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ÖNSÖZ

Değerli Güngörenliler,

Bilgi çağı, internet çağı, bilgisayar çağı, dijital çağ, uzay çağı, imaj çağı, cyborg çağı gibi adlarla anılan 
çağımızı diğer çağlardan farklı kılan şey teknoloji ve iletişim dünyasında baş gösteren çığır açıcı 
gelişmelerdir. Esasen bu sıradışı gelişmelerin tamamı algoritmalardan ibarettir. Bu nedenle çağımız 
için algoritmalar çağı da diyebiliriz. Çünkü etrafımızda gördüğümüz her şey kendi hayat döngüleri 
içerisinde algoritmalar ile ifade edilebilirler. 

Algoritma genel olarak bir problemin çözümünde izlenmesi gereken bütün aşamaların adım adım, 
düzenli ve sıralı bir biçimde ifade edilmesidir. Son yıllarda eğitim kurumlarında popüler olan kodlama 
eğitiminin de temelinde algoritmik düşünme yatmaktadır. 

Çağı yakalama arzusu taşıyan bireylerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının algoritmalar çağında 
yaşadığımızın bilincinde olarak algoritmik düşünme becerileri edinmeleri bir zorunluluktur. Eğitim 
sürecinden geçmiş bireylerin sonunda çağın gerektirdiği teknolojik donanıma sahip olabilmesi, dijital 
dünyaya ayak uydurabilmesi, aynı zamanda takım arkadaşı olarak bir grupta yer alabilmesi, problem 
çözebilmesi, iş hayatında etkili kararlar alıp uygulayabilmesi, geleceğe dönük yenilikçi stratejiler 
geliştirebilmesi algoritmik düşünme becerisini gerektirmektedir. 

Kaynakları etkili ve verimli kullanmak maksadıyla kamu kurumları tarafından beş yıllık periyotlar 
dahilinde yapılan stratejik planların temelinde de yine algoritmik düşünme ve bu düşüncenin doğal 
sonucu olarak hedeflere planlı ve programlı yürüme yaklaşımı yer almaktadır. Stratejik düşünme ve 
analitik düşünme algoritmik düşünmenin doğal sonuçları ve çıktılarıdır.  

Algoritmik düşünme çağının bir zorunluluğu olarak hazırladığımız elinizdeki stratejik plan, 
belediyemizin iç kaynakları ve kabiliyetleri ile dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum 
sağlamaya çalışan bir plandır. Katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız stratejik planımızın kurumumuzu 
bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuzdur.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana rutin kurumsal faaliyetlerimizin yanı sıra bize özgü vizyon, 
misyon ve değerlerden yola çıkarak yürüttüğümüz Güngören’i geleceğe taşıyacak özgün projelerimizin 
tamamında stratejik bakış açısını, stratejik planlamayı göz önünde bulundurduk.  Çünkü biz geleceğe 
doğru sürüklenmenin değil bilakis geleceği planlayarak, tasarlayarak ona doğru emin adımlarla 
yürümenin Güngören’i ve Güngörenliyi geleceğe taşıyabileceğine inandık. Bizler kamu yönetiminde 
stratejik planlamayı bir tercih değil zorunluluk olarak görüyoruz. 

Rasyonel yaklaşımlarla öngörülebilir, farklı oyun akışlarını hesaplayan, devingen, akıllı yön tutabilen 
stratejik planlama faaliyetleri çağımızın gereği olan akıllı belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Toplumsal 
kalkınma ve refah için harcanması gereken kamu kaynakları geçici heveslerin ve konjoktürel 
savrulmaların insafına terkedilemez. 

Ferah, nefes alan, müreffeh bir Güngören vizyonuna ulaşmak için somutlaştırdığımız hedeflerimize 
ulaşmanın en garantili yolu stratejik planlama odaklı akıllı belediyecilik faaliyetlerini ciddiyetle takip 
etmekten geçmektedir. 

Bu doğrultuda Güngören’in her bir köşesinde yürüttüğümüz projelerimizi sonlandırabilmek ve siz 
kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. 
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Hizmete açtığımız Spor Kompleksi’miz ilçemizin kapsamlı ilk spor kompleksidir. İçerisinde futbol 
sahası, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, fitness salonu ve daha birçok sportif faaliyet için salonlar 
bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin daha rahat ve konforlu alanlarda ders çalışabilmeleri için 
Cezeri, Biruni ve Harezmi Öğrenci (planlandı) İstasyonlarını faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Randevulu 
sistemle çalışan öğrenci istasyonlarımıza gösterdiğiniz ilgiyi göz önünde bulundurarak bu yöndeki 
projelerimizin sayısını artırmayı düşünüyoruz. 

Verilerin ve hedeflerin akıllandırılıp çözümlendiği şu günlerde sosyal yardım faaliyetlerimizin 
klasik metod ve usullerle sürdürülmesini kabullenemezdik. Bu doğrultuda süreçlerin alabildiğine 
hızlandırıldığı yeni yöntemler geliştirdik ve geliştiriyoruz. Komşu Esnaf projemizle ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız artık doğrudan belediyemizden yardım kolisi gibi önceden belirlenmiş paketlere 
mahkum kalmıyorlar. Aksine cep telefonlarına muayyen parasal değerler taşıyan puanlar yüklenerek 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız belediye ile anlaşmalı marketlere ve bakkallara yönlendirilmektedirler. 
Bu sayede hem vatandaşlarımız diledikleri ürünleri satın alabilmekte hem de esnaflarımız yeni 
müşteriler kazanmaktadırlar.

İlçemizin yeşil alan ihtiyacını karşılamak için projelendirdiğimiz içerisinde yeşil alanlar, piknik alanları, 
spor alanları, botanik bahçe, seyir köprüleri, millet kıraathaneleri, çocuk oyun alanları, davet salonları ve 
oto parklar bulunan Güngören ve Güneştepe Millet Bahçeleri’nin tamamlanmaları için çalışmalarımız 
ise hız kesmeden devam ediyor.

Ferah bir Güngören hayalimizin somut bir göstergesi olan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm projelerimizi 
yatay mimari anlayışıyla ve yerinde-yeşil dönüşüm yaklaşımlarıyla sürdürüyoruz. Aktif yeşil alan, 
sosyal tesis, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve diğer donatı özellikleri ile deprem riskinden 
arınmış huzurlu ve yaşanabilir Tozkoparan hayalimizi adım adım hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Güngören Akademi projesi kapsamında spor, kültür, sanat ve teknoloji sahalarında onlarca 
dalda kurslar açarak vatandaşlarımıza bir çok dal ve branşta eğitim hizmetleri veriyoruz. Sadece 
kadınlarımızın kullanımına açık olacak Hanımeli Konağı projemiz ile her yaştan kadınlarımıza yeni bir 
sosyalleşme ve hayat boyu öğrenime devam edebilme imkanı sunacağız. 

Yeni yeni kültür merkezleri, bilgievleri, kariyer merkezleri, otoparklar, öğrenci istasyonları, bilim 
merkezleri ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşamlarına konfor katacak  
projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

Yenilenen ve yeni proje ve çalışmalarımızla revize etmiş olduğumuz 2022- 2024 Stratejik Planımız 
Güngören Halkımıza hayırlı olmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımız ve 
Meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

           Dr. Mimar Bünyamin DEMİR
                         Belediye Başkanı
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MİSYON

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Kurumun hangi faaliyet ve hizmetleri yürüttüğünü, bunları nasıl ve 
kimler için yaptığını ifade eder. Misyon ifadesi stratejik plan süreci kapsamında belirlenen amaç, hedef 
ve stratejiler için bir rehber niteliğindedir. Zira iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi, kurumun stratejik 
olarak hangi amaçları ve hedefleri belirlemesi gerektiği noktasında sınırların çizilmesine olanak sağlar. 
Misyon ifadesi, kurumun üst yönetimi tarafından, ilgili tarafların da görüşleri alınarak belirlenir. Özellikle 
kurum iç paydaşlar arasında yer alan çalışanlarının bu konuda görüşleri alınmalı ve misyonun kurumdaki 
çalışanlar için de bir motivasyon kaynağı olması sağlanmalıdır.

 “Sürdürülebilir kaynak yönetimini esas alarak,
erişilebilir,hızlı ve ulaşılabilir,

teknoloji kullanarak belediyecilik hizmetlerini
en üst seviyede sunmak”

VİZYON

Vizyon, en net ifadeyle geleceğin resmidir. Kurumun uzun vadede neleri yapmak istediğini ifade eder. 
Bu yönüyle vizyon ifadesi, kurum ve kurum çalışanları için “Nereye gidiyoruz?, “Ne olmak istiyoruz?” 
sorularının da cevabını verir. Bir kurumun gelecek öngörüsünün en net ifadesi olan vizyon ifadesi, misyon 
ifadesinde olduğu gibi amaç ve hedeflerin belirlenmesi noktasında bir rehber niteliğindedir. 

Güngören Belediyesi, mevcut vizyonunu değerlendirmek ve gerektiğinde bu vizyon üzerinde revizyon 
yapmak amacıyla planlama sürecinde iç paydaşları olan Meclis Üyeleri ile çalışanların görüş ve önerilerini 
alınmıştır. Kurumsal anlayış ve yönetim anlayışı neticesinde vizyon şu şekilde düzenlenmiştir.
  

 “İnsan odaklı, çevrenin ve gelişimin
ön planda tutulduğu ticari ve teknolojinin buluştuğu

ferah,nefes alan müreffeh bir kent oluşturmak”
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TEMEL DEĞERLER

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. Uzun vadede yönlendiricilik rolüyle 
kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Temel değerler sonuçlara ulaşmada kurumsallığı, meşruluğu ve 
devamlılığı sağladığı için önemlidir. 

Kurumdaki çalışanlara yönelik anlayışla birlikte, kurum yöneticilerinin sunacağı hizmetlerde dikkat edeceği 
değerleri içermektedir.

ÇÖZÜM ODAKLI

TOPLUMA VE
ÇEVREYED UYARLI

KATILIMCI

KAYNAKLARIN

KULLANIMI
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2. STRATEJİ GELİŞTİRME

Güngören Belediyesi stratejik plan çalışmaları kapsamında elde ettiği tüm verileri değerlendirerek, 
nihayetinde sonucu başarı olan veya mevcuttan daha iyi bir hale gelmiş olan çıktıları elde etmeye yönelik 
amaç, hedef ve faaliyetler belirlemeye çalışmıştır.

Stratejik plan hazırlık sürecin yapılan detaylı analizler (Üst Plan Analizi, GZFT Analizi, PESTLE Analizi) 
neticesinde mevcut durum ortaya konulmuş, belediyenin başarılı yönleri ile iyileştirmeye açık alanları 
ile içinde bulunduğu çevrede kendisini ilgilendiren fırsat ve tehditler tespit edilmiştir. Tespit edilen her 
bir unsur, özünde ayrı birer unsur görünse de bunlar amaç ve hedeflere bağlı olarak planlanan faaliyet ve 
projelerin gerçekleştirilmesi noktasında birbiri ile ilişkilidir. Bu çerçevede Güngören Belediyesi amaç ve 
hedeflerini belirlerken;

• Devam eden başarılı uygulamaları (faaliyet ve projeleri) güçlü yönleri kullanarak daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirmek,

• Güçlü yönleri kullanarak kurumsal uygulamaları güncel gelişmelere adapte etmek,

• Güçlü yönleri korumak ve sürekliliğini sağlamak,

• Güçlü yönleri kullanarak kentin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

• Güçlü yönleri kullanarak, fırsatlardan ilçe ve kurum lehine en etkin bir şekilde istifade etmek,

• Güçlü yönleri kullanıp, fırsatları değerlendirerek alışılagelmişin dışında, farklı ve nitelikli faaliyet ve 

projeleri hayata geçirmek,

• Zayıf yönleri tamamıyla ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerini en aza indirgemek,

• Zayıf yönlerin olumsuz etkilerini en aza indirgerken, 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,

• Pandemi ile değişen ihtiyaçlara göre yeni hedefler belirlemek

• Yeni projelere yönelik olarak hedefler belirlemek

• Yeni kurulan birimler ve merkezlere göre hedefler belirlemek
Örgüt analizi çalışmaları neticesine göre mevcut birimleri yönetmeliklerindeki değişikliklere göre
hedefler belirlemek.

yaklaşımı ile hareket etmiş, amaç ve hedeflerini bu yaklaşımla vizyonuna ulaşabilecek şekilde belirlemiştir.



2022-24  STR
ATEJİK

 PLA
N

13

2.1. AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik plan hazırlık sürecinde “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap bulabilmek amacıyla 
misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesinin yanı sıra diğer önemli bir konu da amaç ve hedeflerin 
belirlenmesidir. Zira misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesiyle geleceğe ilişkin bir öngörü ortaya 
konulurken; amaç ve hedeflerle ortaya konulan bu öngörünün somutlaştırılması sağlanmaktadır.

Amaçlar, bir kurumun hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olup, kurumun faaliyetlerine ilişkin 
politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Hedefler ise amaçların gerçekleştirilebilmesine 
yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Amaçlar, analiz çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara 
göre belirlenmeli; kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleriyle uyumlu olmalı; kurumun misyonunu 
gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı, iddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı, ulaşılmak istenen sonuçları 
açık bir şekilde ifade etmeli ve hedefler için bir çerçeve çizmelidir.

Güngören Belediyesi 2022 - 2024 Stratejik Plan revizesi çerçevesinde 6 amaç ve 20 hedef belirlemiştir. 
Bu amaçları, hedefleri ve bunların doğrultusunda hazırlanmış olan hedef kartları şöyledir;

AMAÇLAR

Güngören Belediyesi’nin Amaçları ve Amaçlar Arası İlişkiler
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HEDEF KARTLARI 
STRATEJİK PLAN
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AMAÇ-1
Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasiteyi Artırmak
HEDEFLER
1. Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak
2. Kaynakların etkin kullanımını sağlamak
3. Personelin verimliliği ve etkinliği geliştirmeye yönelik hizmetler yürütmek
4. Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak
5. Vatandaş ve kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek
6. Kurumsal destek hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırmak

AMAÇ-2
Toplumsal Ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak
HEDEFLER
1. Vatandaşların kültürel, sanatsal ve bilimsel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak
2. Vatandaşların eğitsel ve sportif faaliyet çalışmalarını düzenlemek 
3. Toplumsal gelişmeleri ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek
4. Sosyal destek hizmeti çalışmalarını planlı olarak yürütmek

AMAÇ-3
Gerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hâkim Olduğu Hızlı Ulaşılabilir Hizmet Sunmak
HEDEFLER
1. Kurumun teknolojik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak
2. Vatandaşların belediyeye ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik hizmetler sunmak

AMAÇ-4
Sürdürebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin gelişimini ve dönüşümünü desteklemek
HEDEFLER
1. Kent estetiği ve dönüşümü için çalışmalar yapmak
2. Kamu varlıklarının yönetimine yönelik hizmetler sunmak
3. Kentin planlamasına uygun güvenilir yapılaşma süreçlerinin takibini yapmak

AMAÇ-5
İnsan Odaklı Toplumsal Ve Çevresel Düzenin Sağlanması İçin Çalışan, Erişilebilir Hizmetler Sunmak
HEDEFLER
1. Alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapım ve bakım işleri yapmak
2. Ulaşım ihtiyaçları kapsamında parklanma, cadde, sokak çalışmaları ile ilgili hizmetler yürütmek
3. Kent düzeni için denetimler yapmak

AMAÇ-6
Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet Sunmak
HEDEFLER
1. Sağlıklı ve temiz yaşam çevresi oluşturmaya çalışmak
2. Sağlıklı yaşam alanları oluşturarak halk sağlığını korumak

AMAÇ VE HEDEFLER
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AMAÇ-1
“Kaynak Yönetiminin esas alındığı kurumsal

kabiliyet ve kapasiteyi artırmak” 
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 Amaç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.1) Kurumsal kapasite ve verimliliği artırmak

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 
Yılı

2021 
Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kurumsal kalitenin arttırılmasına 
yönelik iyileştirme sayısı 25 - 1 1 1 2 1 6 Ay 6 Ay

Entegre yönetim kapsamında 
gerçekleştirilecek faaliyetlere göre 
gelişme oranı

50 75 - - 75 85 90 6 Ay 6 Ay

İç kontrol süreçlerinde gelişme 
oranı 25 55 - - 55 70 80 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Mevzuat ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler

Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu çalışmalarında kurumsal olarak sürecin takip 
edilmemesi

İç kontrol sisteminin kurum kültürüne yansımaması (İzleme ve değerlendirmede aynı süreci tekrarlamaya sebep 
vermektedir.)

Entegre Yönetim Sürecinin kurumsal planlanmasında sapmalar olması

Performans verilerinin zamanında ve doğru hazırlanmaması (Bütçe, Faaliyetlerin açıklama ve sapmalar...)

Faaliyet ve Projeler

İş süreçlerinin geliştirilmesi ve projeler için birimlere destek verilmesi

Kurumda İç kontrol anlayışının geliştirilmesi için eğitimler yapılması

Entegre Yönetim Sistemi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve kurumda standartların oluşması için gerekli 
çalışmaların planlanması, takip edilmesi

Maliyet Tahmini 100.000, ₺

Tespitler
Değişikliklerin güncel olarak takip edilmesi ve programlara yansıtılması

Ön çalışma gerektiren işlerde (Stratejik Plan, Performans Programı , Bütçe, Faaliyet Raporu, İç Kontrol vb) 
takvime uyulması ve planlama dışına çıkılmamasının sağlanması

İhtiyaçlar

Kurumda iç kontrol anlayışı oluşturulması için eğitim desteği verilmesi

İş ve işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için personel ve yazılım desteğinin sağlanması

Entegre Yönetim Sisteminin kurumda planlamasının yapılması

Hizmetlerde ve süreçlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılması için prosedürlere uyum sağlanması
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 Amaç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.2) Kaynakların etkin kullanımını sağlamak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

e-belediyecilik kapsamında yapılan 
ödemelerin gelirler içindeki 
payının artırılması oranı

20 65 55 60 65 70 75 6 Ay 6 Ay

Kayıt dışı mükelleflerin tespit 
edilmesi ve tanzim edilen yoklama 
fişi sayısı

15 - 3500 3200 3000 2500 2000 6 Ay 6 Ay

Alacaklıların tahsili amacıyla 
tebligat gönderilen borçlu mükellef 
sayısı

15 - 70000 60000 30000 25000 20000 6 Ay 6 Ay

Belediye gelir bütçesi gerçekleşme 
oranı 5 86 85 85 86 87 90 6 Ay 6 Ay

Belediye vergi gelirlerindeki artış 
oranı 10 25 15 15 25 20 18 6 Ay 6 Ay

Belediye tarafından yapılan 
vergilerin tahsilat yılı tahakkuk 
oranı

20 85 95 100 85 87 90 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler Ekonomik dalgalanma

Faaliyet ve Projeler
Süreçte işbirliği içinde olunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışılması

Vatandaşların işleyişten haberdar etmek için duyuru materyallerinin daha etkin kullanılması

Mükelleflere düzenli vergi ödemeleri konusunda bilgilendirmeler yapılması

Maliyet Tahmini 0, ₺

Tespitler
Kurum otomasyon sisteminde Mali Hizmetler Modülünde güncellemeler yapılması

e-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili vatandaşa bilgi verilmesi

İhtiyaçlar
Birim niteliğinin artırılmasına yönelik çalışanlara mevzuat eğitimleri verilmesi

Mükelleflere bilgilendirme SMS'leri gönderilmesi
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A m a ç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.3) Personelin verimliliği ve etkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler yürütmek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Personel başına düşen eğitim sayısı 40 - 6 8 9 6 Ay 6 Ay

Personelin gelişimine yönelik kurs, 
etkinlik ve seminerlerden 
memnuniyet oranı

20 80 80 90 80 85 90 6 Ay 6 Ay

Çalışan memnuniyetine yönelik 
yapılan anket sayısı 20 - 1 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay

Çalışan memnuniyeti oranı 20 70 70 80 85 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler
Mesai saatleri dışında yapılan eğitimlere personelin katılım oranının düşük olması

Personelin, özlük işlemleri ile ilgili taleplerini zamanında iletmemesi

Anket katılımcılarının anket sorularına tutarlı cevap vermemesi

Faaliyet ve Projeler

Verilen eğitimlerin kısa periyotlarla tekrarlanması

Anketlerin web tabanlı yapılması ve değerlendirilmesi

Eğitimlere katılım oranını arttırmak için teşvik edici organizasyonların yapılması

Yıl içerisinde eğitim analizine göre eğitim, etkinlik ve seminerler düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 350.000, ₺

Tespitler

Eğitim verilecek ortamdaki fiziki şartların yetersiz olması

Personelin anket için yeterli özeni göstermemesi ve zaman ayırmaması

Hafta sonu düzenlenen eğitim çalışmalarının personelin kişisel sebeplerinden dolayı katılımın düşük olması

Yapılması planlanan eğitimin için personelin ihtiyacının olmadığını düşünmesinden dolayı eğitimlere 
katılmak istememesi

İhtiyaçlar
Personelin eğitimin önemi konusunda farkındalığının artırılması

Anketlerin otomasyon sistemi üzerinden ulaştırılarak, anketin yapılması ve raporlanması

Personelin özlük işleri ile ilgili taleplerin ve değişikliklerin yasal süre içerisinde bildirilmesi
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 Amaç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.4) Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Başkanlık Makamına hukuki 
davaların süreci ile ilgili sunulan 
rapor sayısı

10 - 12 12 12 12 12 6 Ay 6 Ay

Kurumun dijital arşiv sisteminin 
tamamlanma oranı 50 75 100 100 75 80 80 6 Ay 6 Ay

Meclis ve encümen hizmetlerinin 
dijital ortama aktarılma oranı 40 85 - - 85 90 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler
Müdürlüklerden istenilen bilgi ve belgelerin geç gelmesi sebebiyle mahkemeye vaktinde cevap verilememesi

Birimlerin meclis gündemi ve encümen gündemi ile ilgili konu başlıklarını zamanında iletmemesi

Teknik müdürlüklere ait arşiv bilgilerinin eksik ya da yanlış girilmesinden kaynaklı belgelere ulaşılamaması

Faaliyet ve Projeler
Dijital arşiv çalışmaları yapılması

Encümen ve Meclis çalışmalarının dijital ortama aktarılması 

Hukuki süreçler ile ilgili raporlar hazırlanması

Maliyet Tahmini 330.000, ₺

Tespitler
Müdürlüklerden istenilen bilgi ve belge taleplerinin zamanında gelmemesi

Dijital arşiv çalışmaları için gerekli yazılım eksikliği

İhtiyaçlar

Kullanılan kurumsal yazılımda dava raporlamalarının detaylı şekilde yapılması

Davaların takibi ve dosya işlemlerini yapabilmesi, keşiflere katılabilmesi için avukat görevlendirilmesi

Meclis toplantılarının kaydedilebilmesi için mevzuata hakim personel ve yeterli ekipman gerekmektedir

Kurum arşivinin fiziki ve dijital olarak düzenlenmesi için planlama yapılması

Kurumun otomasyon sisteminde Encümen ve Meclis çalışmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması
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 Amaç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.5) Vatandaş ile kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Toplumsal katılımcılığa yönelik 
çalışmalardan memnuniyet oranı 15 85 - - 85 87 90 6 Ay 6 Ay

Toplumsal katılımcılığa yönelik 
çalışmaların tamamlanma oranı 15 85 - - 85 87 90 6 Ay 6 Ay

Belediye Hizmetlerine Yönelik yapılan 
anket sayısı 20 - 2 2 6 6 6 6 Ay 6 Ay

Evlendirme Bürosu tarafından evlilik 
danışmanlığı hizmetine 
yönlendirilen vatandaş sayısı

10 - - - 1700 1800 1900 6 Ay 6 Ay

Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa 
hizmetlerinden memnuniyet oranı 10 75 - - 75 77 80 6 Ay 6 Ay

Muhtarlar ile yapılan sosyal-teknik 
nitelikli toplantı sayısı 15 - - - 3 4 4 6 Ay 6 Ay

STK, dernekler vb. ile yapılan 
sosyal-teknik nitelikli faaliyet sayısı 15 - - - 8 8 9 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Taleplerin farklı müdürlüklere iletilmesi

Birimlere gönderilen istek, şikayet ve taleplerin ilgili birimlerin dönüşlerinin zamanında yapılamaması

Planlanan organizasyonların farklı nedenlerden dolayı gerçekleşememesi (pandemi vb.)

Belediye hizmetlerine yönelik yapılacak anketlerin hedef kitlesinin doğru belirlenememesi

Faaliyet ve Projeler

Talep ve şikayetlerin daha çabuk çözülmesi için yeni birimlerin ( Çözüm masası vb.) kurulması

Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa üzerinden gelen taleplerin ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi

İlçenin ortak problemleri ile ilgili olarak STK, dernekler ve muhtarlar ile etkinlikler, programlar ve toplantılar 
düzenlenmesi

Kent Konseyi toplantılarının yapılması

"Güngören'e Hoşgeldin"  projesi kapsamında etkinlikler düzenlenmesi

İlçede yapılan hizmetlerle ilgili olarak düzenli olarak anket yapılması

Evlilik danışmanlığı hizmetinin verilmesi

"İyi ki Doğdun" projesi kapsamında aile ziyaretleri yapılması

Toplumsal birlikteliği artırmak için Ramazan ayında iftarı çadırı kurulması

Maliyet Tahmini 3.500.000, ₺

Tespitler
Taleplerin doğru ve zamanında iletilmesi için web tabanlı program ve yazılım geliştirilmesi

İletişim ağını güçlendirmek için teknik alt yapının geliştirilmesi

İhtiyaçlar
İlgili Müdürlüklerin talep ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde cevaplandırması

Zamanı dışında gelen davetler ile ilgili geri dönüş yapılması

Geri dönüşlerin sağlıklı yapılabilmesi için web tabanlı program geliştirilmesi
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 Amaç (A1) Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

Hedef (H1.6) Kurumsal destek hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Mevcut araçların ulaşım ihtiyacının 
karşılama oranı 10 80 - - 80 80 80 6 Ay 6 Ay

Belediye tesislerinde enerji tasarrufu 
sistemlerinin kullanılma oranı 20 40 - - 40 45 50 6 Ay 6 Ay

İç temizlik hizmetlerinden 
memnuniyet oranı 10 80 80 80 80 82 85 6 Ay 6 Ay

Araç ve sürücü hizmetlerinden 
memnuniyet oranı 10 80 80 80 80 80 80 6 Ay 6 Ay

Bakım onarım çalışması yapılan hizmet 
binası sayısı 20 - - - 26 27 28 6 Ay 6 Ay

Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım 
onarım çalışmalarının karşılan-
masından duyulan memnuniyet oranı

10 80 - - 80 82 85 6 Ay 6 Ay

Fatura takip sistemini kullanılarak elde 
edilen verilerin işlenmesi oranı 10 60 - - 60 70 80 6 Ay 6 Ay

Güvenlik hizmetlerinden memnuniyet 
oranı 10 80 80 80 80 82 85 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Harekete duyarlı gece görüşlü ve daha geniş açıyla görüntü alabilen kamera sistemleri olmadığından ek 
hizmet binalarındaki olaylar karşısında sağlıklı veri alınamaması

Başkanlık binası dışında bulunan ek hizmet binalarında nöbet tutan personelin tek olması

Başkanlık binasında çatı katında 360 derece harekete duyarlı gece görüşlü ve daha geniş açıyla görüntü 
alabilen kameranın bulunmadığı, burada yangın veya kişilerin habersiz ve bilgi dışında kolayca ulaşabilmesi

Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan camların sildirilmesi, ıslak bırakılan zeminlerin yaralanmalara 
sebebiyet vermesi

Faaliyet ve Projeler

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisi yetkilerini, ateşli silah bulun-
duracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve ateş becerisini , kişi 
koruyacaklarsa ilke ve yöntemleri, kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğü, olay yerinde şüpheli 
cisimlere karşı yaklaşımları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi ve özel güvenlik hizmetlerinin verilmesi

Belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım çalışmalarının yapılması

Araç takip sistemi ile araçların takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması

Kartlı sürücü tanıma sistemine geçilerek düzenli kullanım, trafik ceza işlemleri, yakıt tüketimi ve kartsız araç 
çalıştırmaması

Birimlerden gelen arıza ve bakım talepleri ilgili personel tarafından en kısa sürede giderilmeye çalışılması

Belediye hizmet binalarında hizmetlerin enerji tasarrufuna geçilerek yürütülmesi

Maliyet Tahmini 62.526.000, ₺

Tespitler

Yeni hizmet binalarında öngörülemeyen arıza ve bakım hizmetlerinin çıkması

Kamera ve görüntüleme sistemlerinde arıza ve eksiklerin olması

Görüntüleme ekranının nöbetçi personel ile aynı yerde olmaması

Temizlik personelinin yeterli olmamasından dolayı kurum ve kuruluşların temizlik ihtiyaçlarının tam olarak 
karşılanamaması

GPRS sistemi çalışmadığı ve söküldüğü taktirde araçların konum, güzergah ve km takiplerinin yapılamaması

İhtiyaçlar

Kamera arızalarının onarımı ve bakımının yapılması

Tabancaların muhafazası için çelik kasaya ihtiyaç olması

Araç takip sistemine kartlı sürücü tanıma sisteminin eklenmesi, mevcut olan GPRS sisteminde yazılımsal 
olarak yapılacak eklenti ve iyileştirmeler yapılması

Temizlik personelinin artırılması ve yüksek katların cam temizliğinde ihtiyaç duyulan ekipmanın alınması
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AMAÇ-2
“Toplumsal Ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik 

Hizmetleri Yaygınlaştırmak” 
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A m a ç (A2) Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Hedef (H2.1) Vatandaşların kültürel, sanatsal ve bilimsel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Tarihi, kültürel ve doğal mekanlara 
yönelik yapılan gezilere katılım sayısı 15 - - - 2500 2800 3000 6 Ay 6 Ay

Kuluçka (alt+tab) Merkezinde yapılan 
etkinlik sayısı 15 - - - 20 22 25 6 Ay 6 Ay

Güngören genelinde hizmet veren 
yüzme havuzları, Gençlik Merkezi ve 
Bilgi Evlerinden faydalanan öğrenci 
sayısı

20 - - - 3500 4000 4500 6 Ay 6 Ay

Bilim Merkezinden faydalan kişi sayısı 15 - - - 1000 3000 4000 6 Ay 6 Ay
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerden 
memnuniyet oranı 20 80 90 90 80 85 85 6 Ay 6 Ay

Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı 15 - 100 150 200 225 250 6 Ay 6 Ay
Sorumlu Birim(ler) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Programların ve etkinliklerin öngörülemeyen nedenlerle iptal edilebilmesi (pandemi vb.)

Tarihi kültürel ve doğal mekanlarda oluşabilecek tahribatlar

Kurs katılımcılarının devamsızlıkları

Faaliyet ve Projeler

Kuluçka Merkezi ve Bilim Merkezinde etkinliklerin planlanması ve duyuru tanıtım çalışmalarının yapılması

Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin halkın yoğun olduğu yerlerde yapılması

Kültürel ve Bilimsel farkındalığı artırmaya yönelik sempozyumlar düzenlenmesi

Yayıncılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için telif hakkı çalışmalarının yapılması

Tarihi, kültürel ve doğan mekanlara talepler doğrultusunda geziler düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 16.500.000, ₺

Tespitler
Kültür merkezinin fiziki olarak yetersizliği ve teknik personel sayısının yetersiz olması

Alanında uzman eğitimcilerin bulunmaması

Yeni etkinlik alanları oluşturmak için kamulaştırmalar yapılması veya mevcut alanların düzeltilmesi

İhtiyaçlar
Kurs merkezlerinin mahalle bazlı olarak artırılması

Faaliyetlerin yürütülmesi için uzman ekip ve donanım eksikliğinin giderilmesi

İlçemiz genelinde mevcut projelere katılan öğrenci sayısının artırılması için tanıtımlar yapılması
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A m a ç (A2) Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Hedef (H2.2) Vatandaşların eğitsel ve sportif faaliyet çalışmalarını desteklemek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Güngören Akademi kapsamında 
yapılan yarışma turnuva ve etkinlik 
sayısı

10 - - - 20 25 30 6 Ay 6 Ay

Düzenlenen hobi ve beceri kursları 
sayısı 15 - 30 40 25 30 35 6 Ay 6 Ay

Öğrenci istasyonlarından faydalanan 
kişi sayısı 15 - - - 7500 10000 12000 6 Ay 6 Ay

Güngören Akademi kapsamında eğit-
imlere katılan öğrenci sayısı 15 - - - 2500 2750 3000 6 Ay 6 Ay

Hanımeli konağından kurslardan ve 
etkinliklerden faydalanan kadın sayısı 15 - - - 200 300 400 6 Ay 6 Ay

Ödül yönetmeliğine göre başvuruda 
bulunanların ödüllendirilme oranı 10 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Güngören Akademi kapsamında 
yetiştirilen lisanslı sporcu sayısı 10 - - - 50 75 100 6 Ay 6 Ay

Düzenlenen hobi ve beceri kurslarından 
memnuniyet oranı 10 90 - - 85 92 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Sportif etkinliklere katılan sporcuların faaliyetler sırasında olumsuzluklar yaşaması
(yaralanma, sportif kazalar vb.)

Kurs katılımcılarının devamsızlıkları

Faaliyet ve Projeler

Faaliyetlerin farklı yerlerde yürütülmesi için etkinlik alanlarının oluşturulması 

Hanımeli Konağında kadınlara yönelik kurslar ve etkinlikler düzenlenmesi

Güngören Akademi kapsamında yapılan spor branşlarında lisanslı sporcu sayısının artırılması

Öğrenci İstasyonlarında seminerler düzenlenmesi (Biruni, Cezeri ...)

Başvuruda bulunan başarılı sporcuların Ödül Yönetmeliğine göre ödüllendirilmesi

Hobi ve Beceri kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilenmesi

Güngören Akademi kapsamında yapılan etkinlik ve turnuvaların çeşitliliğini artırmak

Maliyet Tahmini 3.300.000, ₺

Tespitler
Kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar için yeni yerlerin açılamaması

Öngörülemeyen sebeplerden dolayı planlanan kurs, etkinlik, eğitim ve sportif çalışmalarının yapılamaması 
(pandemi, alan yetersizliği, nitelikli eğitmen eksikliği)

İhtiyaçlar

Sporcu sağlığı alanında uzman sağlık personeli istihdamı

Kurs merkezlerinde yeterli ve nitelikli ekipmanların sağlanması

Seminerler için nitelikli konuşmacı veri tabanı oluşturulması

Sportif tesise ihtiyaç duyulan bölgelerde kamulaştırma yapılması

Pilot kulüp anlaşması yapılarak yetiştirilen sporcuların resmi müsabakalara katılımının sağlanması
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A m a ç (A2) Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Hedef (H2.3) Toplumsal gelişmeleri ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kariyer Merkezine yapılan iş başvuru-
larında işe yerleştirilme oranı 50 90 - - 90 92 95 6 Ay 6 Ay

Kariyer Merkezine başvuruda bulunan 
işverenin iş gücü talebinin karşılanma 
oranı

50 90 - - 90 92 95 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Kariyer Merkezi tarafından bulunan işin vatandaş tarafından kabul görmemesi

Kariyer Merkezine başvuran işveren sayısı çeşitliliğinin az olması

Faaliyet ve Projeler

Kariyer merkezinin fuarlarda tanıtılması ve stant kurması

Yapılan broşür ve materyallerin iş verenlere ve iş arayanlara dağıtılması

İş veren ve işçinin buluşturulabileceği bir yazılım sistemi geliştirilmesi

Kariyer Merkezi takip sistemi yazılımının geliştirilmesi

Farklı meslek gruplarındaki iş insanlarının ile kariyer sürecindeki gençlere rehberlik etmesi

İş arayan ve işvereni buluşturacak kariyer toplantıları düzenlemek

Maliyet Tahmini 150.000, ₺

Tespitler Kariyer Merkezi tarafından yapılan işe yerleştirme sayısının tespitinin yapılamaması

İhtiyaçlar

Etkin duyuru araç ve gereçlerin temin edilmesi

Kariyer Merkezinin tanıtılması için gerekli duyuru-tanıtım çalışmasının yürütülmesi

Kariyer Merkezinde iş gücü taleplerinin karşılanması için başvuran işveren sayısının ve çeşitliliğinin 
artırılması
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A m a ç (A2) Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

Hedef (H2.4) Sosyal destek hizmeti çalışmalarını planlı olarak yürütmek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Sosyal destek kapsamında vatandaşlara 
yönelik yapılan sosyo-psikolojik 
çalışmaların tamamlanma oranı

15 90 - - 90 95 95 6 Ay 6 Ay

Aşevinden verilen yemek sayısı 15 - - - 100000 110000 115000 6 Ay 6 Ay
Sosyal destek kapsamında sosyal 
yardımlardan faydalanan vatandaş 
sayısı

15 - - - 14000 15000 15000 6 Ay 6 Ay

Sosyal destek kapsamında toplumsal 
farkındalığı arttırmaya yönelik yapılan 
eğitim, seminer ve etkinlik sayısı

15 - - - 20 23 25 6 Ay 6 Ay

Komşu Esnaf projesi kapsamında hiz-
met veren esnaf sayısı 15 - - - 60 62 64 6 Ay 6 Ay

Sosyal destek kapsamında gıda ihti-
yacının karşılanma oranı 15 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Farklı bağımlılık türlerine göre programlar düzenlenmesi

Yaşlılara, bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütülmesi

Engellilere yönelik yapılan etkinlik ve çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılması

Faaliyet ve Projeler

ADM tarafından verilen sosyo- psikolojik destek çalışmalarının yapılması

İhtiyaç sahiplerinin ayni ve nakdi yardım taleplerine cevap verilmesi

"Komşu Esnaf " projesinin kapsamında hizmet alınan esnaf çeşitliliğinin artırılması

Aşevinden dağıtılan yemek hizmetinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

ADM tarafından Evlilik Danışmanlığı hizmetinin verilmesi

"Aile Okulu" kapsamında seminerler düzenlenmesi

Başvuruda bulunan başarılı sporcuların Ödül Yönetmeliğine göre ödüllendirilmesi

Hobi ve Beceri kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilenmesi

Güngören Akademi kapsamında yapılan etkinlik ve turnuvaların çeşitliliğini artırmak

Maliyet Tahmini 13.600.000, ₺

Tespitler

Personel ve ekipman sayısının eksikliğinden dolayı taleplerin tam olarak karşılanamaması

Diğer kurumlardan başvuru yapan vatandaşla ilgili bilgilerin tam olarak alınamaması

Karar imzası ve muhasebe süreçlerinin yavaş ilerlemesi

Öngörülemeyen nedenlerle hizmetlerde ve çalışmalarda aksama yaşanması (pandemi, etkinliklere uygun 
alanların olmaması)

İhtiyaçlar
Diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının yapılması

Çalışmaların alanında uzman personel eşliğinde yürütülmesi



32

20
22

-2
4 

 S
TR

AT
EJ

İK
 P

LA
N



2022-24  STR
ATEJİK

 PLA
N

33

AMAÇ-3
“Gerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hâkim Olduğu 

Hızlı Ulaşılabilir Hizmet Sunmak” 
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A m a ç (A3) Gerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hakim Olduğu Hızlı ve Ulaşılabilir Hizmet Sunmak

Hedef (H3.1) Kurumun teknolojik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Birimlerin bilişim teknolojileri ile ilgili 
donanım ihtiyaçlarının karşılanma 
oranı

15 80 100 100 80 85 90 6 Ay 6 Ay

Dijital ortama aktarılan iş süreci sayısı 15 - - - 2 2 1 6 Ay 6 Ay
Dijital platformlardaki sertifikasyon 
çalışmalarının tedarik ve takibinin 
yapılması oranı

20 80 - - 80 85 90 6 Ay 6 Ay

Bilgisayar alt yapısına yönelik arıza 
bakım taleplerinin karşılanma oranı 15 90 - - 90 92 95 6 Ay 6 Ay

Mevcut kullanılan yazılımların güncel-
lenme oranı 15 90 - - 90 92 95 6 Ay 6 Ay

CBS ile ilgili geliştirilen toplam uygula-
ma sayısı 20 - - - 2 2 2 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler
Alınan donanımların döviz endeksli olması

Hızlı şekilde değişen teknolojik ürün versiyonlarının zamanında temin edilememesi

Teknolojik ürün ve yazılım satan firmaların kamu ile çalışmak istememesi

Faaliyet ve Projeler

İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım çalışmalarının eklenmesi

Yazılım bakım ve lisans yenileme faaliyetlerinin yapılması

Sunucu depolama, donanım, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması 

Web sitelerinin takibi ve güncellenmesi

İş sürekliliğinin aksamaması için takibinin yapılması

Maliyet Tahmini 3.476.000, ₺

Tespitler
Yönetim bilgi sistemi faaliyetlerinin yürütülmesinde kurum personelinin desteğinin sağlanmaması

Yazılım çalışmalarının kurum tarafından gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yapılmaması

IT yatırımlarının artırılması

İhtiyaçlar
Personele kaynak yönetimi ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi

Bilgi güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların artırılması

Bilgi İşlem personel sayısının artırılması
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A m a ç (A3) Gerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hakim Olduğu Hızlı ve Ulaşılabilir Hizmet Sunmak

Hedef (H3.2) Vatandaşların belediyeye ulaşabilirliğini artırmaya yönelik hizmetler sunmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Grafik tasarımı yapılan duyuru ve 
tanıtım çalışmalarının oranı 15 - - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Belediye hizmetlerine yönelik mobil 
uygulama sayısı 15 - - - 1 1 1 6 Ay 6 Ay

Duyuru ve tanıtım amaçlı çalışmaların, 
hizmetlerin duyurulmasındaki başarı 
oranı

20 80 - - 80 83 85 6 Ay 6 Ay

E-belediye hizmetlerinden memnuniyet 
oranı 20 75 - - 75 80 83 6 Ay 6 Ay

E-devlet üzerinden sunulan yeni hizmet 
sayısı 15 - 1 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay

Duyuru amaçlı yapılan görsel
materyallerin ilan edildiği yer sayısı 15 - - - 500 694 694 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler

Kurumun dış kaynak olarak kullandığı sistemlerin zarar görebilmesi

Duyuru ve bildiri amacıyla yapılan panoların ( dış cephe giydirmesi, black out vb.) yıpranmasıyla tehlike 
oluşturabilmesi

Online ödemelerde güvenlik açığının ortaya çıkması

Hizmetlerin plansız kesintiye uğraması (Elektrik, İnternet vb.)

Faaliyet ve Projeler

Raket veya CLP'lerin işbirliğinde  bulunan kurumları içine taşınması

"Sıfır Atık" projesi kapsamında promosyonların geri dönüşebilir malzemelerden yapılması

Güvenlik önlemlerinin alınması ve güncelliğinin sağlanması

Periyodik olarak sızma testlerinin yapılması

E-belediye ve mobil sistem kullanımının artırılması

E-devlet üzerinden hizmet veren faaliyetlerin artırılması

Maliyet Tahmini 4.000.000, ₺

Tespitler
Raketlerin ortalama kullanım süresinden kaynaklanan haftalık arıza sayısını artırmaktadır

Dijital raketlerde kullanılan yazılımın Belediyemiz kontrolünde olmaması

Vatandaşların online ödemeye yatkınlığının olmaması

İhtiyaçlar
Web tabanlı Led-raket takip sisteminin Belediye yazılımcıları tarafından oluşturulması

Sistem mühendisi olmaması
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AMAÇ-4
“Sürdürebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin 

gelişimini ve dönüşümünü desteklemek” 



38

20
22

-2
4 

 S
TR

AT
EJ

İK
 P

LA
N

A m a ç (A4) Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Anlayışı ile Çevrenin, Kentin Gelişimini ve Dönüşümünü 
Desteklemek

Hedef (H4.1) Kent estetiği ve dönüşümü için çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Ekimi/dikimi yapılan bitki sayısı 15 - - - 5000 6000 7000 6 Ay 6 Ay
Yapımı ve düzenlemesi gerçekleştirilen 
park sayısı 25 - 1 1 6 5 5 6 Ay 6 Ay

Mevcut parkların yenilenme düzen-
lenme oranı 20 30 - - 30 30 40 6 Ay 6 Ay

Mevcut yeşil alanlara yapılan peyzaj 
düzenlemesi oranı 15 30 - - 30 40 30 6 Ay 6 Ay

Evrensel tasarıma uygun olarak yapılan 
yeşil alan ve parkların sayısı 15 - - - 2 2 2 6 Ay 6 Ay

Yeşil alan ve parklardan memnuniyet 
oranı 10 80 80 80 80 83 85 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması

Uygulama ve proje değişikliğinde çarpık yapılaşmanın sorun oluşturması

Kentsel dönüşüm sürecinde sorunlar yaşanması

Faaliyet ve Projeler

Mevcut yeşil alanların fonksiyonel hale getirilmesi

Mevcut yeşil alanlarda bitki çeşitliliğinin artırılması

Yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Kamulaştırma yapılan park ve yeşil alanlarda düzenlenmeler yapılması

Mevcut parklarda evrensel tasarıma uygun olarak projelendirilmesi

Yeşillendirilmeye uygun alanların peyzaj düzenlemesinin yapılması

Maliyet Tahmini 5.670.000, ₺

Tespitler
Parkların ve yeşil alanların yoğun yapılaşma ve hızlı artan nüfus dolayısıyla yetersiz kalması

Personel sayısının ve donanım eksikliğinden dolayı yeterli hizmetin zamanında verilememesi

İhtiyaçlar

Teknik personel sayısı ve donanım eksikliğinin giderilmesi

Park ve yeşil alan projelerinde afetlerde acil toplanma alanlarına yer verilmesi

Halkın yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması

Yeni ve planlı park projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi

Park ve yeşil alanlarda halkın ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlemeler yapılması
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A m a ç (A4) Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Anlayışı ile Çevrenin, Kentin Gelişimini ve Dönüşümünü 
Desteklemek

Hedef (H4.2) Kamu varlıklarının yönetimine yönelik hizmetler sunmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Kira ve Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât 
Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı) 25 80 - - 80 90 93 6 Ay 6 Ay

Yatırım Programında yer alan projelere 
yönelik yürütülen kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanma oranı

25 90 - - 90 95 97 6 Ay 6 Ay

3194 sayılı İmar Kanununun 11.14. 
15.16. ve 17. maddelerine göre 
Vatandaşların inşaat istikamet rölevesi, 
kod kesit rölevesi, yer tespiti, ada 
revizyonu, aplikasyon vb. taleplerinin 
karşılanma oranı

25 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Dönemsel aralıklarla Coğrafi Bilgi 
Sistemi için ilçe genelinin orto foto 
haritalarının ve panoromik sokak 
görüntülerinin tamamlama oranı

25 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler

Vatandaşa yapılan tebligat neticesinde satış ve kamulaştırma ile ilgili talep gelmemesi

Satış - kamulaştırma bedelinde mükellefler ile uzlaşmaya varılamaması

Tebligat yapılacak kişilerin gerçek adreslerine ulaşılamaması sebebiyle tebligatların yapılamaması

Ölçümün eksik/fazla yapılması

Faaliyet ve Projeler

Kamusal alanda meri imar planında ihdas edilebilecek alanların tespiti ve tescil işlemlerinin yapılması

3194 sayılı İmar Kanununun 11.14. 15.16. ve 17. maddelerine göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, 
encümene teklif folyesi, encümen kararı, ada revizyonu, aplikasyon gibi çalışmaları yapmak

Kentin gelişimine yönelik sunulması gereken sosyal ve kültürel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulan
 kamulaştırma, satın alma, kiralama ile taşınmaz satış işlemlerini yapmak

Belediyenin mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların sevk ve idaresini yürütmek

Dönemsel aralıklarla çoğrafi bilgi sistemi için ilçe geleninin orto foto haritalarını ve panoromik sokak 
görüntülerini oluşturmak

Maliyet Tahmini 9.700.000, ₺

Tespitler
Sicil girişlerinde eksikliklerin olması

Bedel konusunda uzlaşma sağlanamaması

İhtiyaçlar
Tebligat yapacak personel eksikliği

Alanda ihdas yapılacak alanların tespiti / ölçümü ile ilgili teknik personel ve teknik ekipman eksikliği
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A m a ç (A4) Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Anlayışı ile Çevrenin, Kentin Gelişimini ve Dönüşümünü 
Desteklemek

Hedef (H4.3) Kentin planlamasına uygun güvenilir yapılaşma süreçlerinin takibini yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı 
süreçlerinin tamamlanma oranı 20 87 - - 87 91 94 6 Ay 6 Ay

İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen 
yapılardaki aykırılıkların giderilme 
oranı

20 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Başlanılan imar planı çalışmalarının 
tamamlanma oranı 20 90 - - 90 95 100 6 Ay 6 Ay

Yapı ruhsatı düzenlenmiş yerlerin yapı 
kullanım izin belgesi alma oranı 20 90 - - 90 93 95 6 Ay 6 Ay

Güngören'in gelişimine katkı sağlayan 
projelerin tamamlanma oranı 20 90 100 100 90 95 100 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler

Veri temininde yaşanan güçlükler

İnşaat sektöründe yaşanan daralma

Mevzuata uygun olmayan bir kişiye kira yardımı yapılması

Hak sahipliğindeki kira bedellerinin sisteme eksik, fazla veya yanlış girilmesi

Faaliyet ve Projeler

İmar mevzuatına aykırı yapılardaki aykırılıkların giderilmesi

Yapı ruhsat ve izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi

Güngören'in gelişimine katkı sağlayacak projeler için çalışmaların yürütülmesi (Millet Bahçesi, Merkez 
Mahallesi Tekstil Projesi...)

Depreme karşı  riskli binaların tespiti için ekipler oluşturulması

Maliyet Tahmini 5.750.000, ₺

Tespitler

Yapı stoğunun eski olması

Yaklaşan deprem tehlikesi

Hak sahiplerinin dönüşüm için gerekli maddi ve kültürel yoksunluk yaşaması

Vatandaşla kentsel dönüşüm konusunda uzlaşmada sorunlar yaşanması

İhtiyaçlar
Teknik personel ve donanım ihtiyacı

Vatandaşın bilgilendirilmesi ve dönüşüme katılımının sağlanması

Kira yardımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından teyit almak
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AMAÇ-5
“İnsan Odaklı Toplumsal Ve Çevresel Düzenin Sağlanması 

İçin Çalışan, Erişilebilir Hizmetler Sunmak” 
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A m a ç (A5) İnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, Erişilebilir Hizmetler 
Sunmak

Hedef (H5.1) Alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapım ve bakım işleri yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Yapımı gerçekleştirilen otopark sayısı 50 - 1 2 3 2 1 6 Ay 6 Ay
Yapımı gerçekleştirilen hizmet bi-
nası-sosyal donatı alanı sayısı 50 - 1 3 5 4 - 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler
Kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinin yüksek olması

İşçi personelin kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaması

Faaliyet ve Projeler

İlçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminde öngörülecek yeni tesis, gerekli bakım, onarım ve 
iyileştirme çalışmalarını ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanması

Ekonomik ömrünü doldurmuş ve yenilenmesi zaruri olan yolların, tretuarların ve aydınlatma elemanlarının 
tespit ederek yeniden projelendirilip, yeni yapım çalışmalarının yapılması

Kentsel dönüşüm içerisine otoparklarında alınması

Kamulaştırma yapılarak yeni otopark alanların oluşturulması

İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarına uygun hizmet binalarının yapılması

Maliyet Tahmini 196.000.000, ₺

Tespitler

Yoğun ve çarpık yapılaşmadan kaynaklı kamulaştırma çalışmalarının zorluğu

Araç sayısının artmasıyla otopark sorununun oluşması

Engelli vatandaşlara ait araç park yerlerinin yeterli olmaması

Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanın yetersiz olması

İhtiyaçlar
Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanın sağlanması

Aşırı yağışlarda sel baskını olan bölgelerimizde yağmur suyu alt yapısının oluşturulması

İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmesi
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A m a ç (A5) İnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, Erişilebilir Hizmetler 
Sunmak

Hedef (H5.2) Ulaşım ihtiyaçları kapsamında parklanma, cadde, sokak çalışmaları ile ilgili hizmetler 
yürütmek

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Cadde/sokak düzenlemelerinden 
memnuniyet oranı 100 80 80 80 80 82 85 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler

Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması

İmar planları ile yapılaşma arasındaki uyumsuzluk olması

Yol çalışmaları sırasında diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait alt yapılara zarar verilebilmesi

Yol yapım çalışmaları sırasında çalışma yapılan cadde veya sokağın kullanıma kapatılması

Yol yapım çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiğinin devam etmesinden dolayı kazaların oluşabilmesi

Faaliyet ve Projeler
Ekonomik ömrü dolmuş olan cadde ve sokakların kent yapısına uygun olarak erişilebilir hale getirilmesi

Düzensiz parklanma olan cadde ve sokaklarda sınır elamanı, refüj bordürü vb. çalışmalarının yapılması

Güngören Genelinde belirlenen alanlarda yayalaştırma çalışmalarının yapılması

Maliyet Tahmini 9.551.000, ₺

Tespitler

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ( BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM vb.) erişilebilirliği engelleyen 
çalışmalar yapılması

İlçe sınırları içindeki mevcut yol ve tretuarların genişliğinin araç parklanma ve yolun çift yön olmasına uygun 
olmaması

Tretuarlarda yeterli miktarda engelli rampası olmaması

Eski yapılarda yola terkin işlemlerinin tamamlanmaması

İhtiyaçlar
İlgili müdürlük tarafından yola terkin yapılmamış olan yapıların yola terkinlerinin yapılması

Yapım çalışmaları sırasında malzemelerin depolanacağı alanların sağlanması

İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmeli
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A m a ç (A5) İnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, Erişilebilir Hizmetler 
Sunmak

Hedef (H5.3) Kent düzeni için denetimler yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Birimlerden zabıta desteği ile ilgili 
gelen taleplerin karşılanma oranı 25 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Zabıta hizmetlerinden memnuniyet 
oranı 25 - 80 80 70 73 76 6 Ay 6 Ay

Ruhsatlandırma kapsamında yapılan 
denetim sayısı 25 - 5000 5000 6000 3000 2000 3 Ay 6 Ay

Ruhsatlandırılan işyeri sayısı 25 - 1400 1400 1750 2250 2750 6 Ay 6 Ay
Sorumlu Birim(ler) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Riskler
Personelin işlem yaparken vatandaş tarafından mukavemet görebilmesi

İşyeri ilgilisinin olumsuz söz ve fiili müdahalesinden kaynaklı sorunlar

Faaliyet ve Projeler

Alan daraltılıp ekiplere sorumluluk bölgesi tayin edilerek olumsuzlukları en aza indirmek

Mevzuatta ruhsatlandırılmasında eksiklik bulunan işyerleri için belediye meclisinde alınan karar 
doğrultusunda geçici bir yıllık açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi

Kaldırım ve yol işgalleriyle alakalı denetimin artırılması

Pazar yerlerinin tezgah sınırlarının çizimi, işyeri - bina geçişlerinin düzenlenmesi

Zabıta denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçilmesi

Zabıta denetimlerinin motorize ekip ile desteklenmesi

Maliyet Tahmini 3.500.000, ₺

Tespitler Yazılan cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle olumsuzluğun sonlanmıyor olması

İhtiyaçlar
Nüfus artışı, görev yükünün artması ile birlikte norm kadrodaki personel sayısının artırılması

Motorlu taşıtlarla seyyar satıcılık yapan kişilere kesilen cezaların araç satış esnasında karşısına çıkması
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AMAÇ-6
“Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet 

Sunmak” 
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A m a ç (A6) Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet Sunmak

Hedef (H6.1) Sağlıklı ve temiz yaşam çevresi oluşturmaya çalışmak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

Toplanan tekstil atığı miktarı 15 - - - 86000 95000 105000 6 Ay 6 Ay
Toplanan bitkisel atık yağ miktarı 15 - - - 15000 20000 25000 6 Ay 6 Ay
Moloz makbuz sistemi ile toplanan 
moloz hafriyat miktarı 15 - - - 6500 7500 8500 6 Ay 6 Ay

Sıfır atık projesi kapsamında 
düzenlenen faaliyet-etkinlik sayısı 20 - - - 20 24 27 6 Ay 6 Ay

İlçe bazlı sıfır atık belgesinin alınması 
sürecinin tamamlanma oranı 20 100 - - 100 100 100 6 Ay 6 Ay

Toplanan atıkların geri dönüşümünden 
memnuniyet oranı 15 90 - - 90 95 98 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler

Vatandaşın atıkları ayrıştırmaması sebebiyle toplanacak geri dönüşüm miktarının azalması

Araç ile çöp toplama işinde oluşabilecek maddi hasarlar

Büyükşehire ait döküm sahalarında meydana gelen yoğunluk nedeniyle atık toplama araçlarının atık naklini 
yapmakta gecikmesi

Faaliyet ve Projeler

İlçemizdeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık konularında yarışma düzenlenmesi

Mobil atık getirme merkezleri kurulması

Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında ilçemizdeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruşlarına eğitimler 
verilmesi

Tekstil atığı toplanması için geri dönüşüm alanlarının oluşturulması

Moloz Makbuz sisteminin geliştirilmesi personele eğitim verilmesi

Atıkların toplanmasında yaşanacak sorunlar için duyuru ve pankart çalışması yapılması

Maliyet Tahmini 91.775.000, ₺

Tespitler

Vatandaşların zamansız çöp atması sonucunda çevre ve halk sağlığının olumsuz etkilenmesi

İlçemizdeki sokak toplayıcılarının varlığı sebebiyle geri dönüşüm çalışmalarının istenilen seviyede 
yapılamaması

İlçemizde vatandaşlar tarafından çıkartılan molozların sahiplerinin bulunamaması sebebiyle ücret tahsili 
yapılamaması

İlçemizde trafik, araç parklanması ve dar sokakların olması sebebiyle çöp araçlarının çöp toplamakta güçlük 
yaşaması

İhtiyaçlar
Geri dönüşüm eğitimleri için okullarda dağıtılmak üzere eğitim materyallerinin sağlanması

Kent temizliği işinin uygun koşullarda yürütülmesi için bir şantiye alanına ihtiyaç duyulması

Kent temizliği işinin sağlıklı yapılabilmesi için yeterli personelin sağlanması
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A m a ç (A6) Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet Sunmak

Hedef (H6.2) Sağlıklı yaşam alanları oluşturarak halk sağlığını korumak

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

İlaçlama çalışması yapılan park ve doğal 
yaşam alanı sayısı 10 - - - 2000 2200 2400 6 Ay 6 Ay

Temizliği ve dezenfektesi yapılan su 
deposu sayısı 10 - 40 40 31 30 30 6 Ay 6 Ay

Güngören genelinde gerçekleştirilen 
dezenfeksiyon çalışması sayısı 20 - - - 7000 7100 7200 6 Ay 6 Ay

Adak Merkezi denetim sayısı 5 - - - 50 50 50 6 Ay 6 Ay
İlaçlama çalışması yapılan kamu kurum 
ve kuruluşu sayısı 20 - - - 150 160 170 6 Ay 6 Ay

Rehabilite edilen hayvan sayısı 25 - - - 2400 2500 2600 6 Ay 6 Ay
Veterinerlik hizmetlerinden memnuni-
yet oranı 10 80 80 80 80 82 85 6 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim(ler) VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Riskler

Personelin müdahale sırasında ilaçlamadan zehirlenme, hayvanlar tarafından yaralanma, ısırılma ve bulaşıcı 
hastalıklar ve zoonoz hastalıklarının bulaşması

Standartlara uygun ve gerekli iş kalemi için uygun ekipman kullanılması ve iş için gerekli personelin iş 
konusunda hakim ve tecrübeli kişilerin olmaması

Hayvan sağlığı ilaçlarının kullanma tarihine düzenli bakılarak hava almış veya ambalajı bozulmuş ürünün 
kullanılması

Faaliyet ve Projeler
Hayvan sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yapılması

İlçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılması

Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapılan ilaçlama, dezenfeksiyon çalışması 

Maliyet Tahmini 4.315.000, ₺

Tespitler

Personel eksikliğinden kaynaklı taleplerin zamanında karşılanamaması

Ekip sorumlu tarafından düzenli aralıklarla alet ve ekipmanların kontrol edilmesi

Tıbbı alet ve ekipman eksikliği

Hayvanlar için sosyal donatı alanlarının yetersiz olması

İhtiyaçlar

Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlanarak ilçemizde yakalanan sokak hayvanlarının Büyükşehir belediye-
sine ait alanlara gönderilmesi

Yapılan faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için teknik personel ve araç sayısının artırılması

Geçici hayvan bakım evinin tadilat edilmesi ve genişletilmesi
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.1 Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.1.1 ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamında yapılan dış 
denetim başarılı olma oranı

PG1.1.2 Kamu hizmet standartları dokümanının güncellenmesi- 
Tamamlanma oranı

PG1.1.3 Stratejik planın gözden geçirilmesi ve raporlama sayısı

PG1.1.4 Performans Programının izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik hazırlanan rapor sayısı

PG1.1.5 Kamu iç kontrol eylem planı standartlarına uyum 
Raporlarının hazırlanma sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.1.1 100 100
PG1.1.2 100 100
PG1.1.3
PG1.1.4 4 4
PG1.1.5 2 2

SORUMLU BİRİM
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER

*Mevzuat ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler 
*Stratejik Plan, Performans, Bütçe ve Faaliyet Raporu çalışmalarına 
gereken hassasiyetin gösterilmemesi 
*İç kontrol sisteminin kurum kültürüne yansımaması (İzleme ve değer-
lendirmede aynı süreci tekrarlamaya sebep vermektedir.) 
*İSO belgesi için tek bir kurumdan belge alınması 
*Performans verilerinin zamanında ve doğru hazırlanmaması
(Bütçe, Faaliyetlerin açıklama ve sapmalar...)

STRATEJİLER

*Performans Programı raporlama sisteminde güncellemek 
*Kurumda İç kontrol anlayışının geliştirilmesi için eğitimler yapmak 
*İSO belgesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve kurumda stan-
dartların oluşması için gerekli çalışmaların planlanması 
*Raporlamalar için takvim oluşturmak 

TESPİTLER

*Değişiliklerin güncel olarak takip edilmesi ve programlara 
yansıtılması 
*Ön çalışma gerektiren işlerde (Stratejik Plan, Performans Programı , 
Bütçe, Faaliyet Raporu, İç Kontrol vb) takvime uyulması ve planlama 
dışına çıkılmamasının sağlanması 
*Kanun çerçevesinde (5018 sayılı Kanun) raporlama zamanında 
yapılamaması

İHTİYAÇLAR

*Kurumda iç kontrol anlayışı oluşturması için eğitim desteği alınması 
*İş ve işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için personel ve yazılım 
desteğinin sağlanması 
*İSO belgesi için kurumda planlama yapılması 
*İç denetim mekanizmasının etkin olarak uygulanması 
*Hizmetlerde ve süreçlerde etkinliği ve verimliliğin artırılması için 
prosedürlere uyum sağlanması
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME GEREKÇESİ

HEDEF 1.1 Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.1.1 Entegre yönetim kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet-
lere göre gelişme oranı

*Sratejik plan çalışmalarına uygun 
şekilde raporlamalara ilişkin faaliyet ve 
göstergelerden vazgeçilerek toplam kalite 
yönetimi, kalite çemberleri, örgütsel 
vatandaşlık olgularını gerçekleştirmeye 
yönelik bütünleştirici kalite yönetim 
sisteminin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç 
doğrultusunda ölçümler yapılması 
*Yönetimsel olarak Stratejik süreç ve 
entegre yönetim anlayışı ile ilgili değişikliğe 
gidilmesi

PG1.1.2 Kurumsal kalitenin arttırılmasına yönelik iyileştirme 
sayısı

PG1.1.3 İç kontrol süreçlerinde gelişme oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG1.1.1 75 85 90
PG1.1.2 1 2
PG1.1.3 55 70 80

SORUMLU BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER

*Mevzuat ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler 
*Stratejik Plan, Performans, Bütçe ve Faaliyet Raporu çalışmalarında 
kurumsal olarak sürecin takip edilmemesi 
*İç kontrol sisteminin kurum kültürüne yansımaması 
(İzleme ve değerlendirmede aynı süreci tekrarlamaya sebep verme-
ktedir.) 
*Entegre Yönetim Sürecinin kurumsal planlanmasında sapmalar 
olması 
*Performans verilerinin zamanında ve doğru hazırlanmaması 
(Bütçe, Faaliyetlerin açıklama ve sapmalar...)

STRATEJİLER

*İş Süreçlerinin geliştirilmesi ve projeler için birimlere destek 
verilmesi 
*Kurumda İç kontrol anlayışının geliştirilmesi için eğitimler yapıl-
ması 
*Entegre Yönetim Sistemi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve 
kurumda standartların oluşması için gerekli çalışmaların planlan-
ması, takip edilmesi

TESPİTLER

*Değişiliklerin güncel olarak takip edilmesi ve programlara yansıtıl-
ması 
*Ön çalışma gerektiren işlerde (Stratejik Plan, Performans Programı , 
Bütçe, Faaliyet Raporu, İç Kontrol vb) takvime uyulması ve planlama 
dışına çıkılmamasının sağlanması

İHTİYAÇLAR

*Kurumda iç kontrol anlayışı oluşturulması için eğitim desteği 
verilmesi 
*İş ve işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için personel ve yazılım 
desteğinin sağlanması 
*Entegre Yönetim Sisteminin kurumda planlamasının yapılması 
*Hizmetlerde ve süreçlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılması için 
prosedürlere uyum sağlanması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.2 Kurum içi işleyiş ve denetimi geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.1.1 Vatandaşların Muhtar Bilgi Sisteminden gelen talep ve 
şikayetlerini cevaplandırma süresi

PG1.1.2 Bilgi edinme taleplerini cevaplandırma süresi

PG1.1.3 Birim çalışanlarıyla yapılan sosyal/teknik nitelikli toplantı 
sayısı

PG1.1.4 İş süreçlerinde yapılan iyileştirme sayısı

PG1.1.5 Vatandaşların CİMER'den gelen talep ve şikayetlerini cevap-
landırma süresi

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2020 2021
PG1.1.1 5 5
PG1.1.2 3 3
PG1.1.3 12 12
PG1.1.4 1 1
PG1.1.5 5 5

SORUMLU BİRİM Tüm Birimler

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER
*İnternet ortamı üzerinden yapılan mesnetsiz ve yanlış bildirimler 
*İş süreçlerin birim yetkilileri ve personel tarafından benimsenmesi için 
bilgilendirme yapılması

STRATEJİLER
Cevaplandırmaların direk ilgili kuruma gidebilmesi için yazılım 
geliştirilmesi 

TOPLAM MALİYET

TESPİTLER

"*Birim bazında tespit ve çözümün süresinde farklılıklar göstermesi. 
*Üst yönetimin bilgilendirmelerin personelle zamanında paylaşılması 
*İç işleyişin geliştirilmesi için çalışmaların planlanması 
*iç işleyişte iletişim kanallarının dinamik tutularak kurumsal süreçte 
kesintisiz hizmet verilmesi 
*İyileştirilmeler de paydaş önceliğinin ön planda tutulduğu çalışmalar 
yapmak

İHTİYAÇLAR

*Yönlendirilen şikayet ve taleplerin çözüm aşamalarının vatandaşa 
bildirilebilmesini sağlayan sistem 
*Kurumun kapasitesi arttıracak iyileştirmeler için takvim oluşturularak 
takip yapılması 
*Cevaplandırma süreçlerinde geçikmelerin yaşanmaması için program 
oluşturulması
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME GEREKÇESİ

HEDEF 1.2 Hedef 2022 - 2024 döneminde 
değerlendirlmeye alınmamıştır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024

PG1.1.1
PG1.1.2
PG1.1.3
PG1.1.4
PG1.1.5

SORUMLU BİRİM

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

RİSKLER

STRATEJİLER

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.3 Kaynakların etkin kullanımını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.3.1 Belediye gelir bütçesi gerçekleşme oranı

PG1.3.2 Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fişi 
Tanzim Edilme sayısı

PG1.3.3 Belediye vergi gelirlerindeki artış oranı

PG1.3.4 Alacakların tahsili amacıyla tebligat gönderilen borçlu 
mükellef sayısı

PG1.3.5 Belediye tarafından yapılan vergilerin tahsilat yılı tahakkuk 
oran

PG1.3.6
E-Belediyecilik kapsamında yapılan (emlak,çtv ve ilan 
reklam) ödemelerin gelirler içindeki payının arttırılması 
oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.3.1 85 85
PG1.3.2 3500 3200
PG1.3.3 15 15
PG1.3.4 70000 60000
PG1.3.5 95 100
PG1.3.6 55 60

SORUMLU BİRİM MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
*ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
*KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

RİSKLER Ekonomik dalgalanma   

STRATEJİLER

*Süreçte işbirliği içinde olunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
koordineli çalışmak 
*Vatandaşların işleyişten haberdar etmek için duyuru materyallerinin 
daha etkin kullanılması 
*Mükelleflerin düzenli vergi ödemeleri konusunda bilgilendirmeler 
yapmak

TESPİTLER
*Kurum otomasyon sisteminde Mali Hizmetler Modülünde güncelle-
meler yapmak 
*e-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili bilgi verilmesi

İHTİYAÇLAR

*Birim çalışanlarının niteliğinin artırılmasına yönelik mevzuat 
eğitimleri verilmesi 
*Personelin kurum aidiyetini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 
*Mükelleflere bilgilendirme SMS'leri göndermek
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HEDEF 1.2 Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.1.1 Entegre yönetim kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet-
lere göre gelişme oranı

*Mali kaynakların bilişim ve iletişim 
teknolojilerinden de yararlanarak etkili, 
etkin, kaliteli, verimli ve sürekliliğini 
sağlamak  

PG1.1.2 Kurumsal kalitenin arttırılmasına yönelik iyileştirme 
sayısı

PG1.1.3 İç kontrol süreçlerinde gelişme oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG1.2.1 65 70 75%
PG1.2.2 3000 2500 2000
PG1.2.3 30000 25000 2000
PG1.2.4 86 87 90
PG1.2.5 25 20 18
PG1.2.6 85 87 90

SORUMLU BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
*ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
*KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER Ekonomik dalgalanma

STRATEJİLER

*Süreçte işbirliği içinde olunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
koordineli çalışılması 
*Vatandaşların işleyişten haberdar etmek için duyuru 
materyallerinin daha etkin kullanılması 
*Mükelleflere düzenli vergi ödemeleri konusunda bilgilendirmeler 
yapılması

TESPİTLER

*Kurum otomasyon sisteminde Mali Hizmetler Modülünde 
güncellemeler yapılması 
*e-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili vatandaşa bilgi 
verilmesi

İHTİYAÇLAR
*Birim niteliğinin artırılmasına yönelik çalışanlara mevzuat 
eğitimleri verilmesi 
*Mükelleflere bilgilendirme SMS'leri gönderilmesi



54

20
22

-2
4 

 S
TR

AT
EJ

İK
 P

LA
N

GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.4 Personelin verimliliği ve etkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler
yürütme

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.4.1 Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı
PG1.4.2 Yapılan/ Takip edilen fuar ziyareti/ Bilimsel etkinlik sayısı

PG1.4.3 Personele yönelik sağlık hizmetinden duyulan memnuniyet 
oranı

PG1.4.4 Acil durumlarla ilgili olarak belediye personeline yönelik 
düzenlenen eğitim sayısı

PG1.4.5 Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket 
sayısı

PG1.4.6 Kurumda sivil savunma ve iş güvenliği faaliyetlerinin 
yürütülmesinden duyulan memnuniyet oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.4.1 80 90
PG1.4.2 3 3
PG1.4.3 100 100
PG1.4.4 2 2
PG1.4.5 1 1
PG1.4.6 80 80

SORUMLU BİRİM *DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Mesai saatleri dışında yapılan eğitimlere personelin katılım oranının 
düşük olması 
*Personelin özlük işlemleri ile ilgili taleplerini zamanında iletmemesi 
*Anket katılımcılarının anket sorularına tutarlı cevap vermemesi

STRATEJİLER

*Sivil savunmaya yönelik projelerle ile okullarda eğitim faaliyetlerinin 
yapılması 
*KANKA çalışmalarına yönelik fuarlarda stantlar açılması ve kan 
bağışlarının arttırılması 
*Verilen eğitimlerin kısa periyotlarla tekrarlanması 
*Anketlerin web tabanlı yapılması ve değerlendirilmesi 
*Açılan fuarlarda belediyemizin hizmetleri ve sosyal projelerinin 
tanıtılması için stant açılması 
*Eğitimlere katılım oranını arttırmak için teşvik edici organizasyonların 
yapılması

TESPİTLER

*Eğitim verilecek ortamdaki fiziki şartların yetersiz olması 
*Personelin anket için yeterli özeni göstermemesi ve zaman ayırmaması 
*Hafta sonu düzenlenen eğitim çalışmalarının personelin kişisel 
sebeplerinden dolayı katılımın düşük olması 
*Yapılması planlanan eğitim için personelin ihtiyacının olmadığını 
düşünmesinden dolayı eğitimlere katılmak istememesi

İHTİYAÇLAR

*Acil durum ekiplerine seçilen personelin, kişisel özelliklerinin uygun 
olmasının gözetilmesi 
*Personelin eğitimin önemi konusunda farkındalığını arttırmak 
*Anketlerin otomasyon sistemi üzerinden ulaştırılarak, anketin 
yapılması ve raporlanması 
*Personelin özlük işleri ile ilgili taleplerin ve değişikliklerin yasal süre 
içerisinde bildirilmesi
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HEDEF 1.3 Personelin verimliliği ve etkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler 
yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.3.1 "*Personel başına düşen eğitim sayısı" Stratejik insan kaynakları yönetiminin 
gereklerinden biri olan personelin 
bireysel, yetkinlik ve mesleki açılardan 
gelişimine yönelik sadece nicelik değil 
nitelik açısından da değerlendirme 
yapılmasını temin etmek.

PG1.3.2 *Personelin gelişimine yönelik kurs, etkinlik ve seminerl-
erden memnuniyet oranı"

PG1.3.3 *Çalışan memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı

PG1.3.4 "Çalışan memnuniyeti oranı"

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG1.3.1 6 8 9
PG1.3.2 80 85 90
PG1.3.3 2 2 2
PG1.3.4 70 80 85

SORUMLU BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Mesai saatleri dışında yapılan eğitimlere personelin katılım 
oranının düşük olması 
*Personelin, özlük işlemleri ile ilgili taleplerini zamanında 
iletmemesi 
*Anket katılımcılarının anket sorularına tutarlı cevap vermemesi

STRATEJİLER

*Verilen eğitimlerin kısa periyotlarla tekrarlanması 
*Anketlerin web tabanlı yapılması ve değerlendirilmesi 
*Eğitimlere katılım oranını arttırmak için teşvik edici 
organizasyonların yapılması 
*Yıl içerisinde eğitim analizine göre eğitim, etkinlik ve seminerler 
düzenlenmesi

TESPİTLER

*Eğitim verilecek ortamdaki fiziki şartların yetersiz olması 
*Personelin anket için yeterli özeni göstermemesi ve zaman 
ayırmaması 
*Hafta sonu düzenlenen eğitim çalışmalarının personelin kişisel 
sebeplerinden dolayı katılımın düşük olması 
*Yapılması planlanan eğitim için personelin ihtiyacının olmadığını 
düşünmesinden dolayı eğitimlere katılmak istememesi

İHTİYAÇLAR

*Personelin eğitimin önemi konusunda farkındalığının artırılması 
*Anketlerin otomasyon sistemi üzerinden ulaştırılarak, anketin 
yapılması ve raporlanması 
*Personelin özlük işleri ile ilgili taleplerin ve değişikliklerin yasal süre 
içerisinde bildirilmesi
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.5 Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.5.1 *Kurumun dijital arşiv sisteminin etkin şekilde 
kullanılması- Tamamlanma oranı

PG1.5.2 Başkanlık makamına hukuki davaların süreci ile ilgili 
sunulan rapor sayısı

PG1.5.3 Kurum içi soruşturmaları sonuçlandırma süresi

PG1.5.4
Meclis toplantılarının ve komisyon toplantılarının 
gündeminin kamu kurum, kuruluş ve meclis üyelerine 
duyurulma süresi

PG1.5.5 Hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı

PG1.5.6 Kurum arşivinde tasnif, ayıklama ve imha işleminin 
yapılması - Tamamlanma oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.5.1 70 70
PG1.5.2 12 12
PG1.5.3 20 20
PG1.5.4 1 1
PG1.5.5 100 100
PG1.5.6 100 100

SORUMLU BİRİM
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Mesai saatleri dışında yapılan eğitimlere personelin katılım oranının 
düşük olması 
*Personelin özlük işlemleri ile ilgili taleplerini zamanında iletmemesi 
*Anket katılımcılarının anket sorularına tutarlı cevap vermemes

STRATEJİLER

*Sivil savunmaya yönelik projelerle ile okullarda eğitim faaliyetlerinin yapılması 
*KANKA çalışmalarına yönelik fuarlarda stantlar açılması ve kan 
bağışlarının arttırılması 
*Verilen eğitimlerin kısa periyotlarla tekrarlanması 
*Anketlerin web tabanlı yapılması ve değerlendirilmesi 
*Açılan fuarlarda belediyemizin hizmetleri ve sosyal projelerinin 
tanıtılması için stant açılması 
*Eğitimlere katılım oranını arttırmak için teşvik edici organizasyonların yapılması

TESPİTLER

*Eğitim verilecek ortamdaki fiziki şartların yetersiz olması 
*Personelin anket için yeterli özeni göstermemesi ve zaman ayırmaması 
*Hafta sonu düzenlenen eğitim çalışmalarının personelin kişisel sebepler-
inden dolayı katılımın düşük olması 
*Yapılması planlanan eğitim için personelin ihtiyacının olmadığını düşün-
mesinden dolayı eğitimlere katılmak istememesi"

İHTİYAÇLAR

*Acil durum ekiplerine seçilen personelin, kişisel özelliklerinin uygun 
olmasının gözetilmesi 
*Personelin eğitimin önemi konusunda farkındalığını arttırmak 
*Anketlerin otomasyon sistemi üzerinden ulaştırılarak, anketin yapılması 
ve raporlanması 
*Personelin özlük işleri ile ilgili taleplerin ve değişikliklerin yasal süre 
içerisinde bildirilmesi"
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME GEREKÇESİ

HEDEF 1.4 Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.4.1 *Başkanlık Makamına hukuki davaların süreci ile ilgili 
sunulan rapor sayısı

Kurumsal hafıza ve kurumsal raporlama-
ya ilişkin faaliyet ve projelere yer verme 
gereksiniminin ortaya çıkmış olması  PG1.4.2 *Kurumun dijital arşiv sisteminin tamamlanma oranı

PG1.4.3 *Meclis ve encümen hizmetlerinin dijital ortama 
aktarılma oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG1.4.1 12 12 12
PG1.4.2 75 80 80
PG1.4.3 85 90 95

SORUMLU BİRİM *YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Müdürlüklerden istenilen bilgi ve belgelerin geç gelmesi sebebiyle 
mahkemeye vaktinde cevap verilememesi 
*Birimlerin meclis gündemi ve encümen gündemi ile ilgili konu 
başlıklarını zamanında iletmemesi 
*Teknik müdürlüklere ait arşiv bilgilerinin eksik yada yanlış 
girilmesinden kaynaklı belgelere ulaşılamaması

STRATEJİLER
*Dijital arşiv çalışmaları yapılması 
*Encümen ve Meclis çalışmalarının dijital ortama aktarılması 
* Hukuki Süreçler ile ilgili raporlar hazırlanması

TESPİTLER
*Müdürlüklerden istenilen bilgi ve belge taleplerinin zamanında 
gelmemesi 
*Dijital arşiv çalışmaları için gerekli yazılım eksikliği

İHTİYAÇLAR

*Kullanılan kurumsal yazılımda dava raporlamalarının detaylı 
şekilde yapılması 
*Davaların takibi ve dosya işlemlerini yapabilmesi, keşiflere 
katılabilmesi için avukat görevlendirilmesi 
*Mevzuata hakim personel, meclis toplantılarının kaydedilebilmesi 
için yeterli ekipman gerekmektedir 
*Kurum arşivinin fiziki ve dijital olarak düzenlenmesi için planlama 
yapılması 
*Kurumun otomasyon sisteminde Encümen ve Meclis çalışmaları 
için gerekli düzenlemelerin yapılması



58

20
22

-2
4 

 S
TR

AT
EJ

İK
 P

LA
N

GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.6 Vatandaş ve kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.6.1 Vatandaştan bilgi edinmeyle iligili gelen taleplerin birimlere 
iletilme süresi

PG1.6.2 Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların 
tamamlanma oranı

PG1.6.3 Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı

PG1.6.4 Başkanlık makamınca etkinliklerin programlanması ve 
etkinlikleri yapılması- Tamamlanma oranı

PG1.6.5 Başkanlık Makamı ziyaret ve etkinlikleri yapılması- 
Tamamlanma oranı

PG1.6.6 Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.6.1 1 1
PG1.6.2 100 100
PG1.6.3 2 1
PG1.6.4 100 100
PG1.6.5 100 100
PG1.6.6 100 100

SORUMLU BİRİM *HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
*ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Taleplerin ilgili Müdürlük öncesi Özel Kalem Müdürlüğüne iletilmesi 
*Birimlere gönderilen istek, şikayet ve taleplerin ilgili birimlerin 
dönüşlerinin zamanında yapılamaması 
*Makama gelen faksların, davetiyelerin vb. evrakların zamanında 
ulaşmaması durumunda bilginin sağlıklı bir şekilde aktarılamaması

STRATEJİLER Talep ve şikayetlerin daha çabuk çözülmesi için yeni birimlerin 
( Çözüm masası vb.) kurulması

TESPİTLER
Taleplerin iletilmesi için web tabanlı program geliştirme 
*Düzenli bir şekilde teknik donanımın (faks,yazıcı,bilgisayar vb.) 
kontrolünün yapılması

İHTİYAÇLAR

*İlgili müdürlüklerin talep ve şikayetlere daha hızlı bir şekilde 
sonuçlanması 
*Zamanı dışında gelen davetler ile ilgili geri dönüş yapılması 
*Geri dönüşlerin sağlıklı yapılabilmesi için web tabanlı program 
geliştirilmesi



2022-24  STR
ATEJİK

 PLA
N

59

GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME GEREKÇ-
ESİ

HEDEF 1.5 Vatandaş ve kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.5.1 *Toplumsal katılımcılığa yönelik çalışmalardan 
memnuniyet oranı

Girdi odaklı ve niceliksel 
değerlendirmeden süreç 
ve sonuç odaklı niteliksel 
değerlendirme anlayışa 
geçmeye  yönelik oluşan 
ihtiyaç Toplumsal 
Katılımcılığa yönelik 
geliştirilen projelrin aktif 
olarak takibinin 
yapılması katılımcışın 
dinamiğini yükseltmek

PG1.5.2 *Toplumsal katılımcılığa yönelik çalışmaların 
tamamlanma oranı

PG1.5.3 *Belediye Hizmetlerine Yönelik yapılan anket sayısı

PG1.5.4 *Evlendirme Bürosu tarafından evlilik danışmanlığı hizmetine yönlendirilen 
vatandaş sayısı

PG1.5.5 *Muhtarlar ile yapılan sosyal-teknik nitelikli toplantı sayısı

PG1.5.6 *Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa hizmetlerinden 
memnuniyet oranı

PG1.5.7 *STK, dernekler vb. ile yapılan sosyal-teknik nitelikli faaliyet sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG1.1.1 85 87 90
PG1.1.2 85 87 90
PG1.1.3 6 6 6
PG1.1.4 1700 1800 1900
PG1.1.5 3 4 4
PG1.1.6 75 77 80
PG1.1.7 8 8 9

SORUMLU BİRİM *HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Taleplerin ilgili Müdürlük öncesi farklı müdürlüklere iletilmesi 
*Birimlere gönderilen istek, şikayet ve taleplerin ilgili birimlerin dönüşlerinin 
zamanında yapılamaması 
*Planlanan organizasyonların farklı nedenlerden dolayı gerçekleşememesi 
(pandemi vb.) 
*Belediye hizmetlerine yönelik yapılacak anketlerin hedef kitlesinin doğru belirlenememesi

STRATEJİLER

*Talep ve şikayetlerin daha çabuk çözülmesi için yeni birimlerin ( Çözüm masası vb.) 
kurulması 
*Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa üzerinden gelen taleplerin ve şikayetlerin ilgili birimlere 
iletilmesi 
*İlçenin ortak problemleri ile ilgili olarak STK, dernekler ve Muhtarlar ile etkinlikler, 
programlar ve toplantılar düzenlenmesi 
*Kent Konseyi toplantılarının yapılması 
*""Güngören'e Hoşgeldin""  projesi kapsamında etkinlikler düzenlenmesi 
*İlçede yapılan hizmetlerle ilgili olarak düzenli olarak anket yapılması 
*Evlilik danışmanlığı hizmetinin verilmesi 
*""İyiki Doğdun"" projesi kapsamında aile ziyaretleri yapılması 
*Toplumsal birlikteliği artırmak için Ramazan ayında İftarı Çadırı kurulması

TESPİTLER *Taleplerin doğru ve zamanında iletilmesi için web tabanlı program ve yazılım geliştirilmesi 
*İletişim ağını güçlendirmek için teknik alt yapının geliştirilmesi

İHTİYAÇLAR
*İlgili müdürlüklerin talep ve şikayetlere daha hızlı bir şekilde sonuçlanması 
*Zamanı dışında gelen davetler ile ilgili geri dönüş yapılması 
*Geri dönüşlerin sağlıklı yapılabilmesi için web tabanlı program geliştirilmesi
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 1
MEVCUT İFADE/DEĞER

Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteyi Artırmak

AMAÇ 1

HEDEF 1.7 Paydaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG1.7.1 Güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı
PG1.7.2 Birimlerin arıza, bakım ve tamir taleplerinin çözümlenme süresi
PG1.7.3 Temizlik hizmetlerinden ( iç temizlik) duyulan memnuniyet oranı
PG1.7.4 Araç ve sürücü sistemi ile ilgili olarak duyulan memnuniyet oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.7.1 80 80
PG1.7.2 2 2
PG1.7.3 80 80
PG1.7.4 80 80

SORUMLU BİRİM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Harekete duyarlı gece görüşlü ve daha geniş açıyla görüntü alabilen kamera 
sistemleri olmamasında ek hizmet binalarında bir olay karşısında sağlıklı veri 
alınamaması 
*Başkanlık binası dışında bulunan ek hizmet binalarında nöbet tutan persone-
lin tek olması 
*Başkanlık binasında çatı katında 360 derece harekete duyarlı gece görüşlü ve 
daha geniş açıyla görüntü alabilen kameranın bulunmadığı, burada yangın veya 
kişilerin habersiz ve bilgi dışında kolayca ulaşabileceği 
*X ray cihazı ve turnike sisteminin bulunmaması 
*Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan camların sildirilmesi, ıslak bırakılan 
zeminlerin yaralanmalara sebebiyet vermesi

STRATEJİLER

*İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisi 
yetkilerini, ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah 
mekaniği ve ateş becerisini , kişi koruyacaklarsa ilke ve 
yöntemleri, kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğü, olay yerinde şüpheli 
cisimlere karşı yaklaşımları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi ve özel güvenlik 
hizmetlerini vermeyi amaçlamaktır 
*Başkanlık binamız, ek birimlerin, cami, okullar ve  derneklerin sağlıklı bir şekilde 
temizliğinin yapılması 
*Araç takip sistemi ile araçların takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması 
*Kartlı sürücü tanıma sistemi eklenebilir ve bu sayede düzenli kullanım, trafik ceza 
işlemleri, yakıt tüketimi ve kartsız araç çalıştırmama 
*Birimlerden gelen arıza ve bakım talepleri ilgili personel tarafından en kısa sürede 
giderilmeye çalışılmaktadır

TESPİTLER

*Başkanlık binası yeni olmasından dolayı arıza ve bakımların sürekli devam 
etmesi 
*Kamera ve görüntüleme sistemlerinde arıza ve eksikler mevcut 
*Görüntüleme ekranı nöbetçi personel ile aynı yerde değil 
*Temizlik personelinin yeterli olmamasından dolayı kurum ve 
kuruluşların temizlik ihtiyaçlarının hepsinin karşılanamaması 
*GPRS sistemi çalışmadığı ve söküldüğü taktirde araçların konum, 
güzergah ve km takiplerinin yapılamaması

İHTİYAÇLAR

*Kamera arızalarının onarımı ve bakımının yapılması 
*Ana binada X-RAY cihazı ve turnike sisteminin yapılması 
*Tabancalarının muhafazası için çelik kasaya ihtiyaç olması 
*Araç takip sistemine kartlı sürücü tanıma sisteminin eklenmesi, mevcut olan 
GPRS sisteminde yazılımsal olarak yapılacak eklenti ve iyileştirmeler yapılması 
*Temizlik personelinin ve temizlik maddelerinin arttırılması
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 1.6 *Kurumsal destek hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG1.6.1 *Mevcut araçların ulaşım ihtiyacının karşılama oranı Şehre hizmet eden tüm 
kurum ve kuruluşlarda-
ki İnsan kaynağının 
maddi ve manevi 
motivasyonunu artırarak 
etkili, etkin ve verimli 
çalışabilmesini sağlamak 

PG1.6.2 *İç temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı
PG1.6.3 *Belediye tesislerinde enerji tasarrufu sistemlerinin kullanılma oranı
PG1.6.4 *Araç ve sürücü hizmetlerinden memnuniyet oranı
PG1.6.5 *Bakım onarım çalışması yapılan hizmet binası sayısı

PG1.6.6 *Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım çalışmalarının karşılanmasından duyulan 
memnuniyet oranı

PG1.6.7 *Fatura takip sistemini kullanılarak elde edilen verilerin işlenmesi oranı
PG1.6.8 * Güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024 Enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji yak-
laşımının kurumumuzca 
içselleştirilmesine yönelik 
gereklilik ile diğer kurum 
ve kuruluşların hizmet 
kapasitelerini artırarak 
kentin yaşam kalitesini 
yükseltmeye yönelik 
oluşan talep

PG1.6.1 80 80 80
PG1.6.2 80 82 85
PG1.6.3 40 45 50
PG1.6.4 80 82 85
PG1.6.5 26 27 28
PG1.6.6 80 82 85
PG1.6.7 60 70 80
PG1.6.8 80 82 85

SORUMLU BİRİM *DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM Tüm Birimler    

RİSKLER

*Harekete duyarlı gece görüşlü ve daha geniş açıyla görüntü alabilen kamera sistemleri olmamasında ek hizmet 
binalarında bir olay karşısında sağlıklı veri alınamaması 
*Başkanlık binası dışında bulunan ek hizmet binalarında nöbet tutan personelin tek olması 
*Başkanlık binasında çatı katında 360 derece harekete duyarlı gece görüşlü ve daha geniş açıyla görüntü alabilen 
kameranın bulunmadığı, burada yangın veya kişilerin habersiz ve bilgi dışında kolayca ulaşabilmesi 
*Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan camların sildirilmesi, ıslak bırakılan zeminlerin yaralanmalara sebebiyet 
vermesi

STRATEJİLER

*İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisi yetkilerini, ateşli silah bulunduracak 
veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve ateş becerisini , kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemleri, 
kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğü, olay yerinde şüpheli cisimlere karşı yaklaşımları ve olay yerinin 
korunmasını öğretmeyi ve özel güvenlik hizmetlerinin verilmesi 
*Belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım çalışmalarının yapılması 
*Araç takip sistemi ile araçların takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması 
*Kartlı sürücü tanıma sistemine geçilerek düzenli kullanım, trafik ceza işlemleri, yakıt tüketimi ve kartsız araç 
çalıştırmaması 
*Birimlerden gelen arıza ve bakım talepleri ilgili personel tarafından en kısa sürede 
giderilmeye çalışılması 
*Belediye hizmet binalarında enerji tasarrufuna geçilerek hizmetlerin yürütülmesi

TESPİTLER

*Yeni hizmet binalarında öngörülemeyen arıza ve bakım hizmetlerinin çıkması 
*Kamera ve görüntüleme sistemlerinde arıza ve eksiklerin olması 
*Görüntüleme ekranı nöbetçi personel ile aynı yerde olmaması 
*Temizlik personelinin yeterli olmamasından dolayı kurum ve kuruluşların temizlik ihtiyaçlarının tam 
olarak karşılanamaması 
*GPRS sistemi çalışmadığı ve söküldüğü taktirde araçların konum, güzergah ve km takiplerinin 
yapılamaması

İHTİYAÇLAR

*Kamera arızalarının onarımı ve bakımının yapılması 
*Tabancaların muhafazası için çelik kasaya ihtiyaç olması 
*Araç takip sistemine kartlı sürücü tanıma sisteminin eklenmesi, mevcut olan GPRS sisteminde yazılımsal 
olarak yapılacak eklenti ve iyileştirmeler yapılması 
*Temizlik personelinin artırılması ve yüksek katların cam temizliğinde ihtiyaç duyulan ekipmanın alınması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞER

Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

AMAÇ 2

HEDEF 2.1 Vatandaşların kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG2.1.1 *Kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı
PG2.1.2 Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Liginin tamamlanma oranı
PG2.1.3 Düzenlenen kültürel etkinlik sayısı

PG2.1.4 Piknik alanının vatandaşlar tarafından kullanımının 
sağlanması - Tamamlama oranı

PG2.1.5 Düzenlenen kurs sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.1.1 90 90
PG1.1.2 100 100
PG1.1.3 100 150
PG1.1.4 100 100
PG1.1.5 30 40

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

*DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
*ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   

RİSKLER

"Olağanüstü olaylar sebebiyle programların ertelenmesi ya da iptal edilebilmesi 
*Sportif etkinliklere katılan sporcuların faaliyetler sırasında yaşadıkları olumsu-
zluklar (yaralanma, sportif kazalar vb.) 
*Piknik alanında zararlı haşerelerin ( Kene, sinek vb.) insanlara zarar verebil-
mesi. 
*Vatandaşların piknik esnasında yaktıkları ateş nedeniyle orman yangını 
çıkabilmesi 
*Kurs katılımcılarının devamsızlıkları"

STRATEJİLER

"*Faaliyetlerin yürütülmesi için etkinlik alanları oluşturmak ( Kültür Merkezi, Millet 
kıraathanesi, spor salonu, yüzme havuzu...) 
*Piknik alanına ulaşım imkanlarının arttırılması 
*Kurs merkezleri ve saatlerine yönelik düzenlemeler yapılması 
*Spor faaliyetlerinde nitelikli sağlık ekipleri ile çalışılması  
*Kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmaları halkın yoğun talep göstereceği alanlara 
taşımak (Meydan, park, kamu kurumu vb.)"

TESPİTLER Kültür merkezinin fiziki olarak yetersizliği ve teknik personel yetersizliği

İHTİYAÇLAR

*Alanında uzman eğitimcilerin bulunmaması 
*Piknik alanındaki kapalı alanlarda sensörlü araç gereçlerin kullanılması. (Mus-
luk, aydınlatmalar vb.) 
*Yeni etkinlik alanları oluşturmak için kamulaştırmalar yapmak veya mevcut 
alanları düzenlemek 
*Kurs merkezlerinin mahalle bazlı olarak arttırılması 
*Piknik alanında gerekli düzenlemelerin ve halk sağlığını korumaya yönelik 
çalışmaların arttırılması 
*Faaliyetlerin yürütülmesi için uzman ekip ve donanım eksikliğinin giderilmesi 
*Okullarda yürütülen çalışmalara katılan öğrenci sayının arttırılması için 
tanıtımlar yapmak
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 2.1 Vatandaşların kültürel, sanatsal ve bilimsel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG2.1.1 *Tarihi, kültürel ve doğal mekanlara yönelik yapılan gezilere katılım sayısı 
Kuluçka (alt+tab) Merkezinde yapılan etkinlik sayısı

Gelişen bilgi çağının 
mevcut ve potansiyel 
ihtiyaçlarına uygun 
kültürel düzleme fazlaca 
katkı sunacak bilimsel 
faaliyet ve projeleri 
gerçekleştirme ihtiyacı 

PG2.1.2 *Güngören genelinde hizmet veren yüzme havuzları, Gençlik Merkezi ve Bilgi Evlerinden 
faydalanan öğrenci sayısı

PG2.1.3 *Bilim Merkezinden faydalan kişi sayısı

PG2.1.4 *Kültürel ve sanatsal faaliyetlerden memnuniyet oranı

PG2.1.5 * Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024 Kültür, sanat ve bilimsel 
anlayışta çeşitlilik ve-
değişimin kurumun açmış 
olduğu yeni merkezlerde 
hayat bulması ile Stratejik 
olarak ölçümleirn bu 
merkezler üzerinden 
değerlendirlmesi

PG1.1.1 2500 2800 3000
PG1.1.2 3500 4000 4500
PG1.1.3 1000 3000 4000
PG1.1.4 80 85 85
PG1.1.5 200 225 250

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
*TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ    

RİSKLER
*Programların ve etkinliklerin öngörülemeyen nedenlerle iptal edilebilmesi (pandemi vb.)
*Tarihi kültürel ve doğal mekanlarda oluşabilecek tahribatlar
*Kurs katılımcılarının devamsızlıkları

STRATEJİLER

*Kuluçka Merkezi ve Bilim Merkezinde etkinliklerin planlanması ve duyuru tanıtım çalışmalarının yapılması 
*Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin halkın yoğun olduğu yerlerde yapılması 
*Kültürel ve Bilimsel farkındalığı artırmaya yönelik sempozyumlar düzenlenmesi 
*Yayıncılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için telif hakkı çalışmalarının yapılması 
*Tarihi, kültürel ve doğan mekanlara talepler doğrultusunda geziler düzenlenmesi

TESPİTLER
*Kültür merkezinin fiziki olarak yetersizliği ve teknik personel sayısının yetersiz olması 
*Alanında uzman eğitimcilerin bulunmaması 
*Yeni etkinlik alanları oluşturmak için kamulaştırmalar yapılması veya mevcut alanların düzeltilmesi

İHTİYAÇLAR
*Kurs merkezlerinin mahalle bazlı olarak artırılması 
*Faaliyetlerin yürütülmesi için uzman ekip ve donanım eksikliğinin giderilmesi 
*İlçemiz genelinde mevcut projelere katılan öğrenci sayısının artırılması için tanıtımlar yapılması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞER

Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

AMAÇ 2

HEDEF 2.2 Vatandaşların kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021

SORUMLU BİRİM

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

RİSKLER

STRATEJİLER

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 2.2 Vatandaşların eğitsel ve sportif faaliyet çalışmalarını düzenlemek

Eğitim ve spor ile 
ilgili faaliyetlerin ihtiyaç 
doğrultusunda 
çeşitlendirilmesi 
sebebiyle yeni hedef 
eklenmiştir.

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG2.2.1 Güngören Akademi kapsamında yapılan yarışma turnuva ve etkinlik sayısı 2020-2021 dönemnde 
2.3 hedefi kapsamında 
farklı başlıklarda 
değerlendirlen 
göstergeler  2022 revize 
sürecinde yeni göstergeler 
ile değerlendirilmiştir.  

PG2.2.2 Düzenlenen hobi ve beceri kursları sayısı

PG2.2.3 Öğrenci istasyonlarından faydalanan kişi sayısı

PG2.2.4 Güngören Akademi kapsamında eğitimlere katılan öğrenci sayısı

PG2.2.5 Hanımeli konağından kurslardan ve etkinliklerden faydalanan kadın sayısı
PG2.2.6 Ödül yönetmeliğine göre başvuruda bulunanların ödüllendirilme oranı
PG2.2.7 Güngören Akademi kapsamında yetiştirilen lisanslı sporcu sayısı

PG2.2.8 Düzenlenen hobi ve beceri kurslarından memnuniyet oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG2.2.1 20 25 30
PG2.2.2 25 30 35
PG2.2.3 7500 10000 12000
PG2.2.4 2500 2750 3000
PG2.2.5 200 300 400
PG2.2.6 100 100 100
PG2.2.7 50 75 100
PG2.2.8 90 92 95

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

RİSKLER Sportif etkinliklere katılan sporcuların faaliyetler sırasında olumsuzluklar yaşaması (yaralanma, sportif kazalar vb.)
Kurs katılımcılarının devamsızlıkları

STRATEJİLER

Faaliyetlerin farklı yerlerde yürütülmesi için etkinlik alanlarının oluşturulması 
Hanımeli Konağında kadınlara yönelik kurslar ve etkinlikler düzenlenmesi 
Güngören Akademi kapsamında yapılan spor branşlarında lisanslı sporcu sayısının artırılması 
Öğrenci İstasyonlarında seminerler düzenlenmesi (Biruni, Cezeri ...) 
Başvuruda bulunan başarılı sporcuların Ödül Yönetmeliğine göre ödüllendirilmesi 
Hobi ve Beceri kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilenmesi 
Güngören Akademi kapsamında yapılan etkinlik ve turnuvaların çeşitliliğini artırma

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞER

Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

AMAÇ 2

HEDEF 2.3 Toplumsal gelişimi desteklemek için hizmetler sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG2.2.1 İstihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerin tamamlanma oranı

PG2.2.2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talep ve ihtiyaçlarının karşılanma 
oranı

PG2.2.3 Vatandaşlara yönelik yapılan eğitim, seminer ve etkinlik sayısı

PG2.2.4 Kardeş Belediyelere etkinliklerine yönelik katılım oranı

PG2.2.5 Kurumsal iletişimi geliştirmeye yönelik faaliyetlerden memnuniyet 
oranı

PG2.2.6 Başvuruda bulunan başarılı öğrenci ve sporcuların (Güngören Bele-
diyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uygun) ödüllendirilme oranı

PG2.2.7 Spor aktiviteleri için tesis kurulumunun tamamlanma oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

PG2.2.1 2020 2021
PG2.2.2 100 100
PG2.2.3 100 100
PG2.2.4 10 15
PG2.2.5 100 100
PG2.2.6 80 80
PG2.2.7 100 100

SORUMLU BİRİM *KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Spor tesislerinden faydalanan vatandaşın güvenliğinin sağlanamaması 
*Kardeş Belediyelerin ziyaret bildirimlerinin geç yapılabilmesi durumlarında 
ağırlama ve ulaşım koordinasyonlarında aksaklık yaşanabilmesi 
*Kariyer merkezi tarafından bulunan işin vatandaş tarafından kabul görmemesi

STRATEJİLER

*Resmi okulların spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması 
*Portatif açık veya kapalı spor tesisi kurulumu (Yüzme havuzu, buz pisti, okçuluk vb.) 
*Yapılacak olan kültürel etkinlik için halka anket çalışması yapılması 
*Kariyer merkezinin fuarlarda tanıtılması ve  stant kurması 
*Yapılan broşür ve materyallerin iş verenlere ve iş arayanlara dağıtılması 
*İş veren ve işçinin buluşturulabileceği bir yazılım sistemi geliştirilmesi

TESPİTLER

*Tesis kurulumu için uygun yer olmaması 
*Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini incelemek için bir komisyonun 
oluşturulması 
*Bireysel sporcu ödüllendirmelerinde karar sürecinin uzun olması

İHTİYAÇLAR
*Etkin duyuru araç ve gereçlerin temin edilmesi 
*Vatandaşa yönelik yapılan etkinliklerde tanınmış kişilerin tercih edilmesi
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 2.3 Toplumsal gelişmeleri ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG2.3.1 *Kariyer Merkezine yapılan iş başvurularında işe yerleştirilme oranı

PG2.3.2 *Kariyer Merkezine başvuruda bulunan işverenin iş gücü talebinin karşılanma oranı

PG2.1.5 * Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024 Kültür, sanat ve bilimsel 
anlayışta çeşitlilik ve-
değişimin kurumun açmış 
olduğu yeni merkezlerde 
hayat bulması ile Stratejik 
olarak ölçümleirn bu 
merkezler üzerinden 
değerlendirlmesi

PG2.3.1 90 92 95
PG2.3.2 90 92 95

SORUMLU BİRİM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER *Kariyer merkezi tarafından bulunan işin vatandaş tarafından kabul görmemesi 
*Kariyer Merkezine başvuran işveren sayısı çeşitliliğinin az olması

STRATEJİLER

*Kariyer merkezinin fuarlarda tanıtılması ve stant kurması 
*Yapılan broşür ve materyallerin iş verenlere ve iş arayanlara dağıtılması 
*İş veren ve işçinin buluşturulabileceği bir yazılım sistemi geliştirilmesi 
*Kariyer Merkezi takip sistemi yazılımının geliştirilmesi 
*Farklı meslek gruplarındaki iş insanları ile kariyer sürecinde gençlere rehberlik etmek 
*İş arayan ve işvereni buluşturacak kariyer toplantıları düzenlemek

TESPİTLER *Kariyer merkezi tarafından yapılan işe yerleştirme sayısının tespitinin yapılamaması

İHTİYAÇLAR
*Etkin duyuru araç ve gereçlerin temin edilmesi 
*Kariyer Merkezinin tanıtılması için gerekli duyuru-tanıtım çalışmasının yürütülmesi 
*Kariyer Merkezinde işgücü taleplerinin karşılanması için başvuran işveren sayısının ve çeşitliliğinin artırılması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞER

Toplumsal ve Kültürel İhtiyaçlara Yönelik Hizmetleri Yaygınlaştırmak

AMAÇ 2

HEDEF 2.3 Sosyal hizmet çalışmalarının planlı ve aktif olarak yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG2.3.1 Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılma Süresi

PG2.3.2 Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.1.1 20 17
PG1.1.2 80 80
PG1.1.3
PG1.1.4

PG1.1.5

SORUMLU BİRİM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER
*Ev ziyaretleri sırasında olumsuzluklar yaşanması 
*Karar ile yardımın verilmesi arasında ki sürecin uzun olması

STRATEJİLER İmza sürecinin hızlanması adına kurul üyeleri için mesaj uyarı sistemi

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR
*Diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının yapılması 
*Mevcut personelin nitelikli hale getirilmesi ve ekipman alımının yapılması



2022-24  STR
ATEJİK

 PLA
N

69

GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 2.4 Sosyal destek hizmeti çalışmalarını planlı olarak yürütmek

Sosyal destek ve sosyal 
yardım hizmetlerini 
gelişen küresel salgın 
ve oluşabilecek yeni 
risklere uygun mevcut ve 
potansiyel taleplere göre 
planlı düzlemde yürütme 
gereksinimi  

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG2.4.1 *Sosyal destek kapsamında vatandaşlara yönelik yapılan sosyo-psikolojik çalışmaların 
amamlanma oranı

Pandemi ile birlikte oluşan 
sosyo ekonomik risklerin 
azaltılması ve dezavantajlı 
gruplara yönelik 
rehabilitasyon süreçlerinin 
güçlendirilmesine yönelik 
zaruretin varlığı 

PG2.4.2 *Aşevinden verilen yemek sayısı
PG2.4.3 *Sosyal destek kapsamında sosyal yardımlardan faydalanan vatandaş sayısı

PG2.4.4 *Sosyal destek kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik yapılan eğitim, seminer 
ve etkinlik sayısı

PG2.4.5 Komşu Esnaf Projesi kapsamında hizmet veren esnaf sayısı
PG2.4.6 Sosyal destek kapsamında gıda ihtiyacı karşılanma oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG2.4.1 90 95 9500%
PG2.4.2 100000 110000 115000

PG2.4.3 14000 15000 15000
PG2.4.4 20 23 25
PG2.4.5 60 62 64
PG2.4.6 100 100 100

SORUMLU BİRİM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER
*Ev ziyaretleri sırasında olumsuzluklar yaşanması 
*Yardım kararı ile yardımın verilmesi arasında ki sürecin uzun olması 
*Pandemi sürecinde etkinlik ve programların yapılamaması

STRATEJİLER

*Farklı bağımlılık türlerine programlar düzenlenmesi 
*Yaşlılara ve bakıma muhtaçlara vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütülmesi 
*Engellilere yönelik yapılan etkinlik ve çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılması 
*ADM tarafından verilen sosyo- psikolojik destek çalışmalarının yapılması 
*İhtiyaç sahiplerinin ayni ve nakdi yardım taleplerine cevap verilmesi 
*Komşu Esnaf projesinin kapsamında hizmet alınan esnaf çeşitliliğinin artırılması 
*Aşevinden dağıtılan yemek hizmetinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
*ADM tarafından Evlilik Danışmanlığı hizmetinin verilmesi 
*Aile Okulu kapsamında seminerler düzenlenmesi

TESPİTLER

Personel ve ekipman sayısının eksikliğinden dolayı taleplerin tam olarak karşılanamaması 
Diğer kurumlardan başvuru yapan vatandaşla ilgili bilgilerin tam olarak alınamaması 
Karar imzası ve muhasebe süreçlerinin yavaş ilerlemesi 
Öngörülemeyen nedenlerle hizmetlerde ve çalışmalarda aksama yaşanması (pandemi, etkinliklere uygun alanların 
olmaması)

İHTİYAÇLAR *Diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının yapılması 
*Çalışmaların alanında uzman personel eşliğinde yürütülmesi
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HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞERGerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hakim Olduğu Hızlı ve Ulaşılabilir 

Hizmet Sunmak

AMAÇ 3

HEDEF 3.1 Kurumun teknolojik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG3.1.1 Birimlerin donanımla ilgili taleplerinin karşılanma süresi

PG3.1.2 Donanım ve yazılım taleplerinin karşılanma oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG3.1.1 2 2
PG3.1.2 100 100

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER

*Alınan donanımların döviz endeksli olması 
*Teknolojik ürünlerin versiyonlarının hızlı şekilde değişmesi 
*Kullanılmayan yazılımların talep edilmesi 
*Teknolojik ürün ve yazılım satan firmaların kamu ile çalışmak istememesi 
*Lisansların zamanında temin edilememesi

STRATEJİLER *İhtiyaç analizinin doğru yapılması

TESPİTLER
*IT personel sayısının yetersizliği 
*Donanım ve yazılım kullanan personelin yeniliklere açık olmaması 
*Donanım yatırımları konusunda yeterli planlamanın yapılmaması

İHTİYAÇLAR
*Personele kaynak yönetimi ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi 
*IT yatırımlarının artırılması 
*IT ve Bilgi İşlem personeli alımı yapılması
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  3.1 Kurumun teknolojik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG3.1.1 *Birimlerin bilişim teknolojileri ile ilgili donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı

Kurumun yapmış olduğu 
çalışmalarda donanımdan 
ziyade yazılıma yönelik 
oluştan ihtiyacın varlığı 

PG3.1.2 *Dijital ortama aktarılan iş süreci sayısı
PG3.1.3 *Dijital platformlardaki sertifikasyon çalışmalarının tedarik ve takibinin yapılması oranı
PG3.1.4 *Bilgisayar alt yapısına yönelik arıza bakım taleplerinin karşılanma oranı
PG3.1.5 *Mevcut kullanılan yazılımların güncellenme oranı 
PG3.1.6 *CBS ile ilgili geliştirilen toplam uygulama sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG3.1.1 80 85 90
PG3.1.2 2 2 1
PG3.1.3 80 85 90
PG3.1.4 90 92 95
PG3.1.5 90 92 95
PG3.1.6 2 2 2

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER
*Alınan donanımların döviz endeksli olması 
*Hızlı şekilde değişen teknolojik ürün versiyonlarının zamanında temin edilememes 
*Teknolojik ürün ve yazılım satan firmaların kamu ile çalışmak istememesi

STRATEJİLER

*İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım çalışmalarının eklenmesi 
*Yazılım bakım ve lisans yenileme faaliyetlerinin yapılması 
*Sunucu depolama, donanım, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması  
*Web sitelerinin takibi ve güncellenmesi 
*İş sürekliliğinin aksamaması için takibinin yapılması

TESPİTLER *Yönetim bilgi sistemi faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurum personelinin desteğinin sağlanmaması 
*Yazılım çalışmalarının kurum tarafından gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yapılmaması

İHTİYAÇLAR

*IT yatırımlarının artırılması 
*Personele kaynak yönetimi ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi 
*Bilgi güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların artırılması 
*Bilgi İşlem personel sayısının artırılması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 2
MEVCUT İFADE/DEĞERGerekli Değişim Prensibiyle Teknolojinin Hakim Olduğu Hızlı ve Ulaşılabilir 

Hizmet Sunmak

AMAÇ 3

HEDEF 3.2 Vatandaşların belediyeye ulaşabilirliğini arttırmaya yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG1.1.1 E- belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı

PG1.1.2 Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama sayısı

PG1.1.3 E-devlet üzerinden sunulan yeni hizmet sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG1.1.1 100 100
PG1.1.2 2 1
PG1.1.3 1 1

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER

*Kurumun dış kaynak olarak kullandığı sistemlerin zarar görebilmesi 
*Duyuru ve bildiri amacıyla yapılan panoların ( dış cephe giydirmesi, black 
out vb.) yıpranmasıyla tehlike oluşturabilmesi 
*Online ödemelerde güvenlik açığının ortaya çıkması 
*Hizmetlerin plansız kesintiye uğraması (Elektrik, İnternet vb.)

STRATEJİLER

*Raket veya CLPlerin kurum içlerine taşınması 
*Sıfır atık projesi kapsamında promosyonların geri dönüşebilir malzemelerden 
yapılması 
*Güvenlik önlemlerinin alınması ve güncelliğinin sağlanması  
*Periyodik olarak sızma testlerinin yapılması 
*Donanım ve yazılım bakımların düzeli bir şekilde yapılması 

TESPİTLER

*Raketlerin mevcut konumları dış etkenlerden kaynaklanan haftalık arıza 
sayısını artırmaktadır 
*Duyuru amaçlı yapılan çalışmaların asım ekibinin ekipman yetersizliği 
*Dijital raketlerde kullanılan yazılımın Belediyemiz kontrolünde olmaması 
*Led ve raketlerdeki elektirksel kaynaklı problemlerin periyodik bakımının 
yapacak personelin olmayışı 
*Vatandaşların online ödemeye yatkınlığının olmaması

İHTİYAÇLAR

*Web tabanlı Led-raket takip sisteminin Belediye yazılımcıları tarafından 
oluşturulması 
*Bilgi İşlem personel sayısının yetersizliği 
*Sistem mühendisi olmayışı
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  3.2 Vatandaşların belediyeye ulaşabilirliğini artırmaya yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG3.2.1 *Grafik tasarımı yapılan duyuru ve tanıtım 
çalışmalarının oranı

Kente yönelik yapılan 
hizmetlerden tüm 
hemşerilerin haberdar 
olabilmesine yönelik 
önlemlerin alınmasının 
gerekliliği 

PG3.2.2 *Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama sayısı

PG3.2.3 *Duyuru ve tanıtım amaçlı çalışmaların, 
hizmetlerin duyurulasındaki başarı oranı

PG3.2.4 *E-belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı
PG3.2.5 *E-devlet üzerinden sunulan yeni hizmet sayısı
PG3.2.6 *Duyuru amaçlı yapılan görsel materyallerin ilan edildiği yer sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG3.2.1 100 100 100
PG3.2.2 1 1 1
PG3.2.3 80 83 85
PG3.2.4 75 80 83
PG3.2.5 1 1 1
PG3.2.6 500 600 690

SORUMLU BİRİM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER

*Kurumun dış kaynak olarak kullandığı sistemlerin zarar görebilmesi 
*Duyuru ve bildiri amacıyla yapılan panoların ( dış cephe giydirmesi, black out vb.) yıpranmasıyla tehlike 
oluşturabilmesi 
*Online ödemelerde güvenlik açığının ortaya çıkması 
*Hizmetlerin plansız kesintiye uğraması (Elektrik, İnternet vb.)

STRATEJİLER

*Raket veya CLP'lerin işbirliğinde  bulunan kurum içlerine taşınması 
*Sıfır atık projesi kapsamında promosyonların geri dönüşebilir malzemelerden yapılması 
*Güvenlik önlemlerinin alınması ve güncelliğinin sağlanması 
*Periyodik olarak sızma testlerinin yapılması 
*E-belediye ve mobil sistem kullanımının artırılması 
*E-devlet üzerinden hizmet veren faaliyetlerin artırılması

TESPİTLER
*Raketlerin ortalama kullanım süresinden kaynaklanan haftalık arıza sayısını artırmaktadır 
*Dijital raketlerde kullanılan yazılımın Belediyemiz kontrolünde olmaması 
*Vatandaşların online ödemeye yatkınlığının olmaması

İHTİYAÇLAR *Web tabanlı Led-raket takip sisteminin Belediye yazılımcıları tarafından oluşturulması 
*Sistem mühendisi olmaması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 4
MEVCUT İFADE/DEĞERSürdürülebilir Kentsel Gelişim Anlayışı ile Çevrenin, Kentin Gelişimini ve 

Dönüşümünü Desteklemek

AMAÇ 4

HEDEF 4.2 Kamu varlıklarının yönetimine yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG4.2.1 Gelire yönelik satılan gayrimenkul sayısı

PG1.1.2 Yıllık olarak yapılan kamulaştırma miktarı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG4.2.1 10 10
PG1.1.2 3500 3500

SORUMLU BİRİM EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM
*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Vatandaş yapılan tebligat neticesinde satış ve kamulaştırma ile ilgili talep 
gelmemesi 
*Satış - kamulaştırma bedelinde mükellefler ile uzlaşmaya varılamaması 
*Tebligat yapılacak kişilerin gerçek adreslerine ulaşılamaması sebebiyle 
tebligatların yapılamaması 
*Ölçümün eksik/fazla yapılması

STRATEJİLER
*Plan tadilatlarının yapılması 
*Kamusal alanda meri imar planında ihdas edilebilecek alanların tespiti ve tescil                                     
işlemlerinin yapılması

TESPİTLER
*Sicil girişlerinde eksikliklerin olması 
*Bedel konusunda uzlaşma sağlanamaması

İHTİYAÇLAR
*Tebligat yapacak personel eksikliği 
*Alanda ihdas yapılacak alanların tespiti / ölçümü ile ilgili teknik personel 
ve teknik ekipman eksikliği
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  4.2 Kamu varlıklarının yönetimine yönelik hizmetler sunmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG4.2.1 *Kira ve Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı) Stratejik plan revizyon 
süreçlerine yöneik yapılan 
analizlerde İstanbul’un 
yüzölçümü en küçük 
ve insan yoğunluğu en 
fazla olan Güngören’de 
taşınmaz varlkılarının 
etkili ve etkin yönetimini 
gerçekleştirmeye yönelik 
gelişen talep ve ihtiyacın 
varlığı   

PG4.2.2 *Yatırım Programında yer alan projelere yönelik yürütülen kamulaştırma çalışmalarının 
tamamlanma oranı 

PG4.2.3
*3194 sayılı İmar Kanununun 11.14. 15.16. ve 17. maddelerine göre Vatandaşların inşaat 
istikamet rölevesi, kod kesit rölevesi, yer tespiti, ada revizyonu, aplikasyon vb. taleplerinin 
karşılanma oranı

PG4.2.4 *Dönemsel aralıklarla Coğrafi Bilgi Sistemi için ilçe genelinin orto foto haritalarının ve 
panoromik sokak görüntülerinin tamamlama oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG4.2.1 80 90 93
PG4.2.2 90 95 97
PG4.2.3 100 100 100
PG4.2.4 100 100 100

SORUMLU BİRİM EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Vatandaş yapılan tebligat neticesinde satış ve kamulaştırma ile ilgili talep  
*Satış - kamulaştırma bedelinde mükellefler ile uzlaşmaya varılamaması 
*Tebligat yapılacak kişilerin gerçek adreslerine ulaşılamaması sebebiyle tebligatların yapılamaması 
*Ölçümün eksik/fazla yapılması

STRATEJİLER

*Kamusal alanda meri imar planında ihdas edilebilecek alanların tespiti ve tescil işlemlerinin yapılması 
*3194 sayılı İmar Kanununun 11.14. 15.16. ve 17. maddelerine göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit 
belgesi, encümene teklif folyesi, encümen kararı, ada revizyonu, aplikasyon gibi çalışmaları yapmak 
*Kentin gelişimine yönelik sunulması gereken sosyal ve kültürel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulan 
kamulaştırma, satın alma, kiralama ile taşınmaz satış işlemlerini yapmak 
*Belediyenin mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların sevk ve idaresini yürütmek 
*Dönemsel aralıklarla Coğrafi Bilgi Sistemi için ilçe genelinin orto foto haritalarını ve panoromik sokak 
görüntülerini oluşturmak

TOPLAM MALİYET *Sicil girişlerinde eksikliklerin olması 
*Bedel konusunda uzlaşma sağlanamaması

TESPİTLER *Tebligat yapacak personel eksikliği 
*Alanda ihdas yapılacak alanların tespiti / ölçümü ile ilgili teknik personel ve teknik ekipman eksikliği

İHTİYAÇLAR

*Teknik personel sayısı ve donanım eksikliğinin giderilmesi 
*Park ve yeşil alan projelerinde afetlerde acil toplanma alanlarına yer verilmesi 
*Halkın yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirilmeye yönelik faaliyetler yapılması 
*Yeni ve planlı park projelerinin uygulamaya konularak çarpık yapılaşma ile mücadele edilmesi 
*Park ve yeşil alanlarında halkın farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlemeler yapılması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 4
MEVCUT İFADE/DEĞERSürdürülebilir Kentsel Gelişim Anlayışı ile Çevrenin, Kentin Gelişimini ve 

Dönüşümünü Desteklemek

AMAÇ 4

HEDEF 4.3 Kentin planlamasına uygun güvenilir yapılaşma süreçlerinin takibini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG4.3.1 Riskli Yapı Hisse Satışı Tamamlanma Oranı

PG4.3.2 Plan, Proje ve Kentsel Dönüşüm çalışmalarına yönelik 
faaliyetlerin tamamlanma oranı

PG4.3.3 Riskli yapı şerhi, tebligatı, riskli yapının tahliyesi- tamaml-
anma oranı

PG4.3.4 Kira yardımı başvurularının değerlendirilmesi tamamlama 
oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG4.3.1 100 100
PG4.3.2 100 100
PG4.3.3 100 100
PG4.3.4 100 100

SORUMLU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
*HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Veri temininde yaşanan güçlükler 
*Finansman yetersizliği 
*İnşaat sektöründe yaşanan daralma 
*Mevzuata uygun olmayan bir kişiye kira yardımı vermek 
*Hak sahipliğindeki kira bedellerinin sisteme eksik, fazla veya yanlış 
girilmesi

STRATEJİLER

*Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi 
*Ada Bazlı Dönüşüm Projeleri 
*Özel proje alanları çalışması (Millet Bahçesi, Merkez Mahallesi Tekstil Projesi...) 
*Deprem riski binalarının tespiti için ekipler oluşturmak

TESPİTLER

*Yapı stoğunun eski olması 
*Yaklaşan deprem tehlikesi 
*Hak sahiplerinin dönüşüm için gerekli maddi ve kültürel yoksunluk 
yaşanması 
*Vatandaşla kentsel dönüşüm konusunda uzlaşmada sorunlar yaşanması

İHTİYAÇLAR

*Kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirmenin ilçe genelinde planl-
anması 
*Kentsel Dönüşüm projeleri için Kamusal finansman desteği 
*Teknik personel ve donanım ihtiyac 
*Vatandaşın bilgilendirmesi ve dönüşüme katılımının sağlanması 
*Kira yardımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan teyit almak
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  4.3 Kentin planlamasına uygun güvenilir yapılaşma süreçlerinin takibini yapmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG4.3.2.1 *6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı süreçlerinin tamamlanma oranı
PG4.3.1.2 *İmar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılardaki aykırılıkların giderilme oranı İstanbul’un yaşlı 

bina stoku yüksek 
olan Güngören’de 
kentsel dönüşüm 
çalışmalarının kentin 
tarihi, sosyal, kültürel, 
ekonomik, teknolojik 
dokusuna uygun şekilde 
gerçekleştirilmesine 
yönelik oluşan gereksinim 
Güngörenin gelişimine 
yönelik geliştirilen yeni 
projelrle ferah nefes alan 
vizyonuna ulaşmak

PG4.3.1.1 *Başlanılan imar planı çalışmalarının tamamlanma oranı
PG4.3.1.1 *Yapı ruhsatı düzenlenmiş yerlerin yapı kullanım izin belgesi alma oranı
PG4.3.2.2 *Güngören'in gelişimine katkı sağlayan projelerin tamamlanma oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG4.3.2.1 87 91 94
PG4.3.1.2 100 100 100
PG4.3.1.1-1 90 93 95
PG4.3.1.1-2 90 95 100
PG4.3.2.2 90 95 100

SORUMLU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
*HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Veri temininde yaşanan güçlükler 
*Finansman yetersizliği 
*Mevzuata uygun olmayan bir kişiye kira yardımı yapılması 
*Hak sahipliğindeki kira bedellerinin sisteme eksik, fazla veya yanlış girilmesi

STRATEJİLER

*İmar mevzuatına aykırı yapılardaki aykırılıkların giderilmesi 
*Yapı ruhsat ve izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi 
*Güngören'in gelişimine katkı sağlayacak projeler için çalışmaların yürütülmesi (Millet Bahçesi, Merkez 
Mahallesi Tekstil Projesi...) 
*Depreme karşı  riskli binaların tespiti için ekipler oluşturulması

TESPİTLER

*Yapı stoğunun eski olması 
*Yaklaşan deprem tehlikesi 
*Hak sahiplerinin dönüşüm için gerekli maddi ve kültürel yoksunluk yaşaması 
*Vatandaşla kentsel dönüşüm konusunda uzlaşmada sorunlar yaşanması

İHTİYAÇLAR

*Kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirmenin ilçe genelinde planlanması 
*Kentsel Dönüşüm projeleri için Kamusal finansman desteği 
*Teknik personel ve donanım ihtiyacı 
*Vatandaşın bilgilendirilmesi ve dönüşüme katılımının sağlanması 
*Kira yardımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından teyit almak
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 5
MEVCUT İFADE/DEĞERİnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, 

Erişilebilir Hizmetler Sunmak

AMAÇ 5

HEDEF 5.1 Alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapım ve bakım işleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ*

PG5.1.1 Yapımı gerçekleştirilen hizmet binası sayısı 
(Kreş, Bilgi Evi, Millet Kıraathanesi vb.)

PG5.1.2 Güngören genelinde bina tadilat, onarım ve inşaat işlerinin 
tamamlanma oranı

PG5.1.3 Yapımı gerçekleştirilen otopark sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG5.1.1 1 1
PG5.1.2 100 100
PG5.1.3 1 0

SORUMLU BİRİM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM *İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER
*Kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinin yüksek olması 
*İşçi personele kişisel koruyucu donanımları kullanmaması

STRATEJİLER

*İlçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminde öngörülecek yeni tesis, 
gerekli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını ilgili kamu kurumlarıyla 
koordinasyon sağlanması 
*Ekonomik ömrünü doldurmuş ve yenilenmesi zaruri olan yolların, tretuarların 
ve aydınlatma elemanlarının tespit ederek yeniden projelendirilip, yeni yapım 
çalışmalarının yapılması 
*Kentsel dönüşüm içerisine otoparklarında alınması 
*Kamulaştırma yapılarak yeni otopark alanların oluşturulması 
*İlçemizin ihtiyaçları öncelikli hizmet binalarının yapılması

TESPİTLER

*Yoğun ve çarpık yapılaşmadan kaynaklı kamulaştırma çalışmalarının 
zorluğu 
*Araç sayısının artmasıyla otopark sorununun oluşması 
*Engelli vatandaşlara ait araç park yerlerinin olmaması 
*Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve 
ekipmanın yetersiz olması

İHTİYAÇLAR

*Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve 
ekipmanın sağlanması 
*Aşırı yağışlarda sel baskını olan bölgelerimizde yağmur suyu alt yapısı 
yapılması 
*İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmeli
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  5.1 Alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapım ve bakım işleri yapmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG5.1.1 *Yapımı gerçekleştirilen otopark sayısı Stratejik plan revizyon 
sürecinde zayıf yönler ile 
tehditler matriksinden 
elde edilen sonuçlara 
göreo otopark, hizmet 
binası ve sosyal donatı 
alanlarına yönelik 
var olan talebin 
karşılanması ihtiyacı

PG5.1.2 *Yapımı gerçekleştirilen hizmet binası-sosyal donatı alanı sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG5.1.1 3 2 1
PG5.1.2 5 4

SORUMLU BİRİM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER *Kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinin yüksek olması 
*İşçi personelin kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaması

STRATEJİLER

*İlçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminde öngörülecek yeni tesis, gerekli bakım, onarım ve 
iyileştirme çalışmalarını ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanması 
*Ekonomik ömrünü doldurmuş ve yenilenmesi zaruri olan yolların, tretuarların ve aydınlatma elemanlarının 
tespit ederek yeniden projelendirilip, yeni yapım çalışmalarının yapılması 
*Kentsel dönüşüm içerisine otoparklarında alınması 
*Kamulaştırma yapılarak yeni otopark alanların oluşturulması 
*İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarına uygun hizmet binalarının yapılması

TESPİTLER

*Yoğun ve çarpık yapılaşmadan kaynaklı kamulaştırma çalışmalarının zorluğu 
*Araç sayısının artmasıyla otopark sorununun oluşması 
*Engelli vatandaşlara ait araç park yerlerinin yeterli olmaması 
*Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanın yetersiz olması

İHTİYAÇLAR
*Otopark ve hizmet binaları projelendirmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanın sağlanması 
*Aşırı yağışlarda sel baskını olan bölgelerimizde yağmur suyu alt yapısının oluşturulması 
*İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmesi
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 5
MEVCUT İFADE/DEĞERİnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, 

Erişilebilir Hizmetler Sunmak

AMAÇ 5

HEDEF 5.2 Ulaşım ihtiyaçları kapsamında parklanma, cadde, sokak çalışmaları ile 
ilgili hizmetler yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG5.2.1 Ulaşım ve Cadde- Sokak düzenlemelerinden memnuni-

yet oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 
2020 2021

PG5.2.1 80 80

SORUMLU BİRİM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM *İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması 
*İmar planları ile yapılaşma arasındaki uyumsuzluk 
*Yol çalışmaları sırasında diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait alt 
yapılara zarar verilebilmesi 
*Yol yapım çalışmaları sırasında çalışma yapılan cadde veya sokağın 
kullanıma kapatılması 
*Yol yapım çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiğinin devam etmesin-
den dolayı oluşabilecek kazalar

STRATEJİLER

*Ekonomik ömrü dolmuş olan cadde ve sokakların kent yapısına uygun 
olarak erişilebilir hale getirilmesi 
*Düzensiz parklanma olan cadde ve sokaklarda sınır elamanı, refuj bordürü 
vb. çalışmalarının yapılması

TESPİTLER

*Diğer kamu kurum ve kuruşlarının ( BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM vb.) 
erişilebilirliği engelleyen çalışmaları 
*İlçe sınırları içindeki mevcut yol ve tretuarların genişliğinin araç 
parklanma ve yolun çift yön olmasına uygun olmaması 
*Tretuarlarda yeterli miktarda engelli rampası olmaması 
*Eski yapılarda yola terkin işlemlerinin tamamlanmaması

İHTİYAÇLAR

*İlgili müdürlük tarafından yola terkin yapılmamış olan yapıların yola 
terkinlerinin yapılması 
*Yapım çalışmaları sırasında malzemelerin depolanacağı alanların 
sağlanması 
*İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmeli
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  5.2 Ulaşım ihtiyaçları kapsamında parklanma, cadde, sokak çalışmaları ile ilgili hizmetler yürütmek

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG5.2.1 * Cadde/sokak düzenlemelerinden memnuniyet oranı Kent içi insan ve araç 
yoğunluğunu erişile-
bilirliğe ve sürdürüle-

bilir kentsel dönüşüme 
hizmet edecek şekilde 

revize etme zarureti

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG5.2.1 80 82 85

SORUMLU BİRİM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
*İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
*İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

"*Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması 
*İmar planları ile yapılaşma arasındaki uyumsuzluk olması 
*Yol çalışmaları sırasında diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait alt yapılara zarar verilebilmesi 
*Yol yapım çalışmaları sırasında çalışma yapılan cadde veya sokağın kullanıma kapatılması 
*Yol yapım çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiğinin devam etmesinden dolayı kazaların oluşabilmesi

STRATEJİLER
*Ekonomik ömrü dolmuş olan cadde ve sokakların kent yapısına uygun olarak erişilebilir hale getirilmesi 
*Düzensiz parklanma olan cadde ve sokaklarda sınır elamanı, refuj bordürü vb. çalışmalarının yapılması 
*Güngören Genelinde belirlenen alanlarda yayalaştırma çalışmalarının yapılması

TESPİTLER

*Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ( BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM vb.) erişilebilirliği engelleyen 
çalışmalar yapılması 
*İlçe sınırları içindeki mevcut yol ve tretuarların genişliğinin araç parklanma ve yolun çift yön olmasına 
uygun olmaması 
*Tretuarlarda yeterli miktarda engelli rampası olmaması 
*Eski yapılarda yola terkin işlemlerinin tamamlanmaması

İHTİYAÇLAR
*İlgili müdürlük tarafından yola terkin yapılmamış olan yapıların yola terkinlerinin yapılması 
*Yapım çalışmaları sırasında malzemelerin depolanacağı alanların sağlanması 
*İş güvenliği ile ilgili çalışan personele belirli aralıklarla eğitim verilmeli
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 5
MEVCUT İFADE/DEĞERİnsan Odaklı Toplumsal ve Çevresel Düzenin Sağlanması için Çalışan, 

Erişilebilir Hizmetler Sunmak

AMAÇ 5

HEDEF 5.3 Kent düzeni için denetimler yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG5.3.1 Denetlenen İşyeri Sayısı

PG5.3.2 Sahada yapılan denetim ve faaliyet sayısı

PG5.3.3 Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı

PG5.3.4 Ruhsat işlemlerinin sonuçlandırılması süresi

PG5.3.5 Ruhsatsız iş yeri sayısının azaltılması oranı

PG5.3.6 Vatandaşların Etüt Proje Onayı, Isı Yalıtım Kontrolü, 
Asansör Ruhsatı ve İskân İşlemlerinin karşılanma oranı

PG5.3.7 Zabıta ve Ruhsat işlemlerinden duyulan memnuniyet 
oranı

PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2020 2021
PG5.3.1 5000 4200
PG5.3.2 2600 2600
PG5.3.3 1400 1300
PG5.3.4 10 10
PG5.3.5 10 10
PG5.3.6 100 100
PG5.3.7 90 100

SORUMLU BİRİM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM

RİSKLER

*Personelin işlem yaparken vatandaş tarafından mukavemet görebilmesi 
*Zabıta müdürlüğünün yetkisi dışında kalan taleplerin olması 
*Esnafın belgesinde belirtilen faaliyeti dışında ürün satmak istemesi 
*Esnafın olumsuz ve fiziki tepkisi  

STRATEJİLER
*Sürekli ekiplerin olması gereken noktoların belirlenerek daimi olarak 
görevlendirmek

TESPİTLER

*Kaldırım işgalinde esnafın malına el koyulamadığı için yazılan cezanın 
caydırıcı olmaması 
*Dilencilik ile mücadelede cezai müeyyidelerin caydırıcı olmamas 
*Seyyar satıcıların işlem yapan personele kesici ve delici aletlerle muka-
vemet gösterdiği için Şehir Polisi modeline geçilmesi 
*Tespit tutanağı tanzim edilerek belge iptaline gidilmesi için işlem 
yapılması

İHTİYAÇLAR

*Yanlış parklanma durumunda motorlu taşıtlara ceza kesilebilmesi ve 
çekilebilmesi 
*Motorlu taşıtlarla seyyar satıcılık yapan kişilere kesilen cezaların araç 
satış esnasında karşısına çıkması 
*Taşıt plaka sorgulamasının yapılabilmesi 
*Nüfus artışı, görev yükünün artması ile birlikte norm kadrodaki per-
sonel sayısının artırılması
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF  5.3 Kent düzeni için denetimler yapmak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG5.3.1 *Birimlerden zabıta desteği ile ilgili gelen taleplerin karşılanma oranı
Stratejik plan revizyon 
sürecinde dış ve iç 
paydaşlar ile yapılan 
alan araştırmaları kap-
samında kent ve toplum 
düzenine yönelik gelişen 
talep ve ihtiyaçların 
varlığı 

PG5.3.2 *Zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı
PG5.3.3 *Ruhsatlandırma kapsamında yapılan denetim sayısı
PG5.3.4 *Ruhsatlandırılan işyeri sayısı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG5.3.1 100 100 100
PG5.3.2 70 73 76
PG5.3.3 6000 3000 2000
PG5.3.4 1750 2250 2750

SORUMLU BİRİM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM Tüm Birimler

RİSKLER *Personelin işlem yaparken vatandaş tarafından mukavemet görebilmesi 
*İşyeri ilgilisinin olumsuz söz ve fiili müdahalesinden kaynaklı sorunlar

STRATEJİLER

*Alan daraltılıp ekiplere sorumluluk bölgesi tayin edilerek olumsuzlukları en aza indirmek 
*Mevzuatta ruhsatlandırılmasında eksiklik bulunan işyerleri için belediye meclisinde alınan karar 
doğrultusunda geçici bir yıllık açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi 
*Kaldırım, yol işgalleriyle alakalı denetimin artırılması 
*Pazar yerlerinin tezgah sınırlarının çizimi, işyeri - bina geçişlerinin düzenlenmesi 
*Zabıta denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçilmesi 
*Zabıta denetimlerinin motorize ekip ile desteklenmesi

TESPİTLER *Herhangi bir olumsuzluk sebebiyle yazılan cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle olumsuzluğun 
sonlamıyor olması

İHTİYAÇLAR *Nüfus artışı, görev yükünün artması ile birlikte norm kadrodaki personel sayısının artırılması 
*Motorlu taşıtlarla seyyar satıcılık yapan kişilere kesilen cezaların araç satış esnasında karşısına çıkması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 6
MEVCUT İFADE/DEĞER

Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet Sunmak

AMAÇ 6

HEDEF 6.1 Sağlıklı ve temiz yaşam çevresi oluşturmaya çalışmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG6.1.1 Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

PG6.1.2 Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı

PG6.1.3 Atıkların geri dönüşümünden duyulan memnuniyet oranı

PG6.1.4 Çevre, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda yapılan eğitim ve etkinlik 
sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2020 2021
PG6.1.1 80 80
PG6.1.2 6000 6250
PG6.1.3 80 80
PG6.1.4 40 42

SORUMLU BİRİM *ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Vatandaşın kaynağında atıkları ayrıştırmaması sebebiyle toplanacak geri dönüşüm    
miktarının azalması 
*Geri dönüşümlerin toplama programında aksaklıklar yaşanması 
*Araç ile çöp toplama işinde oluşabilecek maddi hasarlar 
*İklim şartlarının (yoğun kar yağışı, sel vb.) sokaklarda atık toplama hizmetinin yerine 
getirilmesine uygun olmayışı 
*Büyükşehire ait döküm sahalarında meydana gelen yoğunluk nedeniyle atık toplama 
araçlarının atık naklini yapmakta gecikmesi

STRATEJİLER

*İlçemizdeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık konularında yarışma düzenlemek 
*Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında ilçemizdeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruşlarına 
eğitimler vermek 
*Çevre haftası kapsamında tören ve etkinlikler düzenlemek 
*Organik atıklardan komposto üretimi 
*Motorize denetim ekiplerinin kurulması 
*Mobil atık getirme merkezleri kurulması 
*Yeni yapılacak binalarda çöp konteyneri konulacak alanların oluşturulması zorunluluğu

TESPİTLER

*Vatandaşların zamansız çöp atması sonucunda çevre ve halk sağlığının olumsuz   
etkilenmesi 
*İlçemizdeki sokak toplayıcılarının varlığı sebebiyle geri dönüşüm çalışmalarının 
istenilen seviyede yapılamaması 
*İlçemizde vatandaşlar tarafından çıkartılan molozların sahiplerinin bulunamaması 
sebebiyle ücret tahsili  yapılamaması. 
*İlçemizdeki trafik ve araç parklanması ve dar sokaklar olması sebebiyle çöp araçlarının 
çöp toplamakta zorlanmaları.

İHTİYAÇLAR

*Geri dönüşüm eğitimleri için okullarda dağıtılmak üzere eğitim materyallerinin 
sağlanması 
*İlçemizdeki atık türüne göre uygun atık toplama araçlarının sağlanması 
*Kente temizliği işinin sağlıklı yapılabilmesi için yeterli personelin sağlanması 
*Atık toplama işinin mahiyetine uygun personele kıyafet ve iş ekipmanının temini 
*Kent temizliği işinin uygun koşullarda yürütülmesi için bir şantiye alanına ihtiyaç 
duyulmaktadır
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 6.1

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG6.1.1 *Toplanan tekstil atığı miktarı

Kentin mevcut so-
syo-ekonomik altyapısı-
na göre atık yönetim 
sisteminin yeniden 
tasarlanmasına ve geri 
dönüşüm kurgusunun 
güçlendirilmesine 
yönelik oluşan talebin 
varlığı 

PG6.1.2 *Toplanan bitkisel atık yağ miktarı

PG6.1.3 *Moloz makbuz sistemi ile toplanan moloz hafriyat miktarı

PG6.1.4 *Sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen faaliyetetkinlik sayısı

PG6.1.5 *İlçe bazlı sıfır atık belgesinin alınması sürecinin tamamlanma oranı

PG6.1.6 *Toplanan atıkların geri dönüşümünden 
memnuniyet oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG6.1.1 86000 95000 105000
PG6.1.2 15000 20000 25000
PG6.1.3 6500 7500 8500
PG6.1.4 20 24 27
PG6.1.5 100 100 100
PG6.1.6 90 95 98

SORUMLU BİRİM ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Vatandaşın kaynağında atıkları ayrıştırmaması sebebiyle toplanacak geri dönüşüm miktarının azalması 
*Araç ile çöp toplama işinde oluşabilecek maddi hasarlar 
*Büyükşehire ait döküm sahalarında meydana gelen yoğunluk nedeniyle atık toplama araçlarının atık 
naklini yapmakta gecikmesi

STRATEJİLER

*İlçemizdeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık konularında yarışma düzenlenmesi 
*Mobil atık getirme merkezleri kurulması 
*Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında ilçemizdeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruşlarına eğitimler 
verilmesi 
*Tekstil atığı toplanması için geri dönüşüm alanlarının oluşturulması 
*Moloz Makbuz sisteminin geliştirilmesi personele eğitim verilmesi 
*Atıkların toplanmasında yaşanacak sorunlar için duyuru ve pankart çalışması yapılması

TESPİTLER

*Vatandaşların zamansız çöp atması sonucunda çevre ve halk sağlığının olumsuz etkilenmesi 
*İlçemizdeki sokak toplayıcılarının varlığı sebebiyle geri dönüşüm çalışmalarının istenilen seviyede 
yapılamaması 
*İlçemizde vatandaşlar tarafından çıkartılan molozların sahiplerinin bulunamaması sebebiyle ücret 
tahsili yapılamaması 
*İlçemizde trafik, araç parklanması ve dar sokakların olması sebebiyle çöp araçlarının çöp toplamakta 
güçlük yaşaması

İHTİYAÇLAR
*Geri dönüşüm eğitimleri için okullarda dağıtılmak üzere eğitim materyallerinin sağlanması 
*Kent temizliği işinin uygun koşullarda yürütülmesi için bir şantiye alanına ihtiyaç duyulması 
*Kente temizliği işinin sağlıklı yapılabilmesi için yeterli personelin sağlanması
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GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 
2022-2024 YILLARI 

HEDEF KARTI GÜNCELLEME TABLOSU

AMAÇ 6
MEVCUT İFADE/DEĞER

Sağlıklı Yaşam Anlayışını Geliştirmek İçin Hizmet Sunmak

AMAÇ 6

HEDEF 6.2 Sağlıklı yaşam alanları oluşturarak halk sağlığını korumak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG6.2.1 Veterinerlik hizmeti ve İlaçlama çalışması yapılan parklar ve 
doğal yaşam alanları sayısı

PG6.2.2 İlaçlanma taleplerinin karşılanması ve dezenfeksiyon 
işlemlerinin yapılma süresi

PG6.2.3 Veterinerlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı

PG6.2.4 Hayvan toplama ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet 
oranı

PG6.2.5 Temizliği ve dezenfektesi yapılan su deposu sayısı 
(kamu - kurum ve kuruluşları)

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
DEĞERİ 

2020 2021
PG6.2.1 70 70
PG6.2.2 10 10
PG6.2.3 80 80
PG6.2.4 100 100
PG6.2.5 40 40

SORUMLU BİRİM VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM
*HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Personelin müdahale sırasında ilaçlamadan zehirlenme, hayvanlar tarafından 
yaralanma, ısırılma ve bulaşıcı hastalıklar ve zoonoz hastalıklarının buluşması 
*Tıbbı alet ve ekipman eksikliğinden kaynaklı işlerin tam olarak çözülememesi 
*Vatandaşın yapılan iş ve işlemlerle ilgili vatandaşın bilgi eksikliği 
*Standartlara uygun ve gerekli iş kalemi için uygun ekipman kullanılması ve iş 
için gerekli personelin iş konusunda hakim ve tecrübeli kişilerin olmaması 
*Hayvan ölümü veya ciddi kalıcı hasarlar

STRATEJİLER
*Bilgilendirme amaçlı pankart ve broşür dağıtımı ve asılması 
*Sokak hayvanlarına yönelik beslenme odaklarının oluşturulması

TOPLAM MALİYET

TESPİTLER

*Hayvanlariçin sosyal donat alanlarının yetersiz olması 
*Personel eksikliğinden kaynaklı taleplerin zamanında karşılanamaması 
*Ekip sorumlusu tarafından düzenli aralıklarla alet ve ekipmanların kontrol 
edilmesi 
*Gerekli personelin iş konusuna hakim ve tecrübeli kişilerden oluşması gerek-
mektedir

İHTİYAÇLAR

*Büyükşehir belediyesi ile anlaşma sağlanarak ilçemizde yakalanan sokak 
hayvanlarının Büyükşehir belediyesine ait alanlara gönderilmesi 
*Tıbbi alet ve ekipman desteği sağlanması 
*Barınakların genişletilmesi ve sahipsiz hayvanların barınaklarda korunması 
*Yapılan faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için teknik personel ve araç 
sayısının arttırılması 
*Hayvan sağlığı ilaçlarının kullanma tarihine düzenli bakılmalı, hava almış veya 
ambalajı bozulmuş ürünü kullanmamalı
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GÜNCELLENMİŞ İFADE/DEĞER GÜNCELLEME 
GEREKÇESİ

HEDEF 6.2 Sağlıklı yaşam alanları oluşturarak halk sağlığını korumak

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ

PG6.2.1 *İlaçlama çalışması yapılan park ve doğal yaşam alanı sayısı

 Toplum sağlığını 
tehdit eden hastalıkların 
canlılar vasıtası ile 
yayılımını engellemeye 
yönelik kentte denetim-
lere duyulan ihtiyaç ve 
son dönemde İstanbul’da 
ortaya çıkan vektörler 
ile mücadelede var olan 
toplumsal talebin varlığı  

PG6.2.2 *Temizliği ve dezenfektesi yapılan su deposu sayısı

PG6.2.3 *Güngören genelinde gerçekleştirilen 
dezenfeksiyon çalışması sayısı

PG6.2.4 *Adak Merkezi denetim sayısı

PG6.2.5 *İlaçlama çalışması yapılan kamu kurum ve kuruluşu sayısı

PG6.2.6 *Rehabilite edilen hayvan sayısı

PG6.2.7 *Veterinerlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ DEĞERİ 

2022 2023 2024
PG6.2.1 2000 2200 2400
PG6.2.2 31 30 30
PG6.2.3 7000 7100 7200
PG6.2.4 50 50 50
PG6.2.5 150 160 170
PG6.2.6 2400 2500 2600
PG6.2.7 80 80 80

SORUMLU BİRİM VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
BİRİM

*HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
*FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
*ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
*ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLER

*Personelin müdahale sırasında ilaçlamadan zehirlenme, hayvanlar tarafından yaralanma, ısırılma ve 
bulaşıcı hastalıklar ve zoonoz hastalıklarının bulaşması 
*Standartlara uygun ve gerekli iş kalemi için uygun ekipman kullanılması ve iş için gerekli personelin iş 
konusunda hakim ve tecrübeli kişilerin olmaması 
*Hayvan sağlığı ilaçlarının kullanma tarihine düzenli bakılarak hava almış veya ambalajı bozulmuş 
ürünün kullanılması

STRATEJİLER
*Hayvan sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yapılması 
*İlçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılması 
*Kamu Kurum ve kuruluşlarına yönelik yapılan ilaçlama, dezenfeksiyon çalışması 

TOPLAM MALİYET

TESPİTLER

*Personel eksikliğinden kaynaklı taleplerin zamanında karşılanamaması 
*Ekip sorumlu tarafından düzenli aralıklarla alet ve ekipmanların kontrol edilmesi 
*Tıbbi alet ve ekipman eksikliği 
*Hayvanlar için sosyal donatı alanlarının yetersiz olması

İHTİYAÇLAR

*Büyükşehir belediyesi ile anlaşma sağlanarak ilçemizde yakalanan sokak hayvanlarının Büyükşehir 
belediyesine ait alanlara gönderilmesi 
*Yapılan faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için teknik personel ve araç sayısının artırılması 
**Geçici hayvan bakım evinin tadilat edilmesi ve genişletilmesi
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3. TAHMİNİ MALİYETLER

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Hedeflere Göre Maliyet Tablosu

2022 yılı için öngörülen  450.103.000 TL içeirisnde MHM ve 15 Müdürlüğün Performansa dahil olmayan 16.010,00 TL Bütçesi yer almaktadır.Bütçelendirme de yıllara göre artışlarda bu oran üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Müdürlüklerin Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Ödeme Giderleri ve Yedek Ödenek Hariç bütçelendirmeyi içermemektedir. 

AÇIKLAMA 2022 Yılı  
 Bütçe Ödeneği  

 (TL)

2023 Yılı 
Tahmini  

 (TL)

2024 Yılı 
Tahmini  

 (TL)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 217.921.000 228.817.050 240.257.936

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 21.501.000 22.576.050 23.704.857

YOLLUKLAR 152.000 159.600 167.595

GÖREV GİDERLERİ 3.763.000 3.951.150 4.148.710

HİZMET ALIMLARI 169.616.000 178.096.800 187.001.649

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 18.350.000 19.267.500 20.230.875

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.045.000 4.247.250 4.459.614

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 491.000 515.550 541.328

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.000 3.150 3.308

CARİ TRANSFERLER 11.925.000 12.521.250 13.147.313

GÖREV ZARARLARI 2.320.000 2.436.000 2.557.800

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 390.000 409.500 429.975

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6.100.000 6.405.000 6.725.250

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 3.115.000 3.270.750 3.434.288

SERMAYE GİDERLERİ 217.252.000 228.114.600 239.520.331

MAMUL MAL ALIMLARI 5.402.000 5.672.100 5.955.706

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.250.000 4.462.500 4.685.625

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 8.000.000 8.400.000 8.820.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 197.500.000 207.375.000 217.743.750

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.100.000 2.205.000 2.315.250

SERMAYE TRANSFERLERİ 3.005.000 3.155.250 3.313.013

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.005.000 3.155.250 3.313.013

GENEL TOPLAM 450.103.000 472.608.150 496.238.593
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4. İZLEME DEĞERLENDİRME

Performans izleme ve değerlendirme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi, uygulama 
sonuçlarının ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranlarının ortaya konmasıdır. İzleme 
ve değerlendirme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Bunun için performans göstergeleri ile 
ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Güngören Belediyesi’nde, geliştirilen İzleme 
ve Değerlendirme modeli çerçevesinde 2007 yılından bu yana, her ay düzenli olarak performans ölçümleri 
yapılmakta; 2013 yılında bu yana ise bu işlemler yazılım üzerinden yürütülmektedir. Şekil 8’de ve kullanılan 
bu yazılıma ait bazı ekranlar yer almaktadır.

Bu sistem 2022-2024 Stratejik Planında da belirtildiği üzere geliştirilerek sürdürülecektir. İzleme ve 
değerlendirmenin yapılabilmesi için hedef ve performans göstergeleri bağlamında Mali Hizmetler Müdürlüğü 
sorumlu birim olarak belirlenmiş ve bu bağlamda diğer birimler işbirlikçi tayin edilmiştir. Verilerin hangi 
sıklıkla raporlanacağı ve takip edileceği bütçe hazırlık modülünde ve hedef kartlarında açıkça belirtilmiştir. 
Aylık gerçekleşmeler yine modül üzerinde takip edilmesi planlanmıştır.

İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların birçoğu yazılım üzerinden 
gerçekleştirilmekte olup, çeşitli raporlar aynı sistem üzerinden alınabilmektedir. İzleme ve değerlendirme 
çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar özetle şunlardır;

1. İzleme ve değerlendirmeye ilişkin altyapının oluşturulması
2. Verilerin toplanması ve kontrol edilmesi
3. Geri bildirimde bulunulması
4. Raporlama

İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere stratejik planın altı aylık dönemlerde 
izleme, yıllık dönemlerde ise stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleşme değerleri gözden geçirilirken, 
diğer yandan revize ihtiyaçları da ortaya konulmaktadır. İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 
yapılan sapma analizleri özellikle iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için önemli girdiler sağlamaktadır. 
Bu girdiler, bir sonraki plan ve programların daha sağlıklı hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Bunların 
yanı sıra performans programında yer alan performans göstergelerine ilişkin hedef değerlerin gerçekleşme 
sonuçları ile tüm harcama birimlerinin ilgili dönem itibariyle harcadığı toplam kaynak (gider bütçesi) 
yıllık faaliyet raporunda eksiksiz biçimde verilmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Raporlamaların 
üst yönetimle ve gerekli kurumlarla paylaşılması izleme ve değerlendirme kapsamında planlamaya dahil 
edilmiştir.

Şekil 1. Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Örnek Ekran Görüntüsü - I
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