNETİMİ 

 

Kent yönetimi, kentte yaşayanların kente ilişkin talep ve ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek 

düzeyde karşılayabilmek amacıyla kentin mali, beşeri, fiziki kaynaklarını etkin biçimde 

kullanabilmek için gereken kararların verilmesi, uygulanması ve sonuçlarının denetlenmesidir 

[16].  

Günümüzde kent yönetimi artık yol-kaldırım yapmaktan daha öteye giderek bütüncül bir 

yaklaşımla kenti ve kentte yaşayan vatandaşları etkileyen tüm kentsel faktörleri içine alan bir 

yönetim biçimine dönüşmüştür. Bu çerçevede kent yönetimi ilçenin alt ve üst yapı 

ihtiyaçlarının karşılanması, kentsel çevrenin iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının 

belirlenmesi, alternatif sosyal yaşam alanlarının oluşturulması, planlı, düzenli ve estetik bir 

yapılaşmanın sağlanması, sağlıklı, güvenli ve huzurlu yaşam koşullarının sürdürülmesi, acil 

durumlara karşı gerekli önlemlerin alınması gibi birçok alt başlığı bünyesinde 

bulundurmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken bu başlıklarla ilgili yapılacak 

olan tüm faaliyet ve projeler, ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda standartlara uygun ve yaşam 

kalitesini artırıcı nitelikte uygulanmalıdır. 

İlçede geçmişten günümüze özellikle altyapı, üst yapı, yeşil alanlar, ulaşım vb. alanlarda 

başarılı faaliyet ve projeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu faaliyet ve projelerin 

sonucunda oluşan hizmetlerin önemli bir bölümünün uzun süreli kullanımdan dolayı bir 

yenileme gereksinimi tespit edilmiştir. Bu tespitler hem yapılan analiz ve değerlendirmelerden 

hem de paydaşlardan gelen verilerden elde edilmiştir. Bu çerçevede Güngören için kent 

yönetiminin gelişim odaklılıkla birlikte yenileme odaklılık olarak da uygulanmasının başarı için 

gerekli olduğu öngörülmüştür. Ayrıca kentsel hizmetlerin yenileme ve gelişim odaklı bir 

yaklaşımla yönetilmesi, vizyonda belirlenmiş olan “yaşam standartları ve sürekli gelişen 

yönüyle tercih edilen olma” özelliğini sağlar niteliktedir. 

Güngören Belediyesi, kentin ve kurumun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, bu 

kaynakların kullanımı esnasında ve kullanımı neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar açısından 

dengeli olan, sadece bugünü değil geleceği de kapsayan, geleceği olumsuz yönde 

etkilemeyecek şekilde yani bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını geleceği tüketmeden karşılar 

tarzda bir kent yönetimi sergileme noktasında sürdürülebilirliği önemli bir fonksiyon olarak 

görmektedir.  
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Hedef 3.1. Altyapı Hizmetleri 

2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının 
%35’i yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100’ü giderilecektir. 

 

Stratejiler 

1. İlçenin altyapı ihtiyaç haritası çıkartılacaktır. 
2. Altyapı ihtiyaçlarına/sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale edilecektir. 
3. Altyapı çalışmalarında Avrupa Birliği standartları dikkate alınacaktır. 
4. Altyapı yenileme çalışmaları bir bütün olarak ele alınıp, sadece yol, kaldırım, parke 

taş, asfalt, bordür vb. çalışmalar değil; aynı zamanda yağmursuyu şebekesi 
yapılması/yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması, aydınlatma sistemlerinin 
kurulması vb. gibi birçok faaliyeti tek seferde yapacak nitelikte gerçekleştirilecektir. 

5. İlçede bulunan tüm havai hatlar yer altına alınacaktır. 
6. Yapılan aydınlatma çalışmalarında ergonomik aydınlatma unsurları dikkate alınacaktır. 
7. Yapılan çalışmalarda altyapı kurumları ile sürekli irtibat halinde olunacak, bu 

kurumların görüşleri alınacak ve gerekli bilgi paylaşımı sağlanacaktır. 
8. Altyapı yenileme çalışmalarında yayaların rahat bir şekilde geçişine imkân veren ve 

özürlülere özgü malzemelerin/araçların kullanıldığı düzenlemeler yapılacaktır. 
9. Çalışmalar, araçların park etmesine müsait yapıda ve trafik akışını sağlayıcı nitelikte 

projelendirilecek ve uygulanacaktır. 
10. Kent dokusuna uygun, estetik ve kentin değerini artırıcı nitelikte cadde ve sokak 

düzenlemeleri yapılacaktır. 
11. Yapılan tüm altyapı çalışmalarında erişilebilirlik hususu dikkate alınacaktır. Bu 

kapsamda Özürlüler İdaresi tarafından yayınlanan “Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik 
Temel Bilgiler Teknik El Kitabı” ve TSE EN Standartlarında belirtilen hususlara 
uyulacaktır. 

12. İBB’nin ilçedeki altyapı projeleri etkin bir biçimde takip edilecek ve gerekli 
yönlendirme ve destek verilecektir. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yenilenen Altyapı Oranı Yüzde (%) 7 7 7 7 7 

Lokal Altyapı İhtiyaçlarının Karşılanma 
Oranı Yüzde (%) 100 100 100 100 100 

Onarım, Yapım ve Yenileme Amacıyla 
Kullanılan Parke Taş Miktarı m2 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

İlçe Genelinde Onarım Çalışması Yapılan 
Yol Miktarı m2 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 

Serimi Yapılan Asfalt Miktarı Ton 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Cadde ve Sokaklarda Yapılan Dekoratif 
Aydınlatma Elemanı Sayısı Adet 500 500 500 500 500 
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Hedef. 3.2. Üst Yapı ve Modern Tesisler 

2016 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, 
toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı vb.) 
yapılacak ve mevcut/yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Yapılacak olan tesisler kente uygun bir mimari anlayışla ve çok sayıda fonksiyonu 
bünyesinde barındıracak nitelikte projelendirilecektir. Örneğin kapalı pazar yerinin 
pazar kurulmayan günlerde sportif amaçlı, otopark amaçlı kullanılması vb. gibi. 

2. İlçede geniş katılımlı etkinliklerin yapılabileceği ve vatandaşların olası acil durumlarda 
toplanabileceği kent meydanları oluşturulacaktır. 

3. Kent meydanları çok amaçlı olarak kullanıma müsait bir yapıda oluşturulacaktır. 
4. Evlenecek olan çiftlerin nikâhlarını kıymak için farklı arayışlar içine girmelerinin önüne 

geçmek ve yoğunluktan kaynaklanan aksaklıkları önlemek için büyük, fonksiyonel ve 
modern bir nikâh salonu yapılacaktır.  

5. Modern kapalı pazar alanları oluşturularak, vatandaşların pazar alışverişlerini daha 
sağlıklı ve düzenli olarak gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. 

6. Yapılan tüm üst yapı çalışmalarında erişilebilirlik hususu dikkate alınacaktır. 
7. Mevcut tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri belirlenecek ve bu gereksinimler 

amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. 
8. Yapılan tüm üst yapı çalışmalarında erişilebilirlik hususu dikkate alınacaktır. Bu 

kapsamda Özürlüler İdaresi tarafından yayınlanan “Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik 
Temel Bilgiler Teknik El Kitabı” ve TSE EN Standartlarında belirtilen hususlara 
uyulacaktır. 

9. İBB’nin ilçedeki üst yapı projeleri etkin bir biçimde takip edilecek ve gerekli 
yönlendirme ve destek verilecektir. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Kent Meydanı Sayısı Adet 1 1 1 - - 

Yapılan Semt Konağı Sayısı Adet - 1 - 1 - 

Yapılan Nikâh Salonu Sayısı Adet 1 - - - - 

Yapılan Kapalı Pazar Yeri Sayısı Adet - 1 - 1 - 

Yapılan Spor Tesisi Sayısı Adet - 1 1 1 - 

Yapılan Tesis Sayısı (Diğer) Adet 1 1 1 1 1 

 

  



Güngören Belediyesi 
2012-2016 Stratejik Planı 

 
 

153 

Hedef 3.3. Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark 

İlçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taşıma olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla 
işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntı yaşanan bölgelerdeki trafik sıkışıklığını 
ortadan kaldırılacak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark 
yapılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Trafik ile ilgili tüm süreçlerde, uygulama sonrası sonuçların etkinliğinin 
değerlendirilmesi, geri bildirim ve yeniden düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 

2. İlçenin toplu taşıma verileri sürekli güncellenecek, yetersiz kalan ve ihtiyaç oluşan 
noktalarda başta İETT olmak üzere, ilgili kurumlarla irtibata geçilerek toplu taşıma 
olanakları artırılacaktır. 

3. Sinyalizasyon sistemi  ve trafik levhaları sürekli kontrol edilecek, arıza veya ihtiyaç 
durumunda İBB Trafik Müdürlüğüyle irtibata geçilerek çözüm sağlanacaktır. 

4. Kale Alışveriş Merkezi, Çeşme Durağı, Eski Londra Asfaltı ve M. Akif Caddesi üzerindeki 
dönüşlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmeye yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

5. Tek yön uygulaması, yayalaştırma, bağlantı yolları, kavşak vb. çalışmalar/düzenlemeler 
yapılarak ilçe genelindeki trafik akışı rahatlatılacaktır. 

6. Otopark ihtiyacının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, ilçe genelinde yer altı 
otoparkları ile katlı otoparklar yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Trafiği Akışını Rahatlamaya ve Trafik 
Sıkışıklığını Ortadan Kaldırmaya Yönelik 
Düzenleme Sayısı 

Adet 3 3 4 5 5 

Yapılan Otopark Sayısı Adet - 1 - 1 - 
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Hedef 3.4. Yeşil Alanların Artırılması 

2016 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı %30 artırılacak ve tüm yeşil 
alanlarla ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir. 

Stratejiler 

1. İlçenin yeşil alan envanteri geliştirilecek ve sürekli olarak güncellenecektir. 
2. Kentin dokusuna uygun ağaçlandırma çalışmaları sürdürülecektir. 
3. Mevsimlik çiçek, lale vb. dikilmesi ve vatandaşlara dağıtılması yoluyla ilçede görsel 

zenginlik oluşturulacaktır. 
4. Yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde, kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı en az mahallelere öncelik verilmeye çalışılacaktır. 
5. Yatay yeşil alanların oluşturulması yönünde yeterli alan olmaması nedeniyle, dikey yeşil 

alanların oluşturulmasına yönelik projeler geliştirilecektir. 
6. Temalı ve belirli bir alana yönelik parklar yapılarak, bu alanda farklılık oluşturmaya 

devam edilecektir. 
7. Mevcut parklar arasından uzun süredir kullanılan ve yenileme ihtiyacı olan tüm parklar 

yeniden ele alınacak, kentin ihtiyaçları ve gelişimine göre yeniden yapılacaktır. 
8. Mevcut parklar ve yeşil alanların bakım, onarım, tamirat, temizlik vb. işleri sürekli ve 

düzenli olarak gerçekleştirilecektir. 
9. Güngören Kent Parkı (Magirus) Projesi çevre düzenleme çalışması tamamlanacaktır.   
10. Parkların güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler alınacak, gerek görülen 

parklarda sürekli güvelik hizmeti verilecektir. 
11. Parkların projelendirilmesinde bilimsel kurum ve kişilerden istifade edilecektir. 
12. Parklarda kullanılacak ekipmanlar ve kentsel donatı elemanları (Dış mekân bahçe 

saksısı, sınır elemanı, aydınlatma elemanı, oturma elemanı, piknik masası vb.) kentsel 
dokuya uygun bir şekilde seçilecek ve uygulanacaktır. 

13. Doğal yaşamı desteklemek amacı ile kuş evleri yapılacaktır. 
14. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının az olmasına karşın Güngören Belediyesi, mevcut 

yeşil alanlarını en etkin şekilde kullanan/değerlendiren ve vatandaşların kullanımına 
sunan bir anlayışla çalışmalarını sürdürecektir. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan/Düzenlenen Toplam Park Sayısı Adet 4 5 6 7 8 

Yapılan/Düzenlenen Tematik Park 
Sayısı Adet 2 2 2 2 2 

Yapılan/Düzenlenen Dikey Bahçe Sayısı Adet 1 2 2 2 2 

Dikilen Çiçek Sayısı (Toplam) Adet 500.000 500.000 600.000 600.000 600.000 

Güngören Kent Parkı (Magirus) Projesi 
Çevre Düzenlemesi – Tamamlanma 
Oranı 

Yüzde(%) 100 - - - - 

Dikilen Ağaç Sayısı Adet 2.000 2.000 2.500 3.000 3.000 
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Hedef 3.5. Alternatif Sosyal Mekânlar 

Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı 
sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. İlçedeki yeşil alanlar ile sosyal donatı alanlarının eksikliğini giderecek nitelikte ve 
alternatif olabilecek çok amaçlı sosyal mekânlar yapılacaktır. 

2. Çok amaçlı sosyal mekânlar talebe göre spor salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, 
kafeterya – toplanma alanı vb. gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracaktır. 

3. Bu sosyal mekânların oluşturulmasında hedef kitlenin görüş ve önerileri alınacak, hedef 
kitlenin taleplerine göre mekânların nitelikleri belirlenecektir. 

4. Bu mekânların ilçe genelinde tüm mahallelerde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
5. Bu mekânların işletilmesi profesyonel olarak yapılacak ve kullanımında bayanlara ve 

gençlere öncelik tanınacaktır. 
6. Bu mekânların kullanımı cazip hale getirilerek, hedef kitlenin bu mekânlardan azami 

ölçüde faydalanması sağlanacaktır. 
 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Çok Amaçlı Sosyal Mekân Sayısı Adet 1 1 1 1 1 
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Hedef 3.6. Çevre ve Halk Sağlığı 

Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 
adet seminer çalışması düzenlenecek, ilçede bulunan gıda işletmeleri/işyerleri her yıl 
denetlenecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül, 
Portör Muayenesi vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir. 

Stratejiler 

1. Başta okullarda olmak üzere; hanımlar, gıda imalathanelerinde çalışanlar vb. gruplara 
halk ve çevre sağlığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri 
düzenlenecektir. 

2. Beyaz Gül Hijyen Projesi sürekli uygulanacak ve işyerlerinin Beyaz Gül Sertifikası alması 
yönünde özendirici ve teşvik edici bir yaklaşım sergilenecektir. 

3. Beyaz Gül Hijyen Sertifikası alan işyerlerinin vatandaşlara duyurulması sağlanacak ve bu 
sertifikanın vatandaşlar nezdinde referans olması yönünde gerekli yaygınlaştırma 
çalışmaları yapılacaktır. 

4. Portör Muayene Hizmeti ilçe genelinde yaygınlaştırılarak, bu hizmetin belediyenin 
yönlendirmesi ve denetimi ile değil, daha çok vatandaşlar tarafından talep edilmesi 
şeklinde yürütülmesi sağlanacaktır. 

5. Sokak hayvanlarının, barınak bünyesinde tedavisi, bakımı, beslenmesi ve sonrasında 
alındığı ortama bırakılması işlemleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi 
şartlarda ve şekilde gerçekleştirilecektir. 

6. Sokak hayvanlarının toplanması, nakli, tedavi ve bakım işlemleri etkin bir şekilde 
yapılarak, bu alanda gelen şikâyetlerin azaltılması sağlanacaktır. 

7. Barınakta tedavisi ve bakımı yapılan hayvanların sahiplendirilmesi sağlanacak, bu 
amaçla belediyenin web sitesi etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

8. İlaçlama çalışmaları planlı ve etkin bir şekilde sürdürülerek, gerektiğinde komşu ilçe 
belediyelerle iletişime geçilerek koordineli çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Halk ve Çevre Sağlığı Konusunda 
Düzenlenen Seminer Sayısı Adet 40 40 40 40 40 

Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı Adet 1.080 1.100 1.200 1.250 1.250 

Yapılan Portör Muayenesi Sayısı Adet 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 

İlaçlama Yapılan Açık Alan Miktarı Hektar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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Hedef 3.7. Temizlik ve Geri Dönüşüm 

Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu 
alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında 
azaltılacak ve 2012 yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili 
olarak tüm ilçe genelinde bilinçlendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak 
yaygınlaştırılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Temizlik hizmetlerinin sunumunda yer altı çöp konteynırları oluşturulması gibi 
alternatif yöntemler geliştirilecek ve bunlar arasından uygun olanlar uygulamaya 
alınacaktır. 

2. İlçe genelindeki katı atık, tadilat atıkları ve tıbbi atıkların toplanması, cadde ve 
sokakların süpürülmesi, yıkanması vb. tüm temizlik süreçleri etkin, planlı ve programlı 
bir şekilde yapılarak bu alandaki şikâyetler düzenli olarak azaltılacaktır. 

3. Gezici denetim ve kontrol ekipleri vasıtasıyla temizlik hizmetleri sürekli denetlenecek 
ve bu konuda tespit edilen olumsuzluklar anında giderilerek vatandaşlara 
yansıtılmayacaktır. 

4. Temizlik ile ilgili şikâyetler en kısa sürede çözülerek, yaşanabilecek olumsuzluklardan 
vatandaşların en az derecede etkilenmesi sağlanacaktır. 

5. Cadde ve sokaklarda günün her vaktinde var olan izmarit, küçük çöpler vb. için toplama 
yöntemleri ve araçları geliştirilecektir. 

6. İlçede bulunan işyerlerindeki katı atıkların toplanmasına ilişkin olarak bu işyerleri ile 
Katı Atık Sözleşmesi yapılacak ve gerektiğinde bu konuda belediyenin ilgili birimleri ile 
işbirliği yapılacaktır. 

7. Ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşüm konusunda yürütülen bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışması tamamlanarak, çalışmanın bu plan döneminde yayılımı 
sağlanacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Temizlik İle İlgili Şikâyetlerde Meydana 
Gelen Azalma Oranı Yüzde (%) 5 5 5 5 5 

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm 
Projesinin Tüm İlçeye Yaygınlaştırılması 
Çalışmaları - Tamamlanma Oranı 

Yüzde (%) 100 - - - - 

Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı Ton 2.000 2.000 2.100 2.200 2.500 
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Hedef 3.8. Kentsel Estetik 

Cephe Yenileme Projesi kapsamında her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 
caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Cephe Yenileme Projesi’nin hayata geçmesi için teşvik edici ve özendirici yöntemler 
geliştirilecektir. 

2. Proje çalışması vatandaşlara etkin bir şekilde aktarılacak, gerektiğinde bina sakinleri 
ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek projenin amacı, yöntemi ve getirileri hakkında 
bilgi verilecektir. 

3. Yeni yapılan yapılarda belediyenin oluşturmuş olduğu cephe standartlarının 
uygulanması sağlanacaktır. 

4. Var olan binalarda dış cephe mantolama yapmak isteyen vatandaşların belediyenin 
hazırlamış olduğu projeyi uygulaması teşvik edilecektir. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Cephe Yenileme Projesi Hazırlanan 
Cadde Sayısı Adet 2 2 2 2 2 

Cephe Yenileme Uygulaması 
Gerçekleştirilen Cadde Sayısı Adet 1 1 1 1 1 
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Hedef 3.9. Sürekli Denetim 

İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler 
sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan 
ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. İlçede bulunan işyerleri sürekli olarak denetlenecek, ruhsatı olmayan ve yönetmeliklere 
uygun çalışmayan işyerleri ruhsat almaya davet edilecek ve uygun çalışma koşullarını 
oluşturması yönünde yönlendirmede bulunulacaktır. 

2. Denetlemelerde her zaman yapıcı bir tavır sergilenecek, işyeri sahiplerinin olumsuz ve 
uygunsuz durumları ortadan kaldırması için gerekli yönlendirme ve destekte 
bulunulacaktır. 

3. İlçede huzurun ve güvenin sağlanmasına yönelik olarak seyyar satıcılar, dilenciler, gece 
geç saatlere kadar çalışan işyerleri vb. yılın her günü denetlenecektir. 

4. Kaldırım işgallerinin önüne geçmek için standartlar oluşturulacak, denetimler yapılacak 
ve kaldırımlar yayaların rahat bir şekilde geçişini sağlayacak hale getirilecektir. 

5. İşyerlerinin ruhsat denetimlerine yönelik saha tarama/denetim çalışmaları 
tamamlanacak, ruhsatsız işyerlerinin ruhsat alması sağlanacak ve denetim çalışmaları 
sürekli hale getirilecektir. 

6. İşyerlerinin ruhsat denetimlerine yönelik saha tarama çalışmasından elde edilen veriler 
TÜİK verileri ile kıyaslanarak, sağlıklı bir veritabanı oluşturulacaktır. 

7. İşyeri denetimlerinde ilgili tüm birimler koordineli olarak çalışacak, süreçle ilgili veriler 
tek bir noktada toplanarak, gereksiz işyükü ve zaman kayıplarının önüne geçilecektir. 

8. Denetimlerde teknolojik araçlardan yaralanılarak sahadaki veriler senkronize bir 
şekilde merkezi bilgi sistemine aktarılacaktır. 

9. İlçede güvenliğin sağlanmasına yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak, ihtiyaca göre 
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu  (Mobese) sayısının artırılması için destek 
verilecektir.    

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı Adet 3.300 3.400 3.500 3.500 3.500 

İlçe Genelindeki İşyeri Veritabanının 
Oluşturulması Çalışması – Tamamlanma 
Oranı  

Yüzde (%) 100 - - -  

Ruhsatsız İşyeri Sayısında Bir Önceki 
Yıla Göre Azalma Oranı Yüzde (%) 10 10 10 10 10 

Huzur ve Güvenin Sağlanmasına Yönelik 
Denetim Sayısı (Günlük) Adet 4 4 4 4 4 
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Hedef 3.10. Risk ve Acil Durum Yönetimi 

2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden 
geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve 
bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır. 

Stratejiler 

1. Başta deprem olmak üzere sel, fırtına, yangın, kar, sabotaj vb. olası tüm acil durumlar 
ortaya konulacak ve bu acil durumlarla ilgili risk analizleri yapılacaktır. 

2. Kurum ve ilçe genelinde belediyeyi ve belediyenin çalışmalarını etkileyebilecek tüm 
riskler ortaya konacaktır. 

3. Belirlenen her bir acil durumla ilgili olarak gerçekleşme olasılıkları ve meydana 
gelebilecek kayıplar noktasında tespit/öngörü çalışmaları gerçekleştirilecek ve alınacak 
önlemler belirlenecektir. 

4. Acil durumlarla ilgili önlemlere yönelik eylem planları oluşturulacak ve bu planlar 
sorumlu birimler/kişiler tarafından uygulanacaktır. 

5. Risk ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde 
olunacaktır. 

6. Kurumda acil durum organizasyonu oluşturulacaktır. 
7. Oluşturulan plan çalışanlarla paylaşılarak, planın önemli görülen parçaları kurumda 

herkesin görebileceği yerlere asılacaktır. 
8.  Başta öğrenciler olmak üzere, vatandaşlara yönelik olarak acil durumlar ve acil 

durumlara hazırlık konularında eğitimler verilecektir.  
9. İBB-AKOM ile irtibata geçilerek öğrencilere AKOM’da Afetlerden Korunma Eğitimi 

verilmesi sağlanacaktır. 
10. Vatandaşlara dağıtılmak üzere acil durumlarla ilgili kitapçık(lar) hazırlanacak ve 

dağıtılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Risk ve Acil Durum Yönetim Planı 
Çalışması Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Acil Durumlarla İlgili Olarak Yapılan 
Eğitim Sayısı Adet 3 3 3 3 3 
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Hedef 3.11. Kent Bilgi Sistemi 

Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin 
sürekli güncelliği sağlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Kent Bilgi Sistemi, UAVT, Kimlik Paylaşım Sistemi vb. kurum ve sistemlerle entegre bir 
yapıda geliştirilecektir. 

2. Numarataj çalışmaları UAVT’de yer alan veriler de dikkate alınarak sağlıklı bir şekilde 
tamamlanarak, KBS’ye işlenecektir. 

3. KBS’de altyapı kurumlarına ait sayısal verilere ilave olarak, yapılan tüm yeni 
çalışmalara ait veriler de mutlaka sisteme işlenecektir.  

4. Sayısal/Yersel bilgi ve sözel bilgi (adres, pafta, ada vb.) bilgileri eşleştirilerek, kente 
dair tüm bilgilerin görülmesi ve analiz edilmesi sağlanacaktır. 

5. KBS, yönetimin karar alma süreçlerini destekleyici fonksiyonlara sahip bir nitelikte 
oluşturulacaktır. Bu kapsamda çapraz analizler, filtrelemeler, fonksiyonel hesaplamalar 
vb. yapılacaktır. 

6. Sosyal Doku Analizi çalışmalarından elde edilen tüm veriler KBS’ye yüklenecek ve 
KBS’deki mevcut verilerle eşleştirilecektir. 
 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları - 
Tamamlanma Oranı Yüzde (%) 100 - - - - 

Kent Bilgi Sistemi’nin Güncelliğinin 
Sağlanması - -     
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Hedef 3.12 Varlıkların Yönetimi ve Kamulaştırma 

Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve 
hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve 
zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır. 

 

Stratejiler 

1. İlçede kamulaştırma yapılabilecek potansiyeldeki tüm alanlar tespit edilecek ve bu 
alanların özelliklerini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirilecektir. 

2. Kamulaştırmada öncelikli olarak uzlaşma yöntemi kullanılacak ve tüm kamulaştırma 
çalışmalarında uzlaşmanın belediyenin lehine olacak şekilde sağlanması yönünde 
girişimlerde bulunulacaktır. 

3. Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullere yönelik envanter sürekli olarak güncel 
tutulacaktır. 

4. Gelire dönük olarak belediyenin sahip olduğu taşınmazların satış, kira vb. işlemleri ile 
belediyenin ihtiyacı olan hizmet binalarına ait kiralama işlemleri etkin bir şekilde 
yürütülecektir.  

5. İlçede bulunan önemli yerleri, hizmet binalarını, tesisleri vb. gösteren rehber haritalar 
hazırlanacak ve dağıtılacaktır. 

6. Kamulaştırma çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği alınmaya 
çalışılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Uzlaşma Yoluyla Gerçekleştirilen 
Kamulaştırma Oranı Yüzde (%) 80 80 80 80 80 
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Hedef 3.13. Planlama ve İmar 

İmar planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönüşüme ve kentsel dokuya uygun 
olarak yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak 
denetlenecektir. 

 

Stratejiler 

1. Plan tadilatı ve revizyonlarda ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
çalışmalar yürütülecektir.  

2. Yeni yapılan bina sahiplerinin en kısa süre içerisinde iskân alması sağlanacaktır. 
3. Yeni yapılan binalarda kat irtifakının verilebilmesi için kaba inşaatın bitmiş olması şartı 

aranacaktır. 
4. İlçede bulunan tüm yapılar sürekli denetlenecek ve kaçak yapılaşmaya müsaade 

edilmeyecektir. 
5. İmar ve yapı ruhsatları ile ilgili süreçlerin Kent Bilgi Sistemi aracılığı ile yürütülmesi ve 

böylece işlem sürelerinin kısaltılması sağlanacaktır.   
 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

İlçedeki Yapılaşmaya Yönelik 
Denetimler -      

Kentsel Dokuya Uygun Plan Tadilatı ve 
Revizyon Çalışmaları -      
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Hedef 3.14. Kentsel Dönüşüm 

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına 2012 yılında başlanacaktır. 

Stratejiler 

1. Kentsel Dönüşüm Projesi sürdürülebilir çevre, sağlıklı ve modern yaşam alanları ile 
sosyal ve kentsel donatı alanlarını içerecektir. 

2. Projenin amacı, yöntemi, getirileri ve çıktıları vatandaşlara tam olarak aktarılarak, bu 
alanda oluşan tüm tereddütlerin giderilmesi için gerekli bireysel ve toplu bilgilendirme 
çalışmaları yürütülecektir. 

3. Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının faydası ve gerekliliği ile ilgili olarak yeterli düzeyde ve 
doğru bilgiye sahip bir kamuoyu oluşturulacak ve bunun için kitle iletişim araçları etkin 
bir şekilde kullanılacaktır. 

4. Projenin gerçekleşmesi için tüm tarafların katılımı azami ölçüde sağlanacaktır. 
5. Kentsel Dönüşüm alanında gerçekleştirilen başarılı örnekler incelenecektir. 
6. Süreç içerisinde Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

ilgili diğer kurumlar ile sürekli iletişim, koordinasyon ve işbirliği içerisinde olunacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi/Faaliyet Ölçü Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi- 
Başlama -  - - - - 

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi- 
Uygulama Aşaması -      
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11.2.4. AMAÇ 4. KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM 

Katılımcılık, belirli bir düzeyde işbirliğini ve ortak mülkiyeti veya sorumluluğu ima eden 
“parçası” olmak anlamına gelmektedir. Danışma, bilgi veya tavsiye almak için soru 
sorulmasıdır. Katılım, insanların beceri ve ilişkilerdeki eksikliklerini gidererek kendilerini daha 
iyi bir şekilde yönetmelerini sağlar [7]. Katılımcılık aynı zamanda toplumun kendi kendilerini 
yönettiği, kendi ihtiyaç ve sorunları için kendisinin gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerileri 
sunduğu, bu çözümlere yönelik kararları aldığı ve uyguladığı bir yapıyı da beraberinde 
getirmektedir. 

Vatandaşların yönetime katılımının sağlanmasında farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu 

yöntemler: 

Bilgilendirme: Sorunu, alternatifleri, fırsatları ve/veya çözümleri anlaması için halka 

dengeli ve nesnel bilgi sağlama. 

Danışma: Analizler, alternatifler ve/veya tercihler hakkında halktan geribildirim alma. 

Dahil Etme: Süreç boyunca halkın endişe ve isteklerinin sürekli olarak anlaşılması ve 

dikkate alınmasını sağlamak amacıyla doğrudan halkla çalışma. 

İşbirliği: Alternatiflerin geliştirilmesi ve tercih edilen çözümün tanımlanması da dâhil 

olmak üzere kararın her aşamasında halkla birlikte çalışma. 

Yetkilendirme: Son kararı halka bırakma.  

şeklindedir [7].  

Güngören Belediyesi, katılımcılığı, vizyonuna ulaşmak için belirlediği tüm amaçlar için 
kapsayıcı bir çerçeve olarak görmektedir. Vizyona ulaşan yoldaki her amacın, mutlaka katılımcı 
bir şekilde ve ilgili taraflarla etkin bir iletişim çerçevesinde hayata geçirilmesini 
düşünmektedir. Hem kurumsal alanda hem de kent yönetiminde hayata geçirilmesi planlanan 
tüm faaliyetlerde, bu faaliyetlerden etkilenecek tarafların görüşleri alınarak, gerek 
faaliyetlerin şekillenmesi gerekse de elde edilmek istenen azami faydanın sağlanması adına 
katılımcılık stratejik derecede önemli görülmektedir. Kentin geleceğinin şekillenmesinde, bu 
kentte yaşayan kişilerin de katkısının sağlanması; bu kapsamda beklentilerin ortaya konulması, 
projeler üretilmesi, birlikte karar verilmesi, birlikte uygulama yapılması ve iyileştirme-
geliştirme amaçlı sürekli geri bildirimde bulunulması, sürekli bilgi akışının sağlanması vb. tüm 
aktiviteler ortaya çıkacak tüm çıktıları ve sonuçları daha başarılı kılacaktır. 

Güngören Belediyesi, paydaşlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği kurarak katılımcılığın sağlanması 
noktasında önemli çalışmalar yapmıştır. Bilgilendirme, danışma, görüş alma ve birlikte karar 
alma amaçlı toplantılar, anket uygulamaları, ortak proje uygulamaları gibi birçok çalışmayı 
bugüne kadar yoğun ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.  

Katılımcığın sağlanabilmesi adına var olan yöntemler, Güngören Belediye’sinin Katılımcılık 
/Paydaşlarla Etkin İletişim amacı kapsamında belirlemiş olduğu somut hedefler çerçevesinde 
hali hazırda var olan uygulamalar asgari olmak ve geliştirilmek suretiyle hayata geçirilmesi 
planlanan aktiviteleri içermektedir. Kurumsal ve kentsel alanda iç ve dış katılımın sürekli 
sağlanmasının hedeflendiği süreçte, oluşturulan hedefler kurumsal alanda yapılacak 
uygulamalar için yoğunluklu olarak iç katılımı (ve düşük yoğunlukta dış katılımı), kentsel alanda 
ise yoğunluklu olarak dış katılımı (orta yoğunlukta iç katılımı) sağlar nitelikte planlanmıştır.  
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Hedef 4.1. Halkla İlişkiler ve İletişim 

Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve 
haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Halk Meclisi Toplantıları, planlama dönemi boyunca en az bir kez tüm mahallerde ayrı 
ayrı gerçekleştirilecek şekilde organize edilecektir. 

2. Halk Meclisi Toplantılarında iletişim bilgisi alınan vatandaşların tümüne geri bildirimde 
bulunulacaktır. 

3. Haftalık Halk Günü Toplantıları planlama dönemi boyunca aynı çerçevede 
sürdürülecektir. 

4. Belediye Başkanı’na gelen mailler en kısa süre içerisinde cevaplandırılacak, takibi 
gereken konularla ilgili geri bildirim yapılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Halk Meclisi Sayısı Adet 11 11 11 11 11 

Yapılan Halk Günü Sayısı Adet 48 48 48 48 48 

Belediye Başkanı’na Gelen Maillerin 
Cevaplandırma Süresi Gün 2 2 2 2 2 
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Hedef 4.2. Vatandaş Katılımı 

Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi 
gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa 
Sistemi sürekli geliştirilecektir. 

 

Stratejiler 

1. Vatandaşların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ölçmek, beklenti, görüş 
ve önerilerini almak amacı ile yapılan anket çalışmalarında farklı yöntemler (Saha, SMS, 
e-mail, web vb.) uygulanacaktır. 

2. Anket çalışmalarında teknolojinin getirmiş olduğu imkânlardan azami derecede istifade 
edilecektir. 

3. Beyaz Masa sistemi teknolojik gelişmeler ışığında sürekli geliştirilecek, vatandaşların 
çok farklı kanallardan (Kiosk, cep telefonu uygulaması, tablet vb.) şikâyet ve önerilerini 
iletebilmeleri sağlanacaktır. 

4. Vatandaş anketi ve Beyaz Masa’dan gelen veriler belediye hizmetlerinin şekillenmesi 
noktasında değerlendirilecek ve kullanılacaktır. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi 
Sayısı Adet 2 2 2 2 2 

Vatandaş Memnuniyeti Oranı Yüzde (%) 70 70 75 80 80 

Beyaz Masa’ya Gelen Talep, Öneri ve 
Şikâyetlere Ortalama Geri Dönüş Süresi Gün 2 2 2 2 2 
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Hedef 4.3.  STK ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler 

STK’lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet 
etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği 
yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir. 

 

Stratejiler 

1. Tüm paydaşlarla işbirliği olanakları araştırılacak ve ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. 
2. İlçedeki kamu kurumları sürekli iletişim halinde bulunulacak, hem belediyenin faaliyet 

alanları hem de kamu kurumlarının faaliyet alanı ile ilgili olarak ortaklaşa çalışmalar 
yürütülecektir. 

3. STK’lara yönelik çalışmaları yürütecek, ilgili verileri toplayacak ve iletişimin 
sürekliliğini sağlayacak uzman bir birim oluşturulacaktır. 

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler etkin bir şekilde sürdürülecek ve 
belediyecilikle ilgili alanda her türlü fikir alışverişinde bulunulacaktır. 

5. Hemşehricilik günleri düzenlenerek, hem katılım süreçleri etkin hale getirilecek hem de 
hemşehri dermeklerinin kentlilik bilincinin oluşmasındaki roller tartışılacaktır. 

6. Paydaşlar yerinde ziyaret edilerek, ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. 
7. Muhtarlarla periyodik olarak bir araya gelinerek mahallelerde yürütülen hizmetlerle 

ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

  

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Paydaşlara Yönelik Olarak Düzenlenen 
Etkinlik Sayısı Adet 10 10 10 10 10 

Düzenlenen Hemşehricilik Günleri Sayısı  Adet 10 10 10 10 10 

Ziyaret Edilen Esnaf Sayısı Kişi 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Hedef 4.4. Çalışan Katılımı 

Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi 
tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir.  

 

Stratejiler 

1. Çalışanların memnuniyetini ölçmek, beklenti, görüş ve önerilerini almak amacıyla 
yapılan anket çalışması, kurum içi işleyişten memnuniyet, kurum bağlılığı ve kurum 
imajı ile ilgili alanları kapsayacak nitelikte yapılacaktır. 

2. Çalışan anketi sonucunda kurum içi gerekli iyileştirmeler yapılacak, anket sonuçları ve 
yapılan iyileştirme çalışmaları çalışanlarla paylaşılacaktır. 

3. Belediye üst yönetimi çalışanların sorunlarını dinlemek, beklenti ve görüşlerini almak 
üzere toplantılar ve/veya birim ziyaretleri gerçekleştirecektir. 

 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi 
Sayısı Adet 1 1 1 1 1 

Çalışan Memnuniyeti Oranı Yüzde (%) 65 68 70 72 75 

Düzenlenen Çalışan Toplantısı Sayısı Adet 2 2 2 2 2 
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Hedef 4.5. Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler 

Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi’ne bağlı Meclisler kapsamında ise 
en az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 
adet analiz/araştırma vb. çalışma yapılacaktır. 

 

Stratejiler 

1. Kent Konseyi’nin organizasyonel ve idari alandaki ihtiyaçları ortaya konulacak ve 
bunların iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

2. Kent Konseyi Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere: 
a. Kent Konseyi, ilçenin sorunları, kalkınma öncelikleri, sürdürülebilir yönetimi vb. 

alanlarda analiz ve araştırma çalışmaları yaparak, ortak aklın ve uzlaşmanın 
esas olduğu yönetişim fonksiyonunu daha etkin bir şekilde icra edecektir. 

b. Kent Konseyi’ne Bağlı Meclisler, farklı toplum kesimlerinin kent yönetimine 
katılımı,  kaliteli ve yaşanabilir kent yönetiminde aktif rol alma fonksiyonlarını 
daha etkin bir şekilde icra edecektir. 

3. Kent konseyi ve Bağlı Meclisler, mahalleler bazında dezavantajlı gruplara (kadınlar, 
çocuklar, özürlüler vb.) yönelik farklı projeler geliştirecek, bu projeleri ilgili taraflarla 
paylaşarak uygulamaya alacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

Performans Göstergesi Ölçü 
Birimi 2012 2013 2014 2015 2016 

Yapılan Kent Konseyi Etkinliği Sayısı Adet 3 3 3 3 3 

Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler 
Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı Adet 25 25 25 25 25 

Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler 
Kapsamında Yapılan Araştırma/Analiz 
Çalışması Sayısı 

Adet 2 2 2 2 2 
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12. TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 
Güngören Belediyesi’nin 2012-2016 yılları arasında uygulamayı planladığı amaç ve hedeflere 
ilişkin tahmini maliyet bilgileri Tablo 36’da verilmiştir. 
 

AMAÇ HEDEF 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

AMAÇ 1 

H.1 147 160 175 195 375 1.052 

H.2 580 670 780 900 1.050 3.980 

H.3 - - - - - - 

H.4 13.550 14.900 16.400 18.050 19.850 82.750 

H.5 400 500 485 530 585 2.500 

H.6 1.425 1.550 1.700 1.900 2.100 8.675 

H.7 220 240 565 290 320 1.635 

H.8 815 900 985 1.085 1.195 4.980 

H.9 170 190 205 225 250 1.040 

H.10 - 4.200 9.800 - - 14.000 

TOPLAM (AMAÇ 1) 17.307 23.310 31.095 23.175 25.725 120.612 

AMAÇ 2 

H.1* - - - - -  

H.2 420 460 510 560 620 2.570 

H.3 3.550 3.900 4.300 4.700 5.200 21.650 

H.4 7.280 8.130 9.120 10.230 11.250 46.010 

H.5 400 440 480 530 590 2.440 

H.6* - - - - - - 
H.7* - - - - - - 
H.8* - - - - - - 
H.9* - - - - - - 

TOPLAM (AMAÇ 2) 11.650 12.930 14.410 16.020 17.660 72.670 

AMAÇ 3 

H.1 11.500 12.600 13.900 15.300 16.850 70.150 

H.2 9.400 11.750 10.100 11.450 7.750 50.450 

H.3* 150 180 220 260 300 1.110 

H.4 12.750 14.650 16.850 19.400 22.300 85.950 

H.5* - - - - - - 

H.6 1.330 1.460 1.600 1.770 1.950 8.110 

H.7 19.000 21.000 23.000 25.300 27.800 116.100 

H.8* - - - - - - 

H.9* - - - - - - 

H.10 110 120 135 150 170 685 

H.11 650 - - - - 650 

H.12 7.345 8.100 8.900 9.800 10.750 44.895 

H.13* 450 - - - - 450 
H.14 - - - - - - 

TOPLAM (AMAÇ 3) 62.685 69.860 74.705 83.430 87.870 378.550 
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AMAÇ HEDEF 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM 

AMAÇ 4 

H.1 250 275 300 330 365 1.520 

H.2 220 240 265 290 325 1.340 

H.3 310 340 375 410 455 1.890 

H.4 - 20 25 30 35 110 

H.5 400 440 480 530 580 2.430 

TOPLAM (AMAÇ 4) 1.180 1.315 1.445 1.590 1.760 7.290 

GENEL TOPLAM 92.822 107.415 121.655 124.215 133.015 579.122 

 
Tablo 36. Amaç ve Hedeflere İlişkin Tahmini Maliyetler (Bin TL) 

 
* Tablo 36’da yer alan maliyet bilgileri, cari fiyatlar ve mevcut maliyetler üzerinden enflasyon, 
birim fiyatlardaki muhtemel artış oranları vb. dikkate alınarak tahmini olarak hazırlanmıştır. 
Bu artış oranlarına hedeflerdeki oransal artışlar da dahil edilerek nihai maliyetler bulunmaya 
çalışılmıştır. Bu maliyet verileri tahmini olup, stratejik planı gerçekleştirmek için genel bir 
maliyet çerçevesini ortaya koymak amacı ile verilmiştir. Gerçek maliyet bilgileri stratejik plana 
bağlı olarak hazırlanacak olan performans programlarında ortaya konulacaktır. Nitekim maliyet 
tablosunda yer alan 2012 yılı maliyet bilgileri 2012 Performans Programında yer alan bütçe 
verileriyle uyumludur. Maliyet bilgilerine ilgili hedef için personel giderleri, SGK prim, 
giderleri, cari giderler gibi maliyetler dahil edilmeden, mal ve hizmet alımı ile yatırım gibi 
hedefleri doğrudan ilgilendiren maliyet unsurları dahil edilmiştir.  
 
Tablo 36’da yer alan bazı hedefler nitelik olarak ayrıca ifade edilmeyi gerektirirken, maliyet 
açısından ayrıştırılması mümkün olmadığından dolayı bir bütün olarak ele alınmıştır. Bazı 
hedefler ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılacağı ve Güngören Belediyesi’ne bu kapsamda 
herhangi bir mali yük getirmeyeceği için maliyet bilgisi verilmemiştir. Benzer şekilde bazı 
hedefler belediyenin ilgili birimleri tarafından ekstra bir mal ve hizmet alımını 
gerektirmeyecek biçimde gerçekleştirileceği içim herhangi bir maliyet bilgisi verilmemiştir. Bu 
kapsamda ele alınan hedeflere ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 (1.3) Finansal Yönetim hedefi belediyenin finansal süreçlerini etkin bir şekilde 
yönetilmesi, kontrol edilmesi, zamanında geri bildirimlerin ve yönlendirmelerin 
yapılması vb. gibi yönetsel fonksiyonları içerdiği için bu hedefle ilgili herhangi bir 
maliyet öngörülmemiştir. 
 

 (2.1) Merter Moda ve Ticaret Merkezi hedefi Güngören Belediyesi, Güngören 
Kaymakamlığı ve ilgili STK’lar nezdinde gerçekleştirilmektedir. Bu hedefin 
gerçekleşmesi noktasında Güngören Belediyesi’ne ekstra bir mali yük gelmemektedir. 
Kısmi olarak gelen maliyetler ise Kent Konseyi kapsamında değerlendirilmektedir. 
Ayrıca projeyle ilgili alt ve üst yapı alanında yapılacak olan tüm çalışmalara ilişkin 
bütçeler, Altyapı ve Üstyapıya ilişkin hedeflerde verilmiştir. 
 

 (2.6) ve (2.7) Özürlülere Yönelik Çalışmalar ve Sosyal Doku Analizi hedefleri 
kapsamında yapılacak olan çalışmalar Kent Bilgi Sistemi hedefi dahilinde ele 
alınacaktır. Bu nedenle tüm bu hedeflerin maliyet bilgileri Kent Bilgi Sistemi 
kapsamında verilmiştir. 
 

 (2.8) İstihdam Desteği hedefi Güngören Belediyesi ile İŞKUR işbirliğinde yapılmaktadır. 
Bu kapsamda belediye bünyesine gelen başvuruların alınması ve yönlendirme desteği 
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verilmektedir. Bu hedefle ilgili ekstra bir maliyet bulunmadığı için tabloya bu hedefle 
ilgili herhangi bir maliyet yazılmamıştır. 
 

 (2.9) Kentlilik Bilinci hedefi belediyenin ilgili birimler tarafından gerçekleştirilecek ve 
Sosyal Yaşam hedefi kapsamında desteklenecek bir çalışma olduğu için ayrıca bir 
maliyet yazılmamıştır. 
 

 (3.3) Toplu taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark hedefi kapsamında yapılacak olacak 
otoparklar İBB desteği ile yapılacağı için bunlara ilişkin maliyet bilgisi, hedef maliyetine 
dahil edilmemiştir. 
 

 (3.5) Alternatif Sosyal Mekânlar hedefine ilişkin maliyetler Üst Yapı ve Modern Tesisler 
hedefi kapsamında gösterilmiştir. 
 

 (3.8) Kentsel Estetik hedefi Güngören Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından projeleri 
hazırlanıp, vatandaşların bunları uygulaması noktasında teşvik edileceği bir çalışmadır. 
Bu hedefle ilgili ekstra bir maliyet bulunmadığı için tabloya bu hedefle ilgili herhangi 
bir maliyet yazılmamıştır. 
 

 (3.9) Sürekli Denetim hedefi Güngören Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından sürekli 
olarak yapılacak ve haricen bir mal ve hizmet alımını gerektirmeyecek bir hedeftir. Bu 
nedenle bu hedefle ilgili herhangi bir maliyet gerekmemektedir. 
 

 (3.14) Kentsel Dönüşüm hedefi Güngören Belediyesi’nin İBB ve TOKİ ile ortaklaşa olarak 
çalışmalarına başladığı ve devam edeceği bir projedir. Projenin bundan sonraki 
aşamaları Güngören Belediyesi’nin desteği ve yönlendirmesi ile ilgili kurumlar (özelikle 
TOKİ)  tarafından gerçekleştirileceği için bir maliyet öngörülmemektedir. 
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13. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
Güngören Belediyesi, hazırlamış olduğu 2012-2016 stratejik planının hayat geçirilmesi ve etkin 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacı ile hem stratejik planın hem de stratejik planın yıllık 
uygulama dilimleri niteliğinde olan performans programlarının gerçekleşme verilerini etkin bir 
şekilde takip edecektir.  Hâlihazırda Güngören Belediyesi’nin 2007-2011 döneminde uyguladığı 
İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilerek uygulanmaya devam edilecektir. Uygulanan ve 
geliştirilmesi düşünülen İzleme ve Değerlendirme Sisteminin ana bileşenleri Şekil 9’da 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Bileşenleri 

 

Performans İzleme Ajandası 

Hedeflerin ve göstergelerin ağırlıklandırılması, hangi hedefin/göstergenin hangi birim 
tarafından hangi oranda ve hangi zaman zarfında yapılacağına dair bilgiler bu aşamada 
oluşturulmaktadır. Bu çalışma sonunda ortaya yılın tüm aylarını içeren bir ajanda çıkmaktadır. 
Böylece sorumluluklar, öncelikler, nicelikler ve zaman çizelgeleri net bir biçimde ortaya 
konulmaktadır.  

Veri Toplama 

Bu aşamada, hedeflere ve göstergelere ait verilerin toplanacağı kaynaklar belirlenmektedir. Bu 
noktada Yönetim Bilişim Sistemi, birimlerin tuttuğu kayıtlar vb. hangi kaynaklardan ne tür 
verilerin toplanacağı belirlenir. Ayrıca veri toplama işleminin gereksiz ve tekrar eden 
verilerden arındırılması için hedef ve göstergeler bazında toplanacak verilerin niteliği ortaya 
konulmaktadır. Performans İzleme Ajandası kapsamında oluşturulan zaman çizelgesine göre 
ilgili birimlerden ilgili veriler belirlenen kaynaklardan toplanmaktadır. Mevcut durumda 
uygulanan sistemde hedef ve göstergelere ilişkin olarak sadece gerçekleşme bilgilerine ilişkin 
veriler toplanmaktadır. Bu plan döneminde ayrıca hedef ve göstergelere yönelik olarak 
gerçekleştirilen faaliyetlerin bütçe gerçekleşme verileri de toplanacaktır. 

Performans Analizi 

Hedefler ve performans göstergeleri ile ilgili hedeflenen ve gerçekleşen değerler 
karşılaştırılarak farklı açılardan performans analizleri bu aşamada yapılmaktadır. Göstergeler 
bazında analiz, fonksiyonel birimler bazında analiz, hedefler bazında analiz, amaçlar bazında 
analiz, kurumsal genel analiz, kurumsal gruplar bazında analiz, trend analizleri vb. birçok 

(I) 
Performans 

İzleme Ajandası 

(II) 
Veri Toplama 

(III) 
Performans 

Analizi 

(IV) 
Raporlama 

(V) 
Yayılım & Geri 

Bildirim 

(VI) 
Risk Analizi 
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analiz bu aşamada yapılmaktadır. Bu plan döneminde bütçe ile ilgili analizler de dahil edilerek, 
sistemin kapsamı genişletilecektir. 

Raporlama 

Performans analiz sonuçlarının raporlanması bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
aylık raporlar, 3 aylık gelişim raporları, yıllık raporlar, kıyaslama raporları gibi raporlar 
hazırlanmaktadır. Tüm bu veriler, aynı zamanda kurumun faaliyet raporu için de önemli bir 
altlık teşkil etmektedir. 

Yayılım & Geri Bildirim 

Performans analizleri neticesinde oluşan raporların yönetime sunumu bu aşamada 
yapılmaktadır. Ayrıca performans sonuçları birimlerle ve birimlerde görevli personelle 
paylaşılarak, gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle sapma oranının yüksek olduğu 
hedef ve göstergelerle ilgili olarak iyileştirme ve önleyici tedbirler alınması yönündeki geri 
bildirim bu aşamada yapılmaktadır. 

Risk Analizi 

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyebilecek 
riskler bu aşamada belirlenmektedir.  Olası risklerin tespiti, risk dereceleri, oluşma olasılıkları, 
oluşmaları durumundaki muhtemel sonuçlar vb. bu kapsamda belirlenecektir. Mevcut durumda 
Güngören Belediyesi’nde kısmen bu tür analizler yapılmış, ancak detaylı ve kapsamlı bir risk 
analizi çalışması yapılmamıştır. Stratejik planın uygulanmasını önemli derecede etkileyecek 
risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar bu plan 
döneminde hayata geçirilecek, izleme ve değerlendirme sisteminin önemli bir bileşeni haline 
getirilecektir. 
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EK-1: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ  

Tarih Eylem 

Aralık 2010 
Stratejik plan çalışmalarının bir iç genelge ile duyurulması, Stratejik 
Plan Ekibi ve Çalışma Grupları’nın kurulması 

Ocak 2011 
Çalışma gruplarının analiz konularının belirlenmesi ve analiz konularına 
ilişkin detaylı alt başlıkların oluşturulması 

Ocak 2011 Çalışma gruplarına stratejik plan ile ilgili eğitim verilmesi 

Ocak-Şubat 2011 Çalışma grupları toplantılarının yapılması 

Şubat 2011 Çalışma grupları sonuç sunumlarına yönelik çalıştay yapılması 

Şubat 2011 İç ve dış paydaşlar ile vatandaşlara yönelik anketlerin hazırlanması 

Şubat 2011 Çalışan anketinin uygulanması 

Şubat 2011 Dış paydaşlara anketlerin gönderilmesi 

Mart 2011 
Vatandaş web anketinin Güngören Belediyesi web sitesine 
(www.gungoren.bel.tr)  konulması 

Mart 2011 Birim yöneticileri ile görüşmeler yapılması 

Mart-Nisan 2011 Paydaşlardan gelen anketlerin analiz edilmesi 

Ocak- Mayıs 2011 Mahallelerde Halk Meclisleri’nin gerçekleştirilmesi (5 Adet) 

Nisan-Haziran 
2011 

Mevcut Durum Analiz Raporlarının Hazırlanması: 
⇲ Kurum İçi Analiz Raporu’nun oluşturulması 
⇲ Dış Çevre Analiz Raporu’nun oluşturulması 
⇲ Çalışan Anketi Raporu’nun oluşturulması 
⇲ Paydaş Analiz Raporu’nun oluşturulması 
⇲ Vatandaş Anketi (Web) Raporu’nun oluşturulması 
⇲ Birim Yöneticileri Görüşme Raporu’nun oluşturulması  
⇲ Halk Meclisleri Raporu’nun oluşturulması 

Haziran 2011 
Mevcut durum analizinden elde edilen verilere göre GZFT (SWOT) 
Analizinin yapılması 

Temmuz 2011 
Mevcut durum analizi verilerinin değerlendirilmesine yönelik 
toplantılarının yapılması  (2 adet) 

Temmuz 2011 
Gelecek öngörüsünün (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler) belirlenmesine 
yönelik toplantının yapılması 

Temmuz 2011 
Amaç, hedef, strateji ve performans göstergelerinin belirlenmesine 
yönelik toplantıların yapılması (3 adet) 

Temmuz 2011 Taslak Stratejik Planın oluşturulması 

Ağustos 2011 
Taslak Stratejik Planın görüş almak amacı ile Belediye Meclis Üyelerine 
sunulması 

Ağustos 2011 
Taslak Stratejik Planın görüş almak amacı birim yöneticileri ile 
görüşülmesi 

Ağustos 2011 
Taslak Stratejik Planla ilgi geri bildirimlerin alınması ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması 

Ağustos 2011 Nihai Stratejik Planın oluşturulması 

Eylül 2011 
Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nın Belediye Meclisine 
Sunulması 

 
Tablo 37. Güngören Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Takvimi 
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EK-2: STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI 

Gruplar Analiz Türü Konu Başlığı 

1.Grup Kurum İçi Analiz 

⇨ Organizasyonel Yapı 
⇨ İK ve İK Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
⇨ Birimler Arası İlişkiler ve Memnuniyet 
⇨ Kurum İçi İletişim 
⇨ Hizmet Yönetimi 

2.Grup Kurum İçi Analiz 

⇨ Stratejik Yönetim & Performans Yönetimi 
⇨ Süreç Yönetimi 
⇨ İç Kontrol Sistemi 
⇨ Risk Yönetimi 

3. Grup Kurum İçi Analiz 

⇨ Bilişim Sistemleri/Uygulamalar ve Teknoloji 
⇨ Kent Bilgi Sistemi 
⇨ Bilgi Yönetimi 
⇨ Evrak Yönetimi & Arşiv 

4. Grup Kurum İçi Analiz 
⇨ Finansal Yapı 
⇨ Fiziksel Kaynaklar 

5. Grup Dış Çevre Analizi 

⇨ Aydınlatma 
⇨ Trafik ve Toplu Taşıma 
⇨ Ulaşım 
⇨ Acil Durum Yönetimi 
⇨ Alt ve Üst Yapı 
⇨ İlçede Bulunan Tesisler  

6. Grup Dış Çevre Analizi 

⇨ Nüfus ve Sosyo-Kültürel Yapı 
⇨ İlçenin Göç Alma Durumu 
⇨ Gelir Dağılımı/Düzeyi ve İşsizlik 
⇨ Ekonomik Yapı (Sanayi ve Ticaret) 
⇨ Emniyet ve Güvenlik 

7. Grup Dış Çevre Analizi 
⇨ Kentsel Yapı & Plan & İmar Durumu 
⇨ Kentsel Dönüşüm 
⇨ Yeşil Alanlar 

8. Grup Dış Çevre Analizi 
⇨ Kültür ve Turizm Olanakları 
⇨ Eğitim 
⇨ Sivil Toplum Örgütleri 

9. Grup Dış Çevre Analizi 
⇨ Sağlık 
⇨ Çevre ve Halk Sağlığı 

10.Grup Kurum İçi Analiz ⇨ Sosyal Sorumluluk 

11.Grup Kurum İçi Analiz ⇨ Sunulan Hizmetler ve Uymakla Yükümlü Olunan Mevzuat 

 
Tablo 38. Stratejik Plan Çalışma Grupları 
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EK-3: GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NİN PAYDAŞLARI, ETKİLEŞİM TÜRÜ VE 

DERECESİ 

Paydaşlar Paydaş Türü 

Etkileşim Türü 

Etkileşim 
Derecesi 

Doğrudan 
Hizmet 
Üretimi 

Hizmete 
Üretimine 

Katkı 

Hizmetten 
Yaralanma 

Çalışanlar İç Paydaş    Yüksek 

Kent Konseyi İç/Dış Paydaş    Yüksek 

Belediye Meclisi İç Paydaş    Yüksek 

Tedarikçi Firmalar İç paydaş    Yüksek 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 

Dış Paydaş    Yüksek 

Altyapı Kurumları Dış Paydaş    Yüksek 

STK’lar Dış Paydaş    Yüksek 

Muhtarlar Dış Paydaş    Yüksek 

Vatandaşlar Yaralanıcılar    Yüksek 

Üniversite (YTÜ) Dış Paydaş    Orta 

Basın Kuruluşları Dış Paydaş    Orta 

Siyasi Parti Teşkilatları Dış Paydaş    Düşük 

Valilik Dış Paydaş    Orta 

İl Özel İdaresi Dış Paydaş    Orta 

Güngören Kaymakamlığı Dış Paydaş    Yüksek 

Kaymakamlığa Bağlı Kurumlar Dış Paydaş    Orta/Yüksek 

İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş    Düşük 

İlçe belediyeler(Komşu) Dış Paydaş    Düşük 

 
Tablo 39. Güngören Belediyesi’nin Paydaşları ve Bu Paydaşlarla Etkileşim Türü/Derecesi 
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EK-4: GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI VE ÜST 

PLAN VE BELGELERLE UYUM/İLİŞKİ NOKTALARI 
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) 

Gelişme Eksenleri 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda beş adet gelişme ekseni belirlenmiştir. Bu gelişme eksenleri 
şunlardır: 

 Rekabet Gücünün Artırılması 
 İstihdamın Artırılması 
 Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 
 Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 
 Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 

 

Bu gelişme eksenlerine bağlı olarak 28 adet alt başlık belirlenmiştir. Güngören Belediyesi 2012-
2016 Stratejik Planı’nda Dokuzuncu Kalkınma Planı ile amaç, hedef ve strateji düzeyinde 
ilişkili/uyumlu olunan başlıklar ve bu başlıklar altındaki hususlar aşağıda verilmiştir. 

1. Rekabet Gücünün Artırılması 

İş Ortamının İyileştirilmesi 

 Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin imkânları artırılacaktır. 
 Üniversite-iş dünyası işbirliği çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayalı 

ekonominin gerektirdiği özellikleri içeren ve araştırma potansiyelinin 
gelişmesine daha çok katkıda bulunan işgücü eğitimi geliştirilecektir. Teknik 
personelin nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çeşitli sertifikasyon 
programları düzenlenerek düzey farklılıkları ortadan kaldırılacaktır. 

 
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 

 Başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlarında trafik güvenliğinin 
artırılmasına, mevcut altyapının korunmasına, verimli kullanımının sağlanmasına 
ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasına önem ve 
öncelik verilecektir. 

 Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını 
gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza 
indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya 
hareketinin sağlanmasını esas alan kent içi ulaşım planlaması yapılacaktır. Arazi 
kullanım kararlarının her ölçekte ulaşım etkileri ile birlikte değerlendirilmesi ve 
her ölçeğin gerektirdiği kent içi ulaşım planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

 Her kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kent 
içi ulaşım türlerinde çeşitlilik ve bütünleşme sağlanacaktır. 

 Toplu taşıma ile bireysel ulaşım türlerinin birbirleriyle ve kendi içlerinde 
rekabet etmeyen bir sistem olarak çalışması sağlanacaktır. 

 
Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 

 Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve 
kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde 
yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır. 
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 Uluslararası yükümlülüklerin karşılanması, sürdürülebilir kalkınma ve ortak fakat 
farklı sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerine getirilecektir. 

 Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri 
kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak 
değerlendirilecek; yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en 
uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemi tercih 
edilecektir. 

 Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke 
koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri 
oluşturulacaktır.  

 Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 

 Özel sektör başta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji ve 
yenilik kültürünün ve farkındalığının artırılması için bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülecektir. 

 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 

 Sağladığı verimlilik artışları ve kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkan ağ etkisi ile 
küresel rekabette belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletişim 
teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. Bu amaçla, elektronik haberleşme 
sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla 
bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacaktır. 

 Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla 
işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın 
kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-
2010) kapsamında öngörülen eylemler hayata geçirilecektir. 

 Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesini 
destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır. 

 
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi 

 Kamunun, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularında sunduğu 
hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. 

 AB müktesebatına uygun şekilde, kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik 
artışı ve bu amaçla izleme ve müdahalenin tek merkezden gerçekleştirilebilmesi 
için ilgili kurumlar arası eşgüdüm sağlanacaktır. 

 

Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması 

 Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe ileri teknolojiler içeren ve çok 
fonksiyonlu ürünler geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları özendirilecektir. Bu 
sektörlerde hızlı değişen modanın yakın takibi, modayı etkileme ve moda 
tasarımına bağlı olarak ürün farklılaştırması yoluyla rekabet gücü 
sürdürülecektir. 

 Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi sektörlerin 
tüketime yönelik ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, kaliteli 
tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması 
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desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçılarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir. 

 AB Programlarına sanayinin katılımı artırılacaktır. 
 Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların mesleki ve 

teknik niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. Eğitim 
programlarıyla teknoloji üretimine ve Ar-Ge’ye yatkın işgücü yetiştirilmesi 
sağlanacaktır. 

 
 

2. İstihdamın Artırılması 

İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 

 İşgücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, 
özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacaktır. Kadınların 
işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması amacıyla çocuk ve diğer bakım 
hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacaktır. Gençlerin işgücü piyasasında 
deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir. 

 
Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması 

 Ekonominin ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim faaliyetlerinin 
kümeleşme ortamı oluşturan OSB’lerde ilgili hizmet kurumları ve özel sektörle 
etkili işbirliği içinde yaygınlaşmasını sağlayan mekanizmalar güçlendirilecektir. 

 İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik 
faaliyetleri desteklenecektir. 

 
 

3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 

 Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme 
yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve 
manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna 
sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve 
üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve 
yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecektir. 

 Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı 
ihtiyacı karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farkındalık 
düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır. 

 Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, 
gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. 

 Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan 
müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel 
araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir. 

 Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. 
Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve 
ortak kullanım imkânları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri 
altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen 
müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır. 
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Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 

 Yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizlik, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, 
eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikalarıyla kalıcı bir şekilde azaltılacaktır. 

 Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyan birey ve grupların ekonomik ve sosyal 
hayatta yer almaları sağlanacak ve yaşam kaliteleri yükseltilecektir. 

 Yoksulluğun azaltılmasına yönelik hizmetler, yoksulluk kültürünün oluşmasını 
önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır. 

 Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime 
yönelik mesleki eğitim imkânları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri 
artırılacaktır. 

 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik, 
sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek, özel eğitim imkânları ve çalışma 
ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerleri geliştirilecektir. 

 Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların 
uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi 
hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta 
olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

 
Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi 

 Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini 
oluşturacaktır. 

 Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, 
özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve 
duyarlılıklarını artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak 
tedbirler alınacaktır. 

 Kamu politikalarının oluşturulmasında demokratik katılımı, saydamlığı sağlamak 
ve toplumsal diyaloğu geliştirmek için STK’ların karar alma süreçlerine 
katkılarını sağlayacak mekanizmalara yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 
4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 

Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 

 Bölgelerde iş fırsatlarının ve yaşam kalitesinin artırılmasına, ulaşılabilirlik ile 
bölge içi ve bölgeler arası etkileşimin geliştirilmesine yönelik olarak, kamu 
yatırım uygulamalarında ve hizmet arzında mekânsal önceliklendirme ve 
odaklanma sağlanacaktır. 

 Bölgelerde yatırım ortamı iyileştirilecek, girişimciler için finansman olanakları 
artırılacak ve çeşitlendirilecektir. 

 Bölgelerde; yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer 
yaratabilen öncü sektörler seçilecek ve desteklenecektir. Bölgesel ve sektörel 
önceliklere dayalı, daha seçici ve mekânsal odaklı devlet yardımları sistemi ile 
uygulamanın izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulacaktır. 

 
Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 

 Üniversitelerin toplumla ve iş dünyasıyla tam bir etkileşim içinde yerel 
uzmanlaşma alanlarına yönelik eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinde 
yoğunlaşması sağlanacaktır. Bu çerçevede, üniversite-sanayi işbirliğine ve yerel 
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uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemek üzere uygun bölgelerde sektörel 
organize sanayi bölgeleri uygulaması yapılacaktır. 

 Yöresel marka yaratmaya yönelik olarak, özgün tarihi ve doğal miraslar korunup 
geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülecektir. Bölgelerin iş ve yatırım 
imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde tanıtımı sağlanarak 
sermaye girişi hızlandırılacaktır. 

 
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

 Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliği ve 
ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi 
özendirilecektir. 

 Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte 
teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü 
olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve 
değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik 
sağlanacaktır. 

 Bölgesel gelişme ve yerel kalkınma uygulamalarında yerindenlik esas alınacak, 
katılımcılık geliştirilecek, kalkınmaya ilişkin kilit paydaşlar arasında ortaklık 
kültürü oluşturularak uygulamaya yönelik sinerjinin, sahiplenmenin ve 
farkındalığın artırılması sağlanacaktır. Öncelikle az gelişmiş bölgelerden 
başlamak üzere sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına 
katkı sağlamaları özendirilecektir. 

 
5. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş değişim yönetimi 
yaklaşımıyla plan döneminde tamamlanacaktır. 

 Kamu yönetiminde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılmasına 
yönelik reformlar arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla, reformun yönetimi 
konusunda ortak akıl ve vizyon geliştirilecek ve geçiş dönemi planlanacaktır.  

 Politika oluşturulması ve uygulanmasında plan hiyerarşisi gereğince, temel 
referans noktası olarak üst politika metinlerinin işlevselliği artırılacaktır. 
Kalkınma planı, ulusal, bölgesel ve sektörel plan, program ve stratejiler 
arasında uyum ve ilişki güçlendirilecek; kamu idarelerinin stratejik planları ile 
üst politika metinleri arasında etkileşim ve bağlantı sağlanacaktır.  

 Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının 
orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, 
sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu 
hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık 
ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere plan 
döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya 
koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir. 

 Kamu idarelerinin uygulayacakları politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve 
fırsat maliyeti göz önüne alınarak, bütçenin, uygulanacak politikaların 
maliyetini ve kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya 
kavuşturulması sağlanacaktır. 
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 Kamu kaynakları performans programlarına uygun olarak tahsis edilecektir. 
Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, 
izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. 

 Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak 
stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni 
yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. 

 
 
 
Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

 Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengesiz dağılımı 
önlenecek, bu amaçla norm kadro uygulamasına işlerlik kazandırılarak gerekli 
sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlanacaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması 
ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması 
yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak programlar ile çalışanlar sürekli bir 
şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli 
bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır. 

 Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği 
geliştirilecektir. 

 
 
e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 

 Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst 
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı 
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır. 

 Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması sağlanacak; bu 
kapsamda gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiler için de tek numaraya dayalı 
bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri geliştirilecektir. Gerçek ve 
tüzel kişilere ait temel bilgilerin ortak veri tabanlarından, belirli yetki ve 
sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları arasında elektronik 
ortamda etkin paylaşımı sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin gerektirdiği 
kurumlar arası bilgi paylaşımında, kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesinin 
gözetilmesi esas olacaktır. 

 Kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlere ilişkin e-devlet yatırımlarına 
öncelik verilecektir. Kamu bilgi teknolojileri yatırımlarında belirlenen ortak 
standartlar ve bu teknolojilerin bilgi paylaşımında sağladığı olanaklarla 
gerçekleştirilecek ortak hizmet sunumuyla mükerrer yatırımlar önlenecek ve 
kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacaktır. Kimlik belirleme, elektronik 
ödeme ve benzeri ortak işlemler tek kapıdan yürütülerek, hizmetlere erişim 
kolaylaşacak ve iş süreçleri hızlanacaktır. 

 Kamuda e-imza kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 
 Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara 

ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin 
sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sağladığı imkânlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam 
sağlanacaktır. 
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Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

 Etkili bir asayiş hizmeti sunumu amacıyla koruyucu ve önleyici bir kolluk hizmeti 
esas alınacak ve ilgili birimler arası koordinasyonun temini ve ortak veri 
tabanının oluşturulması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

 
 
KENTGES – Bütünleşik Kentsel Gelişme Eylem Planı (2010-2023) 

 
Türkiye’de kentsel yerleşmelerin mekânsal yaşam kalitesinin artırılmasına, ekonomik ve 
toplumsal yapının güçlenmesine, mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılmasına olan 
ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle “Orta Vadeli Program”da “Kentsel 
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması öngörülmüştür. Hazırlanan bu eylem planında 3 
eksen belirlenmiştir. Bu ana eksenler şunlardır: 
 

 Mekansal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması 
 Yerleşmelerin mekan ve yaşam kalitesinin artırılması 
 Yerleşmelerin ekonomik ve toplumsal yapılarının güçlendirilmesi 

 
Belirlenen bu üç eksene bağlı olarak 19 hedef, 42 strateji ve 100 adet eylem belirlenmiştir. 
Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nda KENTGES ile amaç, hedef ve strateji 
düzeyinde ilişkili/uyumlu olunan eylemlerin listesi aşağıda verilmiştir. 

 
 Eylem 1.4.3: Belediyeler bünyesindeki mekânsal planlama birimlerinin 

kapasiteleri geliştirilecektir.  
 Eylem 1.4.4: Belediyeler ve il özel idarelerindeki teknik elemanlara yönelik 

mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenecektir.  
 Eylem 1.5.1: Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mekânsal Planlama Portalının 

kurulmasına ve işletilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.  
 Eylem 1.5.3: Kent Bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde ikincil 

mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.  
 Eylem 2.1.1: Yerleşmelerde dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent 

makroformunun desteklenmesine yönelik hukuki düzenlemeler yapılacaktır.  
 Eylem 3.1.3: Konut kooperatiflerine alt yapısı hazır arsa sağlanması için 

düzenleme yapılacaktır.  
 Eylem 3.1.5: Konut alanlarında yönetim modelleri geliştirilecektir.  
 Eylem 3.2.1: Arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin mevzuat; değer esaslı 

düzenleme yönteminin geliştirilmesini, Emsal, Düzenleme Ortaklık Payı ve Kamu 
Ortaklık Payı ilişkisinin kurulmasını ve kamu arazilerinin değerlendirilmesini 
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenecektir.  

 Eylem 3.2.2: Dönüşüm uygulamalarında arsa ve arazi düzenleme yöntemlerinin 
çeşitlendirilmesi ve değer esaslı düzenlemeler ile uygulama yapılabilmesi 
desteklenecektir.  

 Eylem 3.3.2: Çevre dostu inşaat süreçlerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılacaktır.  

 Eylem 4.1.1: Kent merkezleri, alt merkezler ve mahalle merkezleri için yerel 
sahiplenmeye dayalı yaklaşımlar geliştirilecek, merkezleri canlandırmaya 
yönelik kılavuzlar hazırlanacak ve hizmet standartları belirlenecektir.  
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 Eylem 4.1.2: Kentlerin planlı ve sağlıklı gelişimi için, yeni açılacak alışveriş 
merkezlerinin plan kararları ile uyumlu olacak şekilde nitelik, yer seçimi ve 
yapılaşma ölçütlerini içeren düzenlemeler yapılacaktır.  

 Eylem 5.5.1: Ulaştırma hizmetlerinin hareket kısıtlılığı bulunanlar tarafından da 
kullanılabilmesine yönelik standartlar geliştirilecektir.  

 Eylem 6.1.2: Plan tadilatlarında “kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi 
raporu” hazırlanacaktır.  

 Eylem 8.1.1: Açık ve yeşil alan standartları ve türleri geliştirilecektir.  
 Eylem 8.1.2: Yerleşmelerdeki mevcut yeşil alanları koruyan ve mekânsal 

planlarda açık ve yeşil alanlar sistemini öneren düzenlemeler yapılacaktır.  
 Eylem 10.1.1: Sürdürülebilir mekân kalitesi için göstergeler hazırlanacaktır.  
 Eylem 11.5.2: Acil durumlarda kullanılacak sosyal donatıların belirlenmesi ile 

ilgili çalışmalar yapılacaktır.  
 Eylem 12.1.1: Belediye zabıta birimleri, polis teşkilatı ve ilgili diğer birimler 

arasında toplumsal düzeni sağlamaya yönelik işbirliği ve koordinasyon 
mekanizması kurulacaktır.  

 Eylem 16.1.4: Kent Konseyleri güçlendirilecektir.  
 Eylem 17.1.1: Kentsel hizmet alanlarının dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına 

göre düzenlenmesi için standart geliştirilecektir.  
 Eylem 18.1.1: Karar süreçlerini yönlendirici katılım kılavuzları hazırlanacaktır.  
 Eylem 19.1.1: Kentlilik bilinci farkındalık eğitim programları hazırlanacaktır.  

 

 

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİ 
BELGESİ 

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörlerine Yönelik Strateji Belgesi’nin Global ve 
Spesifik Hedefler, Öncelik ve Tedbirler başlığı altında sektöre yönelik olarak 3 spesifik hedef 
belirlenmiştir. Bu spesifik hedeflere yönelik olarak iki öncelik belirlenmiş ve bu önceliklerin 
altında tedbir niteliğinde 7 başlıkla ilgili hedefler konulmuştur. Güngören Belediyesi 2012-2016 
Stratejik Planı’nda yer alan ve özellikle Merter Moda ve Ticaret Merkezi hedefini ilgilendiren 
hususlar şunlardır: 

Öncelik: İş Ortamının Geliştirilmesi 

Tedbirler 
1.2. Altyapının Geliştirilmesi 

1.2.2. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon bilincinin 
yaygınlaştırılması ve uygulamanın etkinleştirilmesi. 
1.2.3. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, marka, tasarım ve pazarlama 
bilincinin yaygınlaştırılması ve uygulamanın etkinleştirilmesi. 
1.2.4. Üniversite sanayi işbirliğinin derinleştirilmesi. 

 
1.4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

1.4.1. İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, niteliğinin geliştirilmesi 
ve eğiticilerin eğitilmesi. 
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TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ (2011-2014) 

Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinde Avrasya’nın üretim üssü olmak vizyonu ile oluşturulan 
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi kapsamında 3 temel stratejik hedef ile Yatay Sanayi Politikası 
Alanları ve Sektörel Sanayi Politikası Alanları olmak üzere iki temel politika çerçevesi 
belirlenmiştir. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nda yer alan ve özellikle Merter 
Moda ve Ticaret Merkezi hedefini ilgilendiren hususlar şunlardır:  

Yatay Sanayi Politikası Alanları 

Beceriler ve İnsan Kaynağı 
 Sanayi politikalarının tümü ile ulaşılmak istenen hedeflerin, insan kaynağının 

geliştirilmesine yönelik olarak tasarlanacak politikalarla uyumlu olmasına önem 
verilecektir. 

 
Firmaların Teknolojik Gelişimi 
 Firmaların ve özellikle KOBİ’lerin verimlilik arttırıcı yöntemleri üretim 

süreçlerinde benimsemeleri teşvik edilecek, Ar-Ge faaliyetlerini ve yenilikçiliği 
teşvik etmek suretiyle, özel sektörün özgün ürünler ve süreçler tasarlaması veya 
mevcut ürünleri sürekli olarak iyileştirmesi desteklenecektir. 

 Bununla birlikte, firmalara yönelik olarak patentle koruma, marka yaratma, 
coğrafi işaret başta olmak üzere sınai mülkiyet hakları konusunda, 
bilinçlendirme, teşvik sistemi ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

 
Bölgesel Kalkınma 
 Yerel düzeyde yatırım ortamının iyileştirilmesi için OSB’ler cazibe merkezleri 

haline getirilecek ve yatırımcılar için tek durak ofis işlevini üstlenmeleri 
hedeflenecektir. 

 
Sektörel Sanayi Politikası Alanları 

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü 
 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Tekstil, Hazır Giyim, 
Deri ve Deri Ürünleri Sektörlerine Yönelik Strateji Belgesi” sektördeki yeniden 
yapılanma süreci için kritik önemdedir. Strateji kapsamında, sektördeki emek 
yoğun faaliyetlerinin, Türkiye’nin batısındaki alanlardan daha az gelişmiş doğu 
illerine taşınmasının teşvik edilmesi öngörülmektedir. Öte yandan, İstanbul ve 
İzmir’in Türkiye genelindeki tekstil-hazır giyim kümelenmesi için tasarım, moda 
ve finansman merkezi olması öngörülmektedir. 
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KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI 

KOBİ’lere ilişkin ulusal düzeyde oluşturulan politikaların uygulanmasını ve AB’ye uyum 
sürecinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ 
Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 10 adet ilke ve politika belirlenmiştir. Güngören 
Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı’nda yer alan ve özellikle Merter Moda ve Ticaret Merkezi 
hedefini ilgilendiren hususlar şunlardır: 
 
İLKE VE POLİTİKALAR 

3.2.4 Nitelikli Personel Eğitiminin Gerçekleştirilmesi 

 KOBİ’lerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim kurumlarının 
belirlenecek meslek standartları dahilinde eğitim vermesi sağlanacak, mevcut 
eğitim programlarının kalitesi yükseltilecek, kapasitesi artırılacaktır. 

 Hayat boyu eğitim ve öğretim kavramlarının yerleşmesini sağlayacak eğitim 
programları geliştirilerek, aktif işgücünün niteliklerinin, gelişen ve değişen ürün 
ve üretim süreçleri çerçevesinde şekillenen piyasaların taleplerini karşılayacak 
şekilde sürekli olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 
3.2.8 KOBİ’lerin Teknoloji Ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi 

 Üniversite-sanayi iş birliği desteklenecek, KOBİ’ler Ar-Ge çalışmalarına 
yöneltilecek, 

 Üniversitelerin bilgi ve deneyiminden KOBİ’lerin yararlanmasını sağlayan teşvik 
mekanizmalarının ve araçlarının geliştirilmesi(8.4. Eylem Planı Tablosundan 
alınmıştır) 

 
3.2.10 Ulusal ve Uluslar Arası Platformlarda KOBİ’lerin Daha Etkin Temsil Edilmesi 

 Sivil Toplum Örgütlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 
ihtiyaçların tespiti (10.3. Eylem Planı Tablosundan alınmıştır) 

 Bilgiye erişimin kolaylaştırılması için kamu kuruluşlarının faaliyetleri hakkında 
bilgilendirici çalışmalar yapılması (10.3. Eylem Planı Tablosundan alınmıştır) 
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EK-5: GZFT (SWOT) & MEVCUT DURUM ANALİZİ İLİŞKİ MATRİSİ 
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Tablo 40.  Güçlü ve Zayıf Yönler İle Mevcut Durum Analizi İlişki Matrisi 
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Tablo 41. Fırsatlar ve Tehditler İle Mevcut Durum Analizi İlişki Matrisi 
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EK-6: HEDEF & SORUMLU BİRİM İLİŞKİSİ 

Birim* \ 
Hedef 

AMAÇ 1. Kurumsal Sürekli Gelişim  AMAÇ 2. Sosyal, Kültürel ve 
Ekonomik Gelişim  

AMAÇ 3. Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent 
Yönetimi 

AMAÇ 4. 
Katılımcılık / 

Paydaşlarla Etkin 
İletişim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 

BYHM                                       

DHM                                       

EİM                                       

FİM                                       

HİM                                       

İŞM                                       

İKEM                                       

KSİM                                       

MHM                                       

PBM                                       

RDM                                       

SİM                                       

SGM                                       

TKM                                       

TİM                                       

VİM                                       

YİM                                       

ZM                                       

 
Tablo 42. Hedefler ve Hedeflerden Sorumlu Birimler 

*BYHM: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, DHM: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, EİM: Emlak İstimlak Müdürlüğü, FİM: Fen İşleri Müdürlüğü, HİM: Hukuk İşleri 
Müdürlüğü, İŞM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İKEM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, KSİM: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, MHM: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
PBM: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, RDM: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, SİM: Sağlık İşleri Müdürlüğü, SGM: Strateji Geliştirme Müdürlüğü,  TKM: Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 
TİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü, VİM: Veteriner İşleri Müdürlüğü, YİM: Yazı İşleri Müdürlüğü, ZM: Zabıta Müdürlüğü.  
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