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STRATEJİK YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMLAR

Kavramsal karışıklıkların önüne geçmek ve ortak bir anlayış sağlayabilmek amacı ile bu 
planda yaygın olarak kullanılan kavramlar ve bu kavramların anlamları aşağıda açıklamalı 
olarak verilmiştir. Bu kavramların anlamları açıklanırken ilgili mevzuat ve “Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” den yararlanılmıştır.

Strateji: Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 
bütünüdür.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Strateji Geliştirme Kurulu: Belediye Başkanlığında Başkan, Büyükşehir Belediyelerinde 
genel sekreter yardımcıları ile Başkanın uygun göreceği yönetici ve diğer kişilerden oluşur. 
Kurul Stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylar, sürecin ana aşamaları ile 
çıktılarını kontrol eder, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını 
sağlar ve tartışma hususlarını görüşüp karara bağlar.
Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını 
değerlendirerek nihai hale getirir.

Stratejik Planlama Ekibi: Kurumun üst düzey yöneticisi tarafından üst düzey yöneticiler 
arasından seçilerek oluşturulan bir ekiptir. SGB’nin koordinasyonunda, harcama birimlerinin 
temsilcileri ile SGB yöneticisinden oluşur.

Stratejik Planlama: Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği 
durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı 
mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir 
bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade 
edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap 
verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Strateji Geliştirme Birimi: Stratejik planlama çalışmalarında toplantıların organizasyonu, 
kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri sağlayan 
birim, koordinatör birim olarak tanımlanır. Strateji Geliştirme Birimi bulunan kuruluşlarda 
koordinatörlük işlevi bu birim tarafından yerine getirilir.

Amaç: Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, 
kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade 
eder.
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Hedef: Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 
amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman 
dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman 
cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 
birden fazla hedef belirlenebilir.

Çalışma Grupları: Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde başta mevcut durumun analizi 
konularında olmak üzere farklı alanlarda çalışma yapmaları için kurum çalışanları arasından 
görevlendirilen kişilerden oluşan gruplardır. Stratejik plan çalışmalarında çalışma gruplarının 
oluşturulması, kurum içi katılımcılığın sağlanması adına oldukça önemlidir.
Paydaş: Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya 
dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya 
kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir.

Paydaş Analizi: Paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş ve 
önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi sürecidir.
İç Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya 
(varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu 
bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya 
kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa 
girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Çevre Analizi: Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin 
incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.

GZFT (SWOT) Analizi: GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi kuruluşun 
kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu 
kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve 
tehditler belirlenir. Bu analiz, stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil 
eder. GZFT analizi kavramı dilimizde yoğun olarak SWOT analizi (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) olarak kullanılmaktadır.

PESTLE Analizi: Stratejik yönetimin çevresel tarama bileşeninde kullanılan makro-çevresel 
faktörlerin çerçevesini tanımlar. Stratejik bir analiz yaparken veya pazar araştırması yaparken 
dış analizin bir parçasıdır ve dikkate alınması gereken farklı makro-çevresel faktörlere genel 
bir bakış sunmak için kullanılmaktadır.
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Katılımcılık:  Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun 
etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın 
sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin 
yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin 
bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem 
arz etmektedir.

Kuruluş İçi Analiz: Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini 
etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve 
eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Misyon: Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve 
kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer 
kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve 
faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.

Vizyon: Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri 
yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı, ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi 
bir ifadesidir. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan 
dolayı, birçok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir.
Temel Değer: Temel değerler kurumun kuruluş ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim 
biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için 
önemlidir. Çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler 
ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin 
belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve 
çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Performans Göstergesi: Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen 
hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması amacı ile belirlenen başarı ölçütleridir. Bir 
performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya 
maliyet cinsinden ifade edilir.

Performans Yönetimi: Kurumları yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin 
ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına 
ulaşmada kurumun gidişatını gösteren bir yönetim aracıdır. Performans yönetiminin en 
önemli ayağı sürekli iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasıdır.

İzleme ve Değerlendirme: İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip 
edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere 
kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
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TAKDİM

  

 Değişen ve her geçen gün kabuk değiştiren dünya, kamu kurumlarının da işleyiş biçimlerinde 
önemli değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda gelişimini büyük ölçüde tamamlayan Güngören 
Belediye Başkanlığımız, çağın ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yeni stratejiler oluşturmak için 
hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu vesileyle 2020-2024 stratejik planımızı ihtiyaçlar doğrultusunda revize 
etmeye karar verdik. Uzman teknik ekibimizle gerçekleştirdiğimiz incelemeler ve bölge halkımızla 
yaptığımız fikir alışverişleriyle stratejik planımızı “Ferah ve Nefes Alan Bir Güngören” konsepti üzerine 
kurmaya karar verdik.
 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olan Güngören’in o dönemki ihtiyaçları bugünden çok 
farklıydı. Alt yapı, çöp, su, yol, çamur gibi sorunlar vardı. O günden bugüne Güngören’de çok büyük 
bir değişim yaşandı. Güngören’in sorunları tek tek çözüldü. Fakat günümüz itibariyle yeni ihtiyaçlar 
doğdu. İstanbul’un ilçeleri arasında metrekare başına düşen kişi sayısı bakımından ikinci en yoğun 
nüfusa sahip ilçesi olmamız nedeniyle bu ihtiyaçlar daha da önemli hale gelmiştir. Yeterli alana sahip 
olmadığımız için halkımız 7,17 kilometrekarelik bir alanda yaşamak ve sosyal yaşamın ihtiyaçlarını bu 
sınırlı alanda karışlamak durumunda kalmaktadır. 
 Bu yüzden, “Ferah ve Nefes Alan Bir Güngören” sloganıyla çalışmalarımıza ilk günden başladık. 
Yaptığımız araştırmalarda ilçemizde otopark ve yeşil alan sorununun ön plana çıktığını gördük. 
İstanbul’un devasa bir metropol haline gelmesi, başta yeşil alan, trafik ve otopark olmak üzere diğer 
ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu durum başta yeşil alan ve otopark ihtiyacı olmak üzere 
ilçemizdeki sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaları da öncelikli hale getirmiştir. 
Yeşil alan sayısını artırırken bir yandan da çevreyle uyumlu sürdürülebilir bir alt yapı inşa etmek için 
ekiplerimiz şimdiden işe dört kolla sarıldı. Vatandaşlarımızın yürüme mesafesi sınırları içerisinde 
araçlarını güvenle bırakabileceği Güngören genelinde otoparklar inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu 
kapsamda ilçemizin otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik zemin altı katlı otoparkların yapılmasına 
ilişkin çalışmalar da yürütülmektedir. Belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda 2019 yılının Temmuz 
ayında yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binamızın altındaki katlı otoparkın da halkımızın 
kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bahse konu çalışmalar en kısa süre 
içerisinde tamamlanarak bölgeye büyük bir rahatlama sağlayacak zemin altı katlı otopark halkımızın 
kullanıma açılacaktır.
 “Ferah ve Nefes Alan Bir Güngören” sloganıyla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin 
yeşil alan ihtiyacını karşılamaya önemli çalışmalar başlattık. Bu kapsamda nitelikli ve yaşanabilir 
kentlerin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilke ve 
hedefler doğrulusunda geliştirilen Millet Bahçesi konseptine uygun olacak şekilde nitelikli bir bölge 
parkını ilçemize kazandırmayı amaçladık. Bünyesinde millet kıraathanesi, mescid, büyük ve açık yeşil 
alanlar, açık spor tesisleri, zemin altı otopark vb. kamusal kullanımlar barındıracak olan ve aynı zamanda 
olağanüstü durumlarda afet toplanma bölgesi olarak da kullanılacak olan Millet Bahçesi için uygun yer 
tespiti yapılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır. Çalışmalar 
büyük bir kararlılık ve titizlikle yürütülmekte olup en kısa süre içerisinde etki alanı ilçemiz sınırlarını da 
aşacak nitelikteki Güngören Millet Bahçesi, halkımızın hizmetine sunulacaktır.
 İlçemizde desteklenmesi ve öncelenmesi gereken önemli konulardan biri de Kentsel Dönüşüm 
Çalışmalarıdır. İlçemizde yer alan mevcut yapıların büyük çoğunluğu 1999 İstanbul depremi öncesinde 
yapılan ve yeterli mühendislik hizmeti almayan yaklaşık 35-40 yıllık eski yapı stokundan oluşmaktadır. 
Dolayısı ile söz konusu riskli yapı stokunun hızlı şekilde bertaraf edilerek vatandaşlarımızın güvenle 
yaşayabilecekleri binalar ile nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda gerekli bilincin ve duyarlılığın oluşturularak ilçemizde nitelikli kentsel dönüşüm 
uygulamalarının hayata geçirilebilmesi, uygulamada karşı karşıya kalınan sorunların aşılabilmesi 
amacıyla vatandaşlarımıza gerekli teknik destek verilmektedir. Ayrıca ilçemizdeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarının desteklenmesi, uygulamada karşı karşıya kalınan ve kısa vadede çözülmesi gereken 
sorunların çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla, ilçemiz genelinde yürürlükte olan ve 2001-2005 
yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan imar planları gözden geçirilmiştir. 
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarında muhtelif 
değişiklikler yapılmış, 2019 Eylül Ayı İlçe Meclisimizden geçirilerek yasa gereği değerlendirilerek 
hakkında karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Bahse konu plan notu 
değişikliği teklifi dışında meri imar planlarında sosyal ve teknik altyapı alanlarının iyileştirilmesi, kamu 
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ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile yasa gereği TOKİ’nin yetkisinde kalan Tozkoparan 
Gecekondu Önlemesine yönelik çalışmalar da ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak etkin 
şekilde yürütülmektedir. 
 İlçemiz sınırları içinden geçen Kirazlı - Bakırköy Metro Projesi Güngören’imize büyük katkı 
sağlayacaktır. Kirazlı-Bakırköy Metro Projesi’nin İlkyuva durağı Haznedar, Akıncılar ve Merkez 
Mahallelerimizde yaşayan halkımızın ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Böylece Güngören’in ulaşım merkezi 
haline gelmesi noktasında önemli bir proje daha hayata geçmiş olacaktır. Ayrıca “Güngören Meydan 
Düzenlemesi” ile içinde yürüyüş yolları, kafeterya, oturma alanları ve bisiklet durağı bulunan geniş bir 
yaşam alanını ilçe halkımızla buluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca Köyiçi Spor Kompleksi tesisinin 
yapımında gerekli hızlandırmalar sağlanarak sona yaklaşmış bulunmaktayız. Bu tesisin faaliyete geçmesi 
ile birlikte Güngören’de yaşayan gençlerimizin sportif ve sosyal alanda büyük bir ihtiyacı karşılanmış 
olacak.
 Güngören’in en önemli değerlerinden biri de Merter. İstanbul’daki tekstil ihracatının önemli 
kısmı Merter’den yapılmaktadır. Bu potansiyel, Güngören’in daha aydınlık bir geleceğe yürümesi için 
kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda “Merter Tekstil Pazarı” projemizin dijital ayağını hayata 
geçirilmesi düşünülmektedir. “Dijital Pazar Yeri” bünyesinde teknoloji Ar-Ge merkeziyle ihtiyaç duyulan 
özgün yazılım ve robotik sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Satış, dijital pazarlama ve tasarım 
odaklı eğitim merkezlerinin kurulması için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Projenin oluşturduğu 
kaynaklar da yine Güngören için kullanılacak ve katma değer üreten şehirlerarasında Güngören’i zirveye 
çıkararak hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca Merter, istihdam açısından büyük bir öneme 
sahip. Bu nedenle Belediye Başkanlığımız bünyesinde yeni istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik 
Kariyer Merkezimiz üzerinden, firmasına personel arayan işverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı 
buluşturarak reel bir istihdam ortamı var etmiş olacağız.
 En çok önemsediğimiz projelerden birisi de e-spor Uygulaması. Ülkemizin 2023 hedeflerine 
emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlamak için kodlama, yazılım ve yapay zeka çalışmalarına destek 
verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda değişen dünya ve değişen paradigmalar ile gençlerimizi, 
kodlama, yazılım ve robotik alanlarda tüketen değil üreten bir nesil haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylece 
gençlerimiz hem oyun oynayacak hem de oynayacakları oyunların kodlamalarını kendileri yazacak. 
Bu yüzden e-spor uygulamasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle Güngörenli gençlerimizin dijital oyun, 
yazılım, kodlama ve yapay zeka konularında önemli adımlar atacağından hiç kuşku duymuyoruz. Ayrıca, 
belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki köprülerin daha sağlam kurulması içine gerek beyaz masa 
gerekse çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemlerde daha efektif ve sorunlara yönelik kalıcı yaklaşımların 
yollarını açtık.
 Güngören’de belediye tarafından sunulan altyapı hizmetlerinin yanında ilçemizin dokusuna ve 
üstyapıya yönelik hizmetleri de ihmal etmemek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle kültür-
sanat etkinliklerine hız verildi. Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, çok 
amaçlı spor tesisi, nikah salonu ve gösteri sanatları merkezi gibi yapılarıyla yaşanabilir ve daha modern bir 
Güngören inşa etme yolunda ciddi bir adım attık. Bu yapıları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca Güngören’in değerlerini daha da görünür hale getirmek için projeler geliştireceğiz. 
Bu kapsamda sur dışındaki tek selâtin cami olma özelliğine sahip olan Gençosman Camii ile ilgili yeni 
projeler geliştirmek istiyoruz. Güngören’in marka değerlerinden biri olacak olan Gençosman Camii gibi 
değerlerimize daha çok sahip çıkıp, gelecek nesillere daha iyi anlatmak için projeler üreteceğiz. 
 Genci, sporcusu, sanatçısı, esnafı ve üreten beyinleriyle “Ferah ve Nefes Alan Bir Güngören” hayali 
kuruyoruz. Bu hayalimiz için 2023 hedefine doğru, daha yaşanabilir ve ihracata dayalı dijital ticaretin 
merkezi olan bir Güngören’i birlikte inşa edeceğiz.  

Dr. Mimar Bünyamin DEMİR
Belediye Başkanı
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1.STRATEJİK YÖNETİM VE YASADA STRATEJİK PLAN

Stratejik yönetim, bir kurumun belirlemiş olduğu vizyona veya amaçlara ulaşabilmesi 
için “etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol 
etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü” olarak tanımlanabilir. Fonksiyonel olarak 
değerlendirildiğinde, stratejik yönetim her ne kadar kurumun üst yönetiminin bir 
fonksiyonu olsa da hazırlık ve uygulama aşamasında kurumda görevli tüm insan kaynağının 
dâhil edilmesi gereken bir yönetim tarzıdır. Bu yönetim tarzındaki amaç, kurumun içerisinde 
bulunduğu çevre koşullarının sürekli olarak izlenerek, çevresel değişimlere paydaşların 
yararına olacak şekilde en etkin ve hızlı biçimde adapte olunmasıdır. Bu adaptasyon aynı 
zamanda kurumun sahip olduğu insan kaynağı, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar vb. 
tüm kaynakların verimli biçimde kullanılmasını da içermektedir.

Stratejik yönetim yaklaşımı, bir üst paragrafta yapılan açıklamalar çerçevesinde kamu 
kurumları için de oldukça önemli ve faydalı bir yönetim tarzıdır. Nitekim kamu hizmetleri 
adına varılmak istenilen notaya ulaşmak için gerekli olan altyapının hazırlanması, kaynakların 
optimize edilmesi, izleme, değerlendirme ve geri bildirim yoluyla sürekli iyileştirmede 
bulunulması vb. tüm uygulamalar stratejik yönetim ve stratejik yönetimin uygulama araçları 
sayesinde mümkün olabilmektedir. Stratejik yönetimin yaklaşımı çerçevesinde açıklanan 
unsurların somut hale dönüştürülmesine olanak araçlar arasında en yaygın olanlarından 
biri de stratejik plan çalışmalarıdır.
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki 
yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak 
yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 
Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek 
şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme 
sorumluluğuna rehberlik eder. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik EK-1 ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda 
stratejik planın hazırlanması maddeler açıkça belirlenmiştir.

Madde 18: Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Madde 34:  Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine 
görüş bildirmek.

Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
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Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili 
raporları meclise sunmak.

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili 
olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik planlama kurumların etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması açısından oldukça 
faydalı bir araçtır. Nitekim stratejik planlama:

• Sonuç odaklıdır. Gerçekleştirilecek hizmetler neticesinde elde edilmesi istenen 
sonuçlara yöneliktir. Ulaşılmak istenen sonuçların planlanmasını gerektirir.

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

üstünde kalan, iddia olmaktan öteye gidemeyen ve ulaşılamayan bir yönetim aracı 

değildir.
• Etkin bir yönetim aracıdır. Kurumun kendi yapısını ve çevresini tüm yönleriyle ortaya 

koyar, neler yapması gerektiği noktasında yön belirler ve yapılacak tüm işler için 
ilkeleri/değerleri belirleyerek rehberlik eder.

• Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanır. İlgili tarafların görüş ve önerileri alınarak, bu görüş 
ve önerileri de içeren bir plan hazırlanır.

•   Veriye dayalıdır. Kurumun faaliyet alanıyla ilgili çeşitli konularda güncel verilere 
erişme imkânı sağlar.

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

yönelik bir plan değildir. Orta ve uzun vadeli geleceği kapsar.
• Kaynak temelli ve gerçekçidir. Kurumların belirlemiş oldukları vizyona ve uzun vadeli 

gelecek hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının ortaya konulmasını 
sağlar ve hedeflerin bu kaynak çerçevesine belirlenmesini sağlar.

• Kurum kültürünün gelişimine katkı sağlar. Stratejik plan hazırlık süreci içerisinde 
yapılan grup çalışmaları, toplantılar vb. yoluyla birlikte çalışma kültürünü geliştirir.
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 2. 2020-2024 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK SÜRECİ

Güngören Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarını da belirli bir plan 
çerçevesinde ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmiştir. Hazırlık sürecince “ Belediyeler için 
Stratejik Planlama Rehberi” nden istifade edilmiş ve bu kılavuzda yer alan içeriğe uyulmaya 
çalışılmıştır.

Rehberde yer alan stratejik yönetim süreç şemasında yer alan “Neredeyiz?”, “Nereye 
ulaşmak istiyoruz?”, “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” ve “Başarımızı Nasıl 
Takip Eder ve Değerlendiririz?” sorularına cevapların arandığı stratejik plan hazırlık 
çalışmaları, bir önceki döneme ilişkin planlama çalışmalarında da olduğu gibi beş aşamalı 
bir süreçten oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla:

I. Planlama Sürecinin Planlanması
•  Stratejik Planın Sahiplenilmesi
• Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyonu
• Stratejik Plan Hazırlık Programının Oluşturulması

II. Durum Analizi
• Kurumsal Tarihçe
• Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi
• Mevzuat Analizi
• Üst Politika Belgelerinin Analizi
• Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
• Paydaş Analizi
• Kuruluş İçi Analiz
• PESTLE Analizi
• GZFT Analizi

III. Geleceğe Bakış
• Misyon
• Vizyon
• Temel Değerler

IV. Strateji Geliştirme
• Amaçlar
• Hedefler
• Performans Göstergeleri

V. Performans Programı
• Performans Hedefleri
• Performans Göstergeleri
• Faaliyetler

• Maliyetlendirme
• Bütçeleme
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VI. İzleme ve Değerlendirme
• Stratejik Plan İzleme Toplantısı
• Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı
• Faaliyet Raporu
• İç Denetim

Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde yer alan aşamaların detayları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 a. Hazırlık Çalışmaları

Stratejik plan çalışmalarının ilk bölümünü oluşturan bu aşamada, ilk olarak Belediye Başkanı 
tarafından bir genelge yayınlanarak, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarının başladığı ve bu 
çalışmaların gerekliliği ve gerekçeleri duyurulmuştur.

Bu genelge ile birlikte stratejik plan hazırlık çalışmalarına ilişkin bir hazırlık takvimi/programı 
oluşturulmuştur. Bu takvimde, eylem-zaman bağlamında sürecin ilerleme öngörüsü ortaya 
konulmuştur. Hazırlanan bu takvim EK-2’de verilmiştir.

Stratejik plan çalışmalarının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması ve 
sürecin etkin bir şekilde işleyebilmesi için organizasyonel bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı 
ve bu yapıda görev alan tüm çalışanlar, Başkanlık Makamı tarafından hazırlanan genelgede 
belirtilmiş olup, resmi olarak da görevlendirilmişlerdir. Bu organizasyonel yapı Şekil 1’de 
gösterilmiştir.

Şekil 1. Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Organizasyon Yapısı

 

 

Stratejik Planlama Ekibi 

Grubu 1 Grubu 2 Grubu 11  
… 

Grubu 10  
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Oluşturulan organizasyonel yapıyla ilgili genel bilgiler şu şekildedir:

Stratejik Geliştirme Kurulu: Belediye Başkanlığında Başkan, Büyükşehir Belediyelerinde 
genel sekreter yardımcıları ile Başkanın uygun göreceği yönetici ve diğer kişilerden oluşur. 
Kurul Stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylar, sürecin ana aşamaları ile 
çıktılarını kontrol eder, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını 
sağlar ve tartışmaları hususları görüşüp karara bağlar.

Alternatif misyon,vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını 
değerlendirerek nihai hale getirir.

1. Bünyamin DEMİR (Belediye Başkanı)

2. Veysel İPEKÇİ (Başkan Yardımcısı)

3. Tahir ERGÜL(Başkan Yardımcısı)

4. Mustafa ÇAPOĞLU (Başkan Yardımcısı)

5. Musa MERT (Strateji Geliştirme Müdür V.)

6. Erdoğan KABAKÇI (Mali Hizmetler Müdürü)

Stratejik Planlama Ekibi Kurumun üst düzey yöneticisi tarafından üst düzey yöneticiler 
arasından seçilerek oluşturulan bir ekiptir. SGB’nin koordinasyonunda, harcama birimlerinin 
temsilcileri ile SGB yöneticisinden oluşur.

1. Veysel İPEKÇİ (Başkan Yardımcısı)

2. Musa MERT (Strateji Geliştirme Müdür V.)

3. Pınar KARTI (Strateji Geliştirme Birimi)

4. Erdoğan KABAKÇI (Harcama Birimi Temsilcisi)

Çalışma Grupları: Planlama sürecinin mevcut durum analizi aşamasında belirlenmiş 
olan konular bazında gerekli analiz çalışmalarını gerçekleştirme amacı ile çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları, 52 farklı çalışandan oluşan 11 grup şeklinde 
çalışmalarda bulunmuşlardır. Çalışma Grupları Kuruluş analiz için gerekli çalışmaları 
yürüterek Strateji Geliştirme Birimi ile paylaşmıştır. Analiz çalışmalarına başlamadan önce 
bu gruplara Stratejik Plan ile ilgili eğitim verilmiştir. Ekipler tarafından sunumları yapılan 
analizlere ilişkin bilgiler rapor halinde koordinatör birime verilmiştir. Çalışma gruplarının 
listesi EK-3’de verilmiştir.
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b. Mevcut Durum Analizi

“Neredeyiz?” sorusunun cevabını almak için yürütülen mevcut durum analizi çalışmaları 
aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

• Kurumsal Tarihçe
• Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi
• Mevzuat Analizi
• Üst Politika Belgelerinin Analizi
• Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
• Paydaş Analizi
• Kuruluş İçi Analiz
• PESTLE Analizi
• GZFT Analizi

Mevzuat Analizi: Stratejik Planlama Rehberince yöneltilen 7 soru çerçevesinde birimlerin 
kurumun uymak zorunda olan mevzuat çerçevesinde yerine getirdiği işler ve mevzuattaki 
yeleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Mevzuat gereğince karşılaşılan sorunlara 
örnekler verilmiştir. Mevzuat ve karşılaşılan problemlere ilgili değerlendirmelere PESTLE 
Analizi ve Mevzuat analizinde  yer verilmiştir.

Paydaş Analizi: Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nı katılımcı bir anlayış 
çerçevesinde hazırlamak için paydaşların görüşlerinin alınmasına azami derecede önem 
vermiş ve bu amaçla iç, dış ve yararlanıcı (vatandaş) paydaş gruplarının görüşlerini almaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ve analizlerde anket ve toplantı 
yöntemleri kullanılmıştır. Belediye Meclisi, ilçede bulunan kamu kurumları ve bağlı 
kuruluşları, üniversiteler (YTÜ-Davutpaşa, Ayvansaray Üni.), muhtarlıklar, vatandaşlar, 
çalışanlar ve belediye birim yöneticileri görüşleri alınan paydaş gruplarıdır. Paydaş analizleri 
ile ilgili çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilgili başlık altında detaylı olarak verilmiştir.

Kuruluş İçi Analiz: Güngören Belediyesi ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak, özellikle 
güçlü yönler ile iyileştirmeye açık alanları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen kuruluş içi 
analiz çalışmaları kapsamında 11 grup şeklinde oluşturulan çalışma gruplarının 6’sı kuruluş 
içi analiz çalışmalarında görev almıştır. Yapılan analiz çalışmalarının sonuçları ilgili gruplar 
tarafından sunulmuş ve raporlanmıştır. Gerek çalışma gruplarının analizleri gerek diğer 
veriler bir araya getirilerek Kuruluş İçi Analiz Raporu oluşturulmuştur. Kuruluş İçi Analiz 
çalışmalarına ilişkin bilgiler, ilgili başlık altında detaylı olarak verilmiştir.
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PESTLE Analizi: Stratejik yönetimin çevresel tarama bileşeninde kullanılan makro-çevresel 
faktörlerin çerçevesini belirlemek için yapılan dış analizin bir parçasıdır. Dikkate alınması 
gereken politik, ekonomik, sosyo- kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel faktörlere genel bir 
bakış sunmak için Mevzuat Analizi, Kurum İçi Analiz, GZFT Analizi, Paydaş Analizleri, Üst 
Politika Belgelerinin Analizinden yararlanılmıştır. Belediyenin taahhütlerinin oluşturulması 
ve mevcut durumunu değerlendirmede önemli sonuçlar vermiştir.

GZFT (SWOT) Analizi: GZFT (SWOT) Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditler), kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik analizi olarak 
tanımlanmaktadır. Güngören Belediyesi GZFT Analizi, kuruluş içi analiz, çevre analizi ve 
paydaş analizi neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan 
bu GZFT, belediyenin gelecek öngörüsü ve öngörüyü somutlaştırma aşamaları için önemli 

girdiler sağlamıştır.

 c. Geleceğe Bakış

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

Güngören Belediyesi’nin misyon, vizyon ve temel değerleri, kurum çalışanları (çalışma grupları 
da dahil), birim yöneticileri ve Belediye Meclisinin önerileri dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Kurum çalışanlarına ve Meclis Üyelerine yönelik uygulanan anket çalışmalarında bu 
konularla ilgili bir bölüm ayrılmış ve bu paydaşlara Güngören Belediyesi’nin misyon, vizyon 
ve temel değerleri ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

d. Strateji Geliştirme

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

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

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

f. İzleme ve Değerlendirme

Bu aşamada, süreç boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir taslak 
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu taslak kurumdaki tüm birimlere dağıtılmış, birimlerden 
gelen bilgiler doğrultusunda düzenlemeler yapılmış ve üst yönetimin nihai kararları 
neticesinde Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’na son şekli verilmiş ve Belediye 
Meclisi’nin onayına sunulmuştur.
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 3. DURUM ANALİZİ

Durum analizi, stratejik plan çalışmalarının temel ayaklarından biridir. Zira geleceğe yönelik 
olarak amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için kurumun faaliyetlerini gerçekleştirdiği 
iç ve dış ortamın kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Diğer bir ifade ile iç ve dış  ortama ilişkin mevcut durumun tam bir fotoğrafın çekilmesi 
gerekmektedir. “Neredeyiz?”, “Nereye gitmek istiyoruz?” ve “Gitmek istediğimiz yere nasıl 
ulaşabiliriz?” sorularına cevapların arandığı Stratejik Plan Hazırlık Süreci’nde, “Neredeyiz?” 
sorusunun cevabını bulmak için durum analizi çalışmaları yapılmaktadır. Durum Analizi 
çalışmaları kapsamında kurumun sahip olduğu kaynaklar, bu kaynakların yeterliliği, 
kurumda gerçekleştirilen başarılı uygulamalar ve iyileştirilmesi gereken yönler ile kurumun 
dış çevresine ait gelişmeler, bu gelişmelerin kuruma etkisi, faaliyet alanını etkileyecek olumlu 
ve olumsuz hususlar bu kapsamda ortaya konulmaktadır. Kurumun kendisini ve çevresini 
daha iyi tanımasına olanak sağlayan bu çalışma, kurumun amaç, hedef ve stratejilerinin 
belirlenmesine temel teşkil etmektedir.

Durum analizi çalışmaları kurumsal tarihçe, uygulanmakta olan stratejik planın 
değerlendirilmesi mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ile ürün 
ve hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, PESTLE analizi, GZFT analizi 
oluşturmaktadır. Güngören Belediyesi, stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında 
durum analizi çalışmalarını detaylı bir şekilde yürütmüş, bu çalışmayla birlikte kurumun ve 
ilçenin geleceğini şekillendirme yönünde kapsamlı verileri toplamaya azami ölçüde özen 
göstermiştir.
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3.1 GÜNGÖREN’İN TARİHÇESİ

1604 doğumlu 16. Osmanlı Hükümdarı Sultan Genç Osman (1618-1622), ava meraklı bir 
padişahtı. Güngören Köyiçi’nde, günümüzde ilçenin nadir tarihi eserlerinden biri olan Genç 
Osman Camii’ni ve üst tarafında da bir “Av Köşkü” yaptırmıştı. Ve ayrıca cami ile köşk arasında 
bir hamam ve köşkün de doğu tarafına bağ yaptırmıştı. Caminin kıble duvarına isabet eden 
sağ ve sol iki tarafına yaptırılan ve 1990’lara kadar akar vaziyette kalan iki çeşme ise, kışları 
sıcak, yazları da buz gibi soğuk akmasıyla ünlenmişti. Günümüzde sağdaki çeşme halen 
yerinde durmakla birlikte soldaki çeşme hoyratça yıkılıp kaybedildi.

Sultan Genç Osman’ın 20 Mayıs 1622’de Yedikule Zindanları’nda yeniçeriler tarafından şehit 
edilmesi üzerine yerine Sultan Dördüncü Murat geçmişti. Dördüncü Murat zamanında 
Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmişti. Bu çerçevede Sultan Genç Osman’ın Av Köşkü 
civarındaki binalarda konaklayan yeniçerilerin üzerine yürümüş, buralar top ateşine 
tutularak imha edilmişti. Böylece onların yaşadıkları bölge bir nevi lanetlenmişti. Sultan 
Genç Osman’ın adını alan caminin hizmetinde imam- hatip, müezzin, kayyum, faraşçı 
ve hizmetli kadrosu olarak 20 civarında insan görevlendirilmişti. Bunların maaşlarını ve 
camiin masraflarını karşılayacak gelir temini için de Padişah tarafından akar yaptırılmış ve 
vakfedilmişti. Bu akarların bir kısmı Suriye’de (muhtemelen Şam’da), bir kısmı da İstanbul 
Karaköy Meydanı’ndaki Ziraat Bankası ve arkasındaki Tatlıcılar mağazalarının karşısında, 
Bankalar Caddesi’nden inip Galata Köprüsü’ne giden yolun sağında, sıralı vakıf dükkânlarıydı. 
Bunlar, günümüzde meydan genişletilmesi münasebetiyle yıkıldı.

Genç Osman’ın katledilmesinden muhtemelen 2 yy sonra, Ahıskalı Aşir Hoca adında bir 
zat Topkapı’dan bugünkü Güngören sınırlarına gelince, içinde keçilerin otladığı cami 
harabesine rastlamış. Cami belki top atışlarından veya ilgisizlikten bu hale gelmişti. “Bunun 
vakıflarda kaydı vardır” diyerek Vakıf İdaresi’ne müracaat etmiş ve oradaki kayıtlarda 
Sultan Genç Osman Camii ve akarlarına rastlamış. Dolayısıyla caminin ihyâ ve idamesi 
için görevlendirilmiştir. Kadroların ihdası ile caminin tamir ettirilerek ibadete açılması için 
vazifelendirilen Aşir Hoca “Bismillah” deyip işe koyulur. Aşir Hoca, en az beş-altı çiftlikten 
oluşan ve Vidos denilen eski Rum köyünde çalışan Müslüman ve sesi güzel dine yatkın 
kişilerden bir kadro kurmak için harekete geçer. Aşir Hoca’nın bu kadroyu  oluşturmak için 
temasa geçtiği “Müslüman ve dine yatkın kişiler” in yaşadığı günümüzün Güngören’i ise, 
o dönemde Vidos, Burgaz, Haznedar, Emlak ve Ferhatpaşa çiftliklerinden oluşuyordu. Aşir 
Hoca bu çiftliklerde çalışan ve cami görevine uygun gördüğü kişilerden kadrosunu kurup 
tayin ettirir. Camiyi tamir ettirir ibadete açar. Bu görevlilere caminin güneybatısında yer alan 
ve şimdiki Köyiçi mevkiinde bahçeli evler yapmaları için hazineden arazi tahsis ettirir. Ekip 
biçmeleri için de şimdiki Abdi İpekçi Caddesi’nin Bağcılar Köyiçi’ne doğru uzanan kısmının 
batı yakasında, 2,5-3 dönümlük parçalar halinde hazine arazisi tahsis ettirir. Güngören, 
bu çekirdek kadronun yaptığı evlerin civarına yeni konutların yapılmasıyla bir yerleşim 
bölgesi haline gelir. Vidos Köyü ismi ise, 1935-36 yıllarına kadar devam etmiş, bu tarihten 
sonra Rumca isimlerin değiştirilmesi yönündeki karar uyarınca Güngören adını alır.
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“En tatlı bamya”

Vidos Çayırı denen ve cami kadrosundaki kişilere tahsis edilen arazinin siyah toprağı ve tatlı 
suyu, burada ekilen bamyayı dillere destan hale getirmişti. Burada yetişen başta üzüm olmak 
üzere diğer meyve ve sebzeler de civar köylere göre tat bakımından farklılık kazanmıştı. 
Bugün  “Çengelköy Hıyarı” ne ise geçmişte “Güngören Bamyası” da aynı şöhrete sahipti. 30-
40 sene öncesine kadar özellikle Bağcılar ve Mahmutbey köylerinde yetiştirilip pazarlanan 
bamyalar “Vidos Çayırı Bamyası” diye satılırdı. Tartıda okkadan kiloya dönüldüğü 50- 60 sene 
öncesine kadar bazı sebzeler kilo ile pazarlanırken, bamya uzun zaman tane ile satılmaya 
devam etti. Bamyalar 100’er adetlik paketler halinde satılırdı. Şimdi bu topraklar üzerinde 
binalar yükselirken, bamya da hafızalarda kalan bir anı oldu.

Cumhuriyet Sonrası İlçenin Gelişimi

1935-36 yıllarında ismi Güngören olarak değiştirilen köy arazisi, özel şahısların mülkiyetindeki 
ve 3 çiftlik (Vidos, Haznedar ve Emlak) ile Hazine arazisi olan Davutpaşa Kışlası ve Hazine 
Vakıfların mülkiyetindeki arazilerden oluşmaktaydı. Köyün arazilerinin çoğunu oluşturan 
bu çiftliğe ait araziler, sahiplerinin bir kısmının vefatı ile mirasçıları tarafından parça parça 
satılmış, tarlaları alan emlakçılar  da bunları parselleyerek vatandaşlara satmışlardır. 1945-
1946 yıllarında Toprak Tevzi Komisyonu’nca köyde ikamet edip hiç arazisi olmayan köylülere 
hazine arazilerinden şahıs başına 2-3 dönüm arazi dağıtılarak tapuları verilmiştir.

1955-56 yıllarında köy hudutları içindeki emlaklar kadastro yapılarak sahipleri adına tapuları 
yenilenmiş, çapları çıkarılmış ve 1957 yılından başlayarak 1977 senesine kadar tarlaların 
tamamına yakını parsellenmiştir.

1947 yılına kadar köyde tek öğretmenli tek derslikli üçüncü sınıfa kadar okunabilen bir okul 
vardır. 1946-47 yıllarında hükümetin emriyle imece ile mecburen bir okul yapılması fakir 
köylülerin üstüne yıkılınca, köylü büyük zorluklarla 20-25 öğrencilik tip projeli 2 sınıflı okulu 
öğretmenevi ile birlikte (şimdiki Güngören İlköğretim Okulu) yapmıştır.

Bu yıllarda köylüler geçimlerini Haznedar Tuğla Fabrikası’na toprak çekerek sağlarlardı. 
Kış aylarında ise Genç Osman Camii’nin civarından taş çıkararak Haznedar Kireç Ocağı’na 
taş satarlardı. Bu kireç ocağı şimdiki Belediye Binası’nın yerinde idi. Ancak halk ocaktan 
şikâyetçi olunca, 1967 yılında bu yer belediye tarafından satın alınarak yerine belediye 
binası yapılmış, böylece kireç ocağı da kapatılmıştır.
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1 Mart 1960 tarihinde Trafo’dan Genç Osman Camii arasına havai hat çekilerek 2 köy 
kahvesine ve camiye elektrik bağlanır. Elektrikler 1960 ihtilalinin ertesi günü kesinlince, 
ancak 1966 yılında belediye

seçimlerinden sonra tekrar bağlanır. 1970’li yıllarda halkın yardımı ile elektrik, su ve yol 
yapım çalışmaları hızlanır. 1967 yılında köy İETT otobüsleri çalışmaya başlar, 1970’te 
vilayetin yardımı ile belediyeye gelen suyun artezyenleri arttırılarak Güngören Belediyesi’nin 
başkanlığında “Bakırköy Köyleri Su Birliği” kurulup, bu birlik vasıtasıyla Güngören’le birlikte 
7 belediye ve 6 köye su bağlanır.

Bugün dünyanın ve İstanbul’un önemli tekstil ve hazır giyim merkezlerinden biri olan 
Merter’i çiftlik olmaktan çıkartarak meskûn alan dönüştürme fikri 1950’li yıllarda ortaya çıkar. 
Merter Sitesi fikrinin Simitaş Blokları’na dönüştürülmesi ancak 1960’dan sonraya rastlar. 
Simitaş Blokları’nın tutması, Merter’i Merter yapmaya yeter. Blokları, Keresteciler Sitesi 
izler. Keresteciler burayı bir türlü sevememiş olduklarından bir süre sonra sitede tekstilciler 
görülmeye başlar. 1970’lerde özel bir tekstil firmasının öncülük ettiği tekstilci akını 1980’li 
yılların başında doruğa çıkar. 1990’dan sonra dünyanın ünlü tekstil merkezlerinden biri olan 
Merter, bugün hala tekstil ve hazır giyimin en büyük merkezlerinden biri olma özelliğini 
sürdürmektedir.

1955 Genel Nüfus Sayımı’ na göre 45 haneden ibaret olan Güngören Köyü’nde 237 kişinin 
yaşadığı tespit edilmiştir. Köy ulaşım noksanlığı ile uzun zaman büyüyememiştir. Nüfus, 
parsellerde yapılan yeni inşaatlar ve yerleşmeler ile 2.187’ye ulaşınca da, ara seçim yapılarak 
belediye kurulmuştur. 1966 ilk kuruluş seçimlerinden sonra, 1968, 1973, 1977 normal 
seçimleri yapılarak başkanları seçilmiş ancak, 1980 ihtilalinde mevcut belediye başkanı 
görevden alınarak yerine bir subay getirilmiştir. Güngören Belediyesi kurulduğu tarihten 
itibaren 1980 ihtilaline kadar müstakil belediye olarak çalışmış, İstanbul Belediyesi’ne 
bağlı olmamıştır. 1981’de İstanbul Belediyesi’nin mücavir alanına dahil edilmiş ve bağımsız 
bir şube müdürlüğü kurulmuştur. 1984’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi statüsü içinde 
idari bir yapılanma oluşturulduğunda Güngören Şube Müdürlüğü Bakırköy Belediyesi’ne 
bağlanmıştır. Bakırköy’ün bir mahallesi olarak hızla gelişen Güngören, 1992 yılında 
Bakırköy’ün bölünmesiyle birlikte kendisine 23 mahalle bağlanarak bağımsız bir ilçe haline 
getirilmiştir.
1993’te, hızlı gelişme ve toplu konuta uygun alanlar açısından büyüklüğü sebebiyle, 
Güngören İlçesi’nin kuzey sınırlarında yer alan Esenler ayrı bir ilçe olarak Güngören’den 
ayrılmıştır. Böylece 11 mahallesi ile Güngören’in yeni yapısı ortaya çıkmıştır. Güngören 
Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana görev yapan belediye başkanları;
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Bugün  Güngören  İlçesi  289.331  (2018  TÜİK) nüfusu ile dünyanın ve İstanbul’un önemli 
moda merkezleri arasında yer almaktadır.

 

 Osman ÖZBEK (1966 - 1977) 
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 3.1.1 İLÇENİN KONUMU

Güngören, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinde yer almaktadır. 
Güngören’in güney ve güneybatısında Bakırköy ve Bahçelievler, güneydoğusunda 
Zeytinburnu, kuzey ve kuzeydoğusunda Esenler, batısında ise Bağcılar ilçesi yer almaktadır. 
İlçe (Güngören Belediyesi) 41°00’38.3” N 28°52’27.0” E koordinatlarındadır.

Harita 1. Güngören İlçesi’nin İstanbul İçindeki Konumu

İlçenin güneyinden geçen ve İstanbul’un bütününe hizmet veren E–5 karayolu en önemli 
çevre ulaşım arteridir. Bununla birlikte ilçenin TEM otoyoluna olan bağlantısı ulaşım 
açısından önemli bir rahatlık sağlamaktadır. Ayrıca ilçeden geçen T1 Bağcılar-Kabataş 
Hattı, ilçede yaşayan vatandaşların çeşitli aktarma istasyonları vasıtasıyla İstanbul’un birçok 
yerine kolay bir şekilde ulaşımına imkân vermektedir. İlçe, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 
Atatürk Havalimanı’na yakın bir konumdadır.



 

2020-2024 / STRATEJİK PLAN

28 www.gungoren.bel.tr

 3.1.2  İLÇENİN COĞRAFİ VE JEOLOJİK YAPISI

Güngören’in kuzey-güney uzanımlı vadiler ve sırtlardan oluşan topografyası genellikle 
belirsizdir. Bu vadilerden bir tanesinde Çinçin Deresi akar ve Çırpıcı Çayırını kat ederek 
Marmara Denizi’ne dökülür. Güngören’in yüzölçümü 7,2 km2’dir. İlçede toplam on bir 
mahalle bulunmaktadır. Bunlar;

1.  Akıncılar Mahallesi

2.  Güven Mahallesi

3.  Haznedar Mahallesi

4.  Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi

5.  Merkez Mahallesi

6.  Sanayi Mahallesi

7.  Güneştepe Mahallesi

8.  Gençosman Mahallesi

9.  Mehmet Nesih Özmen Mahallesi

10. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi

11. Tozkoparan Mahallesi

İlçede bulunan mahallelerden arasında yüzölçümü en büyük mahalle Gençosman Mahallesi, 
en küçük mahalle ise Akıncılar Mahallesi’dir. İlçede bulunan mahalleleri gösteren harita ise 
Harita 2’de verilmiştir.

Harita 2. İlçede Bulunan Mahalleler
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       3.1.3  İLÇENİN NÜFUSU 

İlçe Nüfusu

Cumhuriyetin ilk yıllarında Güngören, yaklaşık 50 çiftçi ailesinin yaşadığı, 200 kişi nüfusu 
olan 40-50 haneli bir köydü. 1955 Genel Nüfus Sayımı’nda 45 haneden ibaret olan Güngören 
Köyü’nde 118 erkek ve 119 bayandan oluşan 237 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.
Güngören’in nüfusu 1950 yılından itibaren İstanbul’a olan yoğun göç nedeniyle hızla 
artmıştır. 1970 yılında 40.160 nüfusa sahip olan Güngören, 1997’ye kadar, azalan bir seyirle 
de olsa, sürekli göç almıştır. Nüfusun özellikle 1970 – 1975 yılları arasındaki %83,24’lük 
artış oranı dikkat çekicidir. Güngören’in gelişiminde, sanayi tesislerinin kurulması ve 
gecekondulaşma birbirini tetiklemiş ve gecekondulaşmanın önlenmesi için oluşturulan 
toplu konutlar, nüfusun artmasına neden olmuştur.

2000 Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 272.950 olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) ile birlikte 2007 yılından itibaren yıllık nüfus verileri düzenli bir şekilde 
alınabilmektedir. 2000 yılı ve 2010-2018 yılları arasındaki ilçe nüfusuna ilişkin bilgiler Tablo 
1 ’de verilmiştir. (TÜİK: 2010- 2018).

Yıl Nüfus Değişim

2018 289.331 -7.636

2017 296.967 -1.542

2016 298.509 -3.557

2015 302.066 -1.305

2014 303.371 -3.483

2013 306.854 -719

2012 307.573 -1.562

2011 309.135 -489

2010 309.624 -2.048
2000 272.950 -

Tablo 1. Yıllara Göre İlçe Nüfusu (TÜİK: 2010-2018)

Güngören 289.331 kişilik nüfusu ile İstanbul’da bulunan tüm ilçeler (39 ilçe) arasında en 
çok nüfusa sahip 24. ilçe durumundadır. İlçenin sahip olduğu nüfus, İstanbul nüfusunun 
%1.92’sine tekamül etmektedir.

Nüfusun İlçe Genelindeki Dağılımı

İlçenin mahalleler bazında ve harita (Harita 3) üzerinde nüfus dağılımına bakıldığında, 
nüfusun daha çok ilçenin batı bölümünde toplandığı görülmektedir. İlçenin batı bölümünde 
yer alan Güneştepe (49.911), Merkez (46.316) ve Mareşal Çakmak (30.544) mahallelerinin 
toplam nüfusu 126.771’dir. 
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Bu da ilçe nüfusunun %44,55’inin batı bölümünde toplandığını göstermektedir. İlçenin 
bu bölümleri daha çok ikamet amaçlı kullanılmaktadır. İlçenin doğu bölümü ise daha çok 
sanayi ve ticaret alanlarından oluşmakta olup, bu bölgedeki nüfus batı bölümüne göre 
daha düşüktür. Ancak net bir veri olmamakla birlikte, doğu bölümünün gündüz nüfusunun 
gece nüfusundan oldukça fazla olduğu bilinmektedir.

Harita 3. İlçe Nüfusunun Mahalleler Bazında Dağılımı

Cinsiyete Göre Nüfus

TÜİK verilerine göre 2018 yılı sonu itibari ile ilçe nüfusu 289.331 kişidir. İlçe nüfusunun 
2015 yılından 2018 yılna kadar dönemde cinsiyete göre değişimi Tablo 2 ’de verilmiştir.

Yıl Bayan (B) Erkek (E) Toplam Fark (E-B)

2015 149.847 152.219 302.066 2.372

2018 143.395 145.936       289.331         2.541

Değişim (2015-2018) -6.452 -6.283 -12.775 -

Tablo 2. Yıllara Göre İlçedeki Bayan-Erkek Nüfus Oranı (2015-2018)

 

49.911 

39.899  

9.989 18.605  

22.528 

17.352  20.793 

30.544  

20.336  

46.316  13.058  
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 3.1.4  KENTSEL YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

 Kentsel Gelişim Süreci

1966’ya kadar Mahmutbey Bucağı’na bağlı bir köy olarak varlığını sürdüren Güngören, 
1950’lerden itibaren İstanbul’a göçün önemli adreslerinden biri olmuştur. 1966’da bağımsız 
bir belediye örgütünün kurulmasıyla İstanbul’daki şehirleşme hızına ayak uydurmaya 
çalışmıştır. Bu bağımsız belediye, 1981’de İstanbul Belediyesinin mücavir alanına dâhil 
edilmiş ve 1984’te Büyükşehir Belediyesi statüsü içinde Güngören Şube Müdürlüğü Bakırköy 
Belediyesi’ne bağlanmıştır.

Bakırköy’ün bir mahallesi olarak hızla gelişen Güngören, 1992’de Bakırköy’ün bölünmesiyle 
birlikte kendisine 23 mahalle bağlanarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir. 1993’te, hızlı 
gelişme ve toplu konuta uygun büyüklüğe sahip alanlar ihtiva etmesi sebebiyle Esenler, 
Güngören  İlçesi’nden ayrılmıştır. Böylece 11 mahallesi ile Güngören’in yeni yapısı ortaya 
çıkmıştır.

Harita 4. Güngören’in Yıllara Göre Yapılaşması
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İlçedeki Yapılaşma Şekli

Güngören, 1950’lerde sur dışında küçük bir köy durumundayken, ilk imar hareketleri 
1950’lerin sonlarında başlamıştır. A.Nafiz Gürman Mahallesi ve Nesih Özmen Özmen 
Mahallelerini kapsayan Merter bölgesi 1950’li yıllardan itibaren Alman bir firma tarafından 
planlandığı şekliyle bahçeli nizamda ve seyrek yoğunlukta yapılaşmıştır. Tozkoparan 
Mahallesi de kamu eliyle ve mevzi planlarla Gecekondu Önleme Bölgesi olarak yapılaşmıştır.

Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Güneştepe, Genç Osman, Merkez ve Sanayi 
Mahallelerinde 1982 planı, bu plan öncesinde teşekkül etmiş parselasyon planları ve 
plandan bağımsız kaçak kat veya yapılar ile çok yoğun bir yapılaşma gerçekleşmiştir.

İmar ve şehircilik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi ve 31.05.2019 tarihli ve 132368 sayılı yazısında Stratejik Plan Çalışmaları ve Hizmet 
Sunumu’nda önceliklendirme başlıklı yazısına binaen düzenlemeler yapılmıştır. Amaç hedef 
ve faaliyetler de bu belge ve yazıya binaen oluşturulmuştur. 

Harita 5.  Yıllar Göre Yapılaşma
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 3.1.5  İLÇE EKONOMİSİ

Güngören ilçe ekonomisinin temelini ağırlıklı olarak tekstil ve tekstil yan ürünleri, aksesuar vb. 
alanda faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. İstanbul’daki imalat sanayi sektörlerinin 
‘birim sayısına’ göre dağılımı sektörel olarak incelendiğinde, bunun %38’lik kısmını tekstil ve 
tekstil ürünleri imalatının oluşturduğu görülmektedir. Anılan sektörü %12’lik bir oranla ana 
metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etmektedir. İstanbul genelinde üçüncü 
sırada ise %8’lik oranla makine ve teçhizat imalatı yer almaktadır. Tekstil firmaları ağırlıklı 
olarak Avrupa Yakası’nda ve kentin çeperlerindeki ilçelerde yoğunlaşmaktadır. Sektörlerdeki 
birim sayılarının ilçelere göre dağılımında tekstil ve tekstil ürünleri imalatında Güngören 
%11,9 oran ile ilk sırayı almaktadır [13]. Yine imalatın yoğun olarak yer aldığı Güngören ilçesi 
de özellikle Gürsel-Hürriyet, Gültepe ve Levent Oto Sanayi bölgelerine hammadde sağlayan 
diğer bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. (Kaynak: 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni 
Planı Raporu, 2009, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü).

M.Nesih Özmen Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesi ilçenin en önemli sanayi ve ticaret 
alanıdır. Bu bölge, bugün dünyanın ve Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden biri olan 
Merter olarak bilinmektedir. Keresteciler Sitesi’nin etkisiyle Sanayi Mahallesi’nin de önemli 
bir bölümü zaman içinde bir sanayi ve ticaret bölgesi olarak gelişmiştir. İlçede bulunan işyeri 
sayısına ilişkin TÜİK tarafından yayınlanmış güncel bir veri bulunmamaktadır. Bu alandaki en 
güncel veri 2011 yılına aittir. Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü verilerine göre ilçede 
kayıtlı 18.819 işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin önemli bir kısmı (%70’inden fazlası) tekstil 
ve tekstil yan ürünleri, aksesuar vb. imalathane, satış mağazası vb.’ den oluşmaktadır.

İstanbul’un kentsel kalitesini ve ekonomik yapısını şekillendiren en önemli özelliği konut 
stokunun içine yayılmış olan küçük ölçekli üretim tesisleridir. Güngören, üretim ve yaşam 
birimlerini birlikte barındırmasından dolayı, kentin nüfus ve yapı bakımından en yoğun 
yerleri arasında yer almaktadır. Dikey anlamda uzmanlaşamayan üretimin alansal yayılması 
sonucunda, İstanbul içindeki küçük ölçekli üretim tesislerinin hareket edebilirliği azalmış, 
altyapısında yenilik yapamadığından ötürü de verimliliği ve rekabet edebilirliliği düşmüştür. 
Özellikle tekstil ve dokuma alanında yoğunlaşan bu birimler  genelde dış pazarlara hizmet 
verdiklerinden, uluslararası pazarlardaki istikrara ve küresel rekabet ortamına karşı oldukça 
kırılgan bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu duruma yönelik olarak geçmiş planlama süreçlerinde, 
özellikle kent merkezinde üretim yapan birimlerin organize üretim alanlarına ve perakende 
merkezlerine taşınmaları için plan kararları üretilmiş ve büyük ölçekli tesisler inşa edilmiştir. 
Fakat ucuz ve kayıt dışı istihdam ve finansman gibi üretimde girdi maliyetlerini sürekli düşük 
tutma avantajlarını kaybetmek istemeyen üreticilerin çoğu yeni tesislere taşınmamışlardır. 
Bu süreç sonucunda, mekansal ve sosyo-ekonomik kaliteyi sürekli düşüren, enformel 
sektörü ve yapılanmaları kalıcı kılan bir iktisadi yaşam İstanbul’a hakim olmuştur. Tarif edilen 
bu sorunun çözümlenmesi, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın en temel 
öncelikleri arasında yer almaktadır. Çünkü bu sorun çözülemediği takdirde, İstanbul küresel 
ölçekte rekabet edebilir bölgesel bir metropol ve dünya kenti kimliğine ulaşamayacak olup, 
atılan adımlar da sürdürülebilir bir kalkınma perspektifinin gerisinde kalacaktır.
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İstanbul genelindeki tekstil, tekstil ürünleri ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin önemli bir oranı Güngören’de yoğunlaşmıştır. Güngören bu noktada oransal 
olarak İstanbul’un ilçeleri arasında ilk sıradadır. İlçede bulunan bu işletmelerin daha nitelikli 
ve fonksiyonel hale getirilerek kurumsallaşma ve markalaşmaları noktasında destek 
verilmesi ve bölgenin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı artırarak “moda ve ticaret 
merkezi” dönüşümünün tamamlanması stratejik derecede önemli görülmektedir. Bir önceki 
plan döneminde de aynı şekilde değerlendirilen bu konu, bu plan döneminde de kültürel, 

sosyal ve ekonomik gelişim amacına bağlı bir hedef olarak ele alınmıştır.

3.1.6  EĞİTİM 
Eğitim Durumu
TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle ilçede yaşayan vatandaşların eğitim durumları

Okuma Yazma Durumu Sayı Oran

Doktora Mezunu 731 %0,25

Yüksek Lisans Mezunu 3.536 %1,22

Lisans / Ön Lisans 36.943 %12,77

Lise veya Dengi Okul Mezunu 60.672 %20,97

Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 36.139 %12,50

İlkokul / İlköğretim Mezunu 90.658 %31,33

Oku-Yazar Olup, Bir Okul Bitirmeyen 21.799 %7,53

Okuma – Yazma Bilmeyen 5.053 %1,75

5 Yaş Altı ve Eğitim Durumu Bilinmeyen 33.800 %11,68

TOPLAM 289.331 %100

Tablodaki veriler incelendiğinde, ilçede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun 
(%31,33) ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. İlçede ön lisans ve daha üzeri eğitim 
seviyesindeki kişi oranı %12,77’dir. Okul çağında olmayan çocuklar ile eğitim durumu 
bilinmeyen vatandaşlarla ilgili veriler Tablo 3’de “5 Yaş Altı ve Eğitim Durumu Bilinmeyen” 
başlığı altında gösterilmiştir. İlçede okuma-yazma bilmeyen vatandaşların sayısı 5.053’dir. 
Bu sayı ilçe nüfusunun % 1.75’ine tekabül etmektedir.

Tablo 3. Yaşlara Göre Eğitim Durumu
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Eğitim Kurumları ve Eğitim Verileri

İlçede resmi ve özel eğitim kurumu sayısı 117’dir. 2019 yılı itibariyle ilçede eğitim veren özel 

ve resmi kurum sayısı Tablo 4.’te verilmiştir.

S. No Okul Türü Resmi Özel Toplam

1 Anaokulu 1 16 17

2 İlkokul 11 5 16

3 Ortaokul 16 6 22

4 Lise 12 7 19

5 Halk Eğitim Merkezi 1 0 1

6 Mesleki Eğitim Merkezi 2 0 2

7 Etüt Eğitim Merkezi 0 5 5

8 Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 0 1

9 Rehabilitasyon Merkezi 0 7 7

10 Sürücü Kursu 0 14 14

11 Özel Kurslar 0 13 13

 TOPLAM 44 73 117

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 
41.043 öğrenci eğitim almakta olup, bunun %7,04’ü okulöncesi, %35,27’si ilkokul, %32,91’i 
ortaokul ve % 24,78’i lise öğrencisidir. İlçedeki öğrenci sayıları Tablo 5’de verilmiştir (2018-
2019 Eğitim - Öğretim Yılı, Resmi ve Özel Okullar).

İLÇEDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI
DÜZEY SINIF ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ORAN

Okulöncesi - 2.962 2.962 % 7,04

İlkokul

1
2
3
4

4.075
3.581
3.648
3.525

14.827 % 35,27

Ortaokul

5
6
7
8

3.122
3.224
4.350
3.141

13.837 % 32,91

Lise

9
10
11
12

3.349
2.566
2.143
2.359

10.417 % 24,78

TOPLAM 41.043 % 100

Tablo 4. İlçede Bulunan Resmi ve Özel Eğitim Kurum Sayıları

Tablo 5. İlçede Bulunan Eğitim Kurumlarındaki Öğrenci Sayıları
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Yaygın Eğitim Kurumları

İlçe yaşayan vatandaşlar için meslek edindirme, yetenek geliştirme, kişisel değişime 
katkı sağlama gibi amaçlarla düzenlenen kurslar yoğun ilgi görmektedir. Güngören Halk 
Eğitim Merkezi bilişim teknolojisinden gıda teknolojisine, el sanatlarından müzik aletleri 
kullanımına, çocuk bakımından yabancı dil eğitimine kadar yüzlerce kurs ile isteyene boş 
zamanlarını yeteneğine göre değerlendirme, pasif olmaktan çıkıp üretken olma imkânı 
sunmaktadır.

Güngören Belediyesi, yaygın eğitimin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla 
on yıl önce Güngören Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak bir protokol imzalamış ve 
ortaklaşa düzenlenen kurslar günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Ayrıca İBB, 
Müftülük gibi farklı kurumlarla da iş birliği yapılarak kurslar açılmakta ve eğitim yelpazesi 
genişletilmektedir.

Yükseköğretim

Tarihi Davutpaşa Kışlası’nın 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi kullanımına verilmesi 
ile ilçemiz Türkiye’nin önemli üniversitelerinden birine ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 
İlçede biri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı ikisi vakıf olmak üzere toplamda 1.718 yataklı 
3 yükseköğrenim ve 40 yataklı bir Vakıf ortaöğrenim yurdu ve özel öğrenci yurtları 
mevcuttur. İlçemizde ayrıca İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Rumeli Üniversiteleri 
bulunmaktadır.
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3.2.  2017-2021 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Güngören Belediyesi Yürürlükte olan 2017-2021 Stratejik Planımızın 31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler Seçimi sonrasında değişen yönetim yapısı ile aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünün 15.03.2019 tarihli 
yazısı ile Stratejik Planların yenilenmesi gerektiği kararı verilmiştir. Bu nedenle hem kanun 
ve yönetmeliklerdeki esaslara uymak hem de günün koşullarına göre yeniden planlama 
yapmak amacı ile Stratejik Planımız yenilenmiş ve 2020-2024 Stratejik Planımız hazırlanmıştır.

Güngören Belediyesi bir önceki stratejik plan döneminde yer alan amaç ve bu amaçlara 
bağlı olarak belirlemiş olduğu hedefler çerçevesinde çok sayıda faaliyet ve projeyi 
hayata geçirmiştir. Bununla birlikte gerçekleşmeyen hedeflerde değerlendirmekte ve 
gerçekleşmeme nedenleri üzerinde durulmaktadır. Yeni plan döneminde, bir önceki plan 
döneminden elde edilen veriler dikkate alınmış ve girdi olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede, 
bir önceki plan döneminde başarı ile sürdürülen birçok hedef başlığının bu plan döneminde 
de aynı şekilde sürdürülmesine karar verilmiş ve performans hedef başlıklarının bir kısmı 
bu planda da aynı şekilde kalmıştır. Ancak değişen koşullar çerçevesinde amaçlar ve hedef 
içeriklerinde revizyonlara gidilmiştir. Yeni yönetimin gelecek öngörüsü, misyon ve vizyon 
hedefleri de stratejik plana yansımıştır.

Bir önceki stratejik plan kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları paydaşlar 
tarafından da değerlendirilmiştir. Stratejik plan hazırlık süreci kapsamında yapılan anket 
çalışmasında (web anketi) paydaşların büyük çoğunluğu belediye tarafından sunulan 
hizmetlerden genel olarak memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Stratejik Plan döneminin 
tamamen bitirilmediğinden bir önceki stratejik plan bu veriler ışığında değerlendirildiğinde, 
sonuçları Güngören Belediyesinin başarılı olduğunu söylemektedir.

Bilindiği gibi stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları 
oluşturur. Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler 
performans programında yer  alır. Dolayısı ile stratejik plana dayalı olarak hazırlanan 
performans programlarında yer alan faaliyet, performans göstergeleri ve bunlara ilişkin 
hedef değerlerin izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleşme değerleri 
ortaya konulmaktadır. Mevcut planlama döneminde 2019 yılında seçimlerin yapılması ve 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünün 
2019 seçim döneminde Stratejik Plan yenileme yazısı sebebiyle planlama döneminde 
gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve faaliyetler tamamlanamamıştır. 2017- 2021 Stratejik 
planda başlamış olup devam etmekte olan faaliyet ve projelerin yeni organizasyon yapısı ve 
işleyişi içinde belirli kısımları 2020-2024 döneminde de yeni amaçlar, hedefler ve faaliyetler 
başlığında devam etmesi planlanmıştır.
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3.3. UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN MEVZUAT VE MEVZUAT ANALİZİ

Belediyelerin uymakla zorunlu olduğu yasal yükümlülükler oldukça fazladır. Kuruluş içi 
analiz çalışmaları kapsamında kurum bünyesinde faaliyet gösteren birimler bazında ilgili 
mevzuatın detaylı bir listesi hazırlanmıştır.

Belediyenin teşkilatlanması, çalışma usulleri ile ilgili 5018 sayılı Mali ve Kamu Yönetimi 
kapsamında hizmetler yürütülürken aşağıda yer alan kanun, yasa ve yönetmeliklerden 
süreçlerin ana dayanaklarını oluşturmaktadır. Belediyenin sunulan ürün ve hizmetler 
faaliyet alanları başlığında detaylı verilmiş olup, belediye hizmetlerinden öncelikle hizmet 
verilen vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları ve personeller faydalanmaktadır.

Bununla birlikte, bu yükümlülükler arasından geneli ilgilendiren, faaliyetlerin yoğunluğuna 

göre daha çok kullanılan ve özet nitelikte sayılabilecek olan kanun ve yönetmelikler;

Kanunlar
•  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
•  506 Sosyal Sigortalar Kanunu
•  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
•  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
•  775 Sayılı Gecekondu Kanunu
•  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
•  1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye 

Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu)
•  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
•  2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
•  2872 Sayılı Çevre Kanunu
•  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
•  2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı  

İşlemler  ve  6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun

•  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
•  3194 Sayılı İmar Kanunu
•  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu
•  4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
•  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
•  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•  4857 Sayılı İş Kanunu
•  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
•  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
•  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
•  5179 Sayılı Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
•  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
•  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
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•  5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
•  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
•  5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
•  5393 Sayılı Belediye Kanunu
•  5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkları Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
•  5434 Sayılı Emekli Sandığı
•  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
•  5483 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun
•  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
•  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
•  6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın Kanun
•  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
•  7201 Sayılı Tebligat Kanunu
•  5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu

Anayasa
•  4721 Medeni Kanunu
•  5237 Ceza Kanunu
•  6102 Ticaret Kanunu
•  6098 Borçlar Kanunu
•  5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
•  6100 Hukuk Muhakemesi Kanunu
•  6183 Amme Alacakların Tahsil Usulü Kanunu
•  2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
•  213 Vergi Usul Kanunu
•  4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararların Önlenmesine ve Kontrolüne Dair Kanun

          Yönetmelikler
•  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
•  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili 

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
•  6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği
•  Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

•  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
• Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına  Dair Yönetmelik
•  Belediye Zabıta Yönetmeliği
•  Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair 

Genel Yönetmelik
•  Belediye Tahsilât Yönetmeliği
•  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
•  İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
•  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
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•  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

•  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
•  Kent Konseyi Yönetmeliği
•  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
•  Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
•  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına 

Dair Yönetmelik
•  Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
•  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
•  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
•  Taşınır Mal Yönetmeliği
•  Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
•  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
•  Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
•  Otopark Yönetmeliği
•  İBB İmar Yönetmeliği
•  6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği
•  Özel Hastaneler Yapım Yönetmeliği
•  Özel Okullar Yapım Yönetmeliği
•  Konaklama Tesisleri Yapım Yönetmeliği
•  Yapı Müteahhidi ve Şantiye Şefi Uygulama Yönetmeliği
•  Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
•  Sığınak Yönetmeliği
•  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Yönetmeliği
•  30283 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
•  27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
•  29378 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
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•  255696 Sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
•  25755 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
•  26952 Sayılı Atık Yağların ( Motor vb. ) Kontrolü Yönetmeliği
•  26357 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
•  26927 Sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği
•  27533 Sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
•  28300 Sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların ( AEEE ) Kontrolü Yönetmeliği

Bağlı olunan bu yönetmelik, kanun, anayasalar çerçevesinde uygun olabilecek 
bazı yasal yükümlülükler ile ilgili tespit ve ihtiyaçlar şöyledir;  

Yasal Yükümlülük 12.05.2009 tarihli 924 sayılı Valilik kararında “ Yasaklara aykırı park 
etmiş araçlara sadece Karayolları Trafik Kanununun 5,6 ve 114. Mad-
delerinde görevli ve yetkili kılınan görevlilerce idari yaptırım karar 
tutanağı düzenlenecek ve bulunduğu yerden kaldırılmasına karara 
verildiği durumlarda da, özel tertibatlı bir araçla çekilerek otoparklar-
da muhafaza altına alınması işlemleri trafik zabıtasınca veya nezaretin-
de yapılacaktır” der.

Dayanak İlçe Belediye Meclisinden geçen Zabıta Yönetmeliği

Tespit Kaldırım işgallerinde mala el koyulamaması, Kaldırım-park-ve oto-
park önlerine koyulan motorlu taşıtlara ceza kesilememesi, Seyyar 
satıcılara cezai yaptırım uygulanırken mallara el koyulamaması, Kaba-
hatler kanununa göre dilencilere ceza kesildiğinde caydırıcı başka bir 
yaptırımın olmayışı

İhtiyaçlar Zabıta kolluk kuvvetlerinin çalışma alanlarında hizmetleri ifa ederken 
daha etkin çözüm üretebilmeleri için yetkilerinin arttırılması
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Yasal Yükümlülük      a- “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık  
aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, kat-
ma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, 
belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, so-
syal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla 
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde 
ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda her-
hangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar

     b ve c- 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadro-
larına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; 
geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut 
işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, 
farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin gird-
iği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirir.

Dayanak a- 5335 sayılı Kanun’un 30 maddesi

b- 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

c- 696 sayılı KHK 6356 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde

Tespit a- Belediye İktisadi Teşekkülünde çalışan personelin emekli olduktan 
sonra çalıştırılamaması

b- İşçilerin görev tanımlarının değiştirilememesi ve ihtiyaç halinde 
başka birimlerde çalıştırılamaması

İhtiyaçlar Sermayesinin % 50’sinden fazlası belediyeye ait şirketlerde çalıştırılan 
personel için mevzuat değişikliği
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Yasal 
Yükümlülük

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespi-
tine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu 
yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde 
riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sa-
hiplerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir ve 
yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlüğe bildirilir. Arsa 
paylı tapularda, arsa üzerindeki riskli yapının arsa malikleri dışındaki bir başkasına 
ait olması durumunda Müdürlükçe tapu müdürlüğüne bildirilecek yapı sahibine; 
arsa üzerinde birden fazla yapı olması ve riskli yapının arsa maliklerinden sadece 
bazılarına ait olması durumunda ise sadece riskli yapının sahibi olan arsa hisse-
darlarına ve ilgili aynî ve şahsî hak sahiplerine tebligat yapılır. Tapuda kayıtlı ma-
likin ölmüş olması hâlinde, Bakanlık,  Müdürlük  veya  İdare   tebligat   işlemleri  
için  4721  sayılı   Kanun
hükümlerine göre mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya
tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.

Dayanak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun 
kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit raporlarının tebliğ süreçleri

Tespit Yasa kapsamında tanzim edilen ve onaylanan Riskli Yapı raporlarının ilgili 
maliklere tebliği sırasında maliklerin adres bilgilerinin temini ve ölüm gibi 
sebeplerden dolayı kanunu varislerinin tespiti gibi konularda, gerek tapu 
Müdürlüğünce gerekse kesinleşen Riskli Yapı raporlarının tahliye süreçler-
inin maliklere tebliğinde sıkıntılar yaşanması

İhtiyaçlar Binanın yıkım işlemlerinin uzamaması için bu tip tebliğlerin söz konusu 
riskli binaya asılması ile gerçekleşebileceği şeklinde bir düzenleme yapıl-
ması

Yasal 
Yükümlülük

Otopark Yönetmeliği

Dayanak Otopark Yönetmeliği

Tespit İlçemizde parsel ebatlarının yetersizliği ve yapı stokunun fazlalığı göz 
önüne alındığında, parsel bazlı uygulamalarda otopark yapılması ve 
yapılamadığı durumlar için bölge otoparklarının yapılması oldukça zor-
laşması

İhtiyaçlar Yönetmenliğin güncellenerek, planlanan otoparkların yapımının devlet 
eliyle yapılması
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3.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

5018 Sayılı KMYKK’da göre kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon 
ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Kurumların hazırladıkları stratejik 
planların, kalkınma planları ve diğer üst planlara uyumlu olması, bütünsellik 
ve etkinlik açısından oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanlığı Strateji be Bütçe 
Başkanlığının yayınlamış olduğu Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberinde üst 
politika belgeleri analizinde yerelde ve genelde etkileyen planlarla ilişki kurulması 
önemsenmiştir.

Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen analizler çerçevesinde ulusal düzeyde, bölge düzeyinde ve şehir 
düzeyinde planlar ile belgeler analiz edilmiştir. Buradaki amaç, hazırlanan stratejik 
planın üst planlarla uyum içerisinde olması ve bütünselliğin sağlanmasıdır. İlgili üst 
planlarda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, belediyenin stratejik 
planı açısından girdi sağlayacak olan hususlar belirlenmiş ve planda yer alan hedef, 
strateji ve performans göstergelerinin bu hususlarla uyumlu olmasına çalışılmıştır.

Üst planlara uyumun sağlanması adına yürütülen analiz çalışmalarında en üst plan 
olarak nitelendirilebilecek olan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  
tarafından hazırlanan On birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023) özellikle incelenmiştir. 
Stratejik planı amaç ve hedefler bölümünde yer alan amaç başlıkları altında yapılan 
açıklamalarda özellikle ilgili amaca yönelik olarak kalkınma planında yer alan 
hususlara değinilmiş ve belirlenen amaç ve hedeflerin kalkınma planıyla uyumu 
gösterilmeye çalışılmıştır. Stratejik plan hazırlık süreci kapsamında incelenen ve 
istifade edilen planlar şunlardır:

1. Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023)
2. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
3. Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı - KENTGES 
(2010-2023)
4. İstanbul Bölge Planı (2014-2023)
5.  Nazım İmar Planları

Yukarıda yer alan planların yanı sıra hazırlık sürecinde, belediyenin faaliyet alanıyla 
ilgili çalışmalar yürüten Bakanlıkların da çalışma plan ve programları da incelenmiş 
ve bu dokümanda ilgili hususlara yer verilmiştir.
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Kalkınma Planı (2019-2023)
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlana 11. Kalkınma Planı beş 
ana hedeften oluşmaktadır. ‘İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi’ , ‘Rekabetçi Üretim ve Verimlilik’, 
“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”,  “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre”, “Hukuk Devleti, 
Demokratikleşme ve İyi Yönetişim” ana başlıkları altında yerelden genele anlayışı ile 
kalkınma palanının önemli maddelerinin gerek İstanbul özelinde gerekse genel konu 
başlıkları detaylı incelenmiştir. Yapılacak olan planlama da, misyonun belirlenmesi, amaç 
ve hedefler de  temel oluşturacak başlıklarda Kalkınma planının ilgili konu başlıkları da 
dikkate alınmıştır. 2.5.2. İyi Yönetişim başlığı altında yer alan 2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap 
Verebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı (780, 788 numaralı paragraf ),  2.5.2.2 Kamuda 
Stratejik Yönetim (789-795 numaralı paragraf ), 2.5.2.3 Yerel Yönetimler (796-802 numaralı 
paragraflar), 2.5.2.4 Kamuda İnsan Kaynakları (803 ve 806 numaralı paragraflar), 2.5.2.5 
Kamu Hizmetlerinde e-devlet uygulamaları (807 ve 816 numaralı paragraflar) referans 
alınmıştır. Bu bağlamda edinilen amaçlar ise şöyledir; 

• Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın 
güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması 
ve şeffaflığın artırılması temel amaçtır.

• Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 
anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 
aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

• Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin 
ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir 
bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel 
amaçtır.

• Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha 
verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.

• Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği 
sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması 
ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
Kalkınma Bakanlığı tarafından “Daha dengeli, topyekün kalkınma” mottosu ile hazırlanan 
ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölgesel gelişme 
ve bölgesel rekabet edebilirlik konularında ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, 
mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu güçlendirmek, 
alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel bir politika çerçevesi oluşturmak, bölgesel 
gelişme alanında ve bu alanla ilgili diğer konularda faaliyet gösteren kurumlar ile mahalli 
idarelere, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına perspektif sunmak amaçlarıyla 
hazırlanmıştır. 

Bu dokümanda, bölgesel gelişmenin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak 
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bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve 
topyekûn kalkınmış bir Türkiye” olarak ifade edilmiştir.
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ nde bölgesel gelişme vizyonuna ulaşmak 
üzere belirlenen genel amaçlar aşağıda verilmiştir:

•  Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli 
yayılması,

•   Tüm  bölgelerin,  potansiyellerinin  değerlendirilmesi  ve   rekabet güçlerinin 
artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması

•   Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
•   Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması.

Ayrıca,
•  Sürdürülebilir kentsel gelişme, katılımcı planlama
•  Etkin afet yönetimi
•  Sürdürülebilir ulaşım ve erişebilirlik
•  Kaliteli sürdürülebilir çevre

Hazırlanan strateji belgesi kapsamında yukarıda yer alan genel amaçlara ulaşmak 
üzere mekânsal ve yatay amaçlar belirlenmiştir. Mekânsal amaçlar başlığı altında 
Ülke genelinde farklı nitelik ve işlevleri olan yerleşimlerin gelişmelerine yön verilmesi 
amacıyla bunlara yönelik politika ve stratejiler belirlenirken, yatay amaçlar başlığı 
altında ise tüm bölgeleri ilgilendiren bölgesel gelişmenin sağlanması için ortamı 
hazırlayacak hususlar ele alınmıştır.

Bütünleşik Kentsel Gelişme Strateji Belgesi – KENTGES (2010-2023)
Türkiye’de kentsel yerleşmelerin mekânsal yaşam kalitesinin artırılmasına, 
ekonomik ve toplumsal yapının güçlenmesine ve mekânsal planlama sisteminin 
yeniden yapılandırılmasına olan ihtiyacı girmek amacıyla “Kentsel Gelişme Stratejisi 
ve Eylem Planı” hazırlanması öngörülmüştür. Hazırlanan bu eylem planında 3 eksen 
belirlenmiştir. Bu ana eksenler şunlardır:

• Mekansal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması
• Yerleşmelerin mekan ve yaşam kalitesinin artırılması
•  Yerleşmelerin ekonomik ve  toplumsal  yapılarının güçlendirilmesi

Belirlenen bu üç eksene bağlı amaç ve hedef ilişkisi kurulmuştur.
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Nazım İmar Planı

İlçenin İmar Durumu ve İmar Planları
Güngörende ilk imar hareketleri 1950’lerin sonlarında başlamıştır. 1959 yılında 
A.Nafiz Gürman Mahallesi’nde Alman bir firma tarafından bahçeli nizamda ve 
seyrek yoğunlukta planlanan Merter Bölgesi’ni 1950’lerin sonunda Tozkoparan 
Mahallesi’nde mevzi planlarla ve kamu eliyle yapılaşan alanlar izlemiştir.
Güngören İlçesi’nin ilk bütüncül planı, 1980 ihtilali sonrasında hazırlanan, 
03.02.1982 tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarıdır. 
Güngören’in Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Güneştepe, Genç Osman, 
Merkez ve Sanayi Mahalleleri bu planla gelişme göstermiştir. İhtilal dönemine 
denk gelmesinden dolayı teknik birikimden uzak ve acele plan kararlarıyla hayata 
geçirilmiş olan 1982 planlarının etkisi günümüze kadar devam etmiştir. 1982 planı 
ile Güngören›deki yoğun yapılaşmanın temeli atılmıştır. 1982 planı ve bu plan 
öncesinde teşekkül etmiş parselasyon planlarıyla çok yoğun bir nüfus ve yapılaşma 
öngörülmüş fakat bu nüfusa hizmet edecek donatı alanları, yeşil alanlar ve ulaşım 
aksları planlanmamıştır.
1999 depremi sonrası, bütün imar planları jeolojik ve jeoteknik etütlere göre revize 
edilme durumuna gelmiş, jeolojik ve jeoteknik raporların sonucu olarak 1/5000 
ölçekli planlarda kat sayılarında ve yoğunluklarda sınırlamalara gidilmiştir.
Bu çerçevede, Güngören İlçesi’nde de 02.02.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli 
Güngören 1.Etap Nazım İmar Planı ve 08.06.2001 tarihli 1/5000 ölçekli Güngören 
2.Etap Nazım İmar Planı ile 18.02.2005 tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon 
Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Bu planlar halen yürürlüktedir. Bu planlarla birlikte, 
Güngören’de yasal ve iskanlı olarak yapılaşmış alanlar da dâhil tüm alanlarda jeolojik 
etütler doğrultusunda yoğunluk kademeleri oluşturulmuş, 3-4 ve 5 kat sınırlaması 
getirilerek bazı bölgelerde imar haklarında ciddi mağduriyetlerin oluşmasına sebep 
olunmuştur.
Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi ise 1960’lardan itibaren mevzi planlarla 
yapılaşmasını sürdürmüştür. En son 28.03.2007 tasdik tarihli Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın yapmış olduğu planlar 2010 yılında iptal olmuş ve alan plansız 
kalmıştır. TOKİ yetkisinde olan alanda Güngören Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 
kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.

İBB 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ve İlçemizle İlişkisi

1/100.000 çevre düzeni planında Güngören ilçesinin tamamı meskûn alan olarak 
görülmektedir. Konut alanı dışında; YTÜ Davutpaşa yerleşkesi mevcut haliyle 
Üniversite olarak, E-5 kenarı da yeşil bant olarak işlenmiştir. Plan raporunda yer alan 
ilçemiz ile ilgiliverilerin, mesela; Merter bölgesinin il bütününe ilişkin önemi raporda 
belirtilmekle birlikte, mekânsal karşılığı plana yansıtılmamıştır.
Güngören Belediyesi yukarıda açıklanan üst planlarda yer alan ve ilgili tüm hususları 
değerlendirerek 2020-2024 Stratejik Planı’nda bunlara uyum sağlamaya çalışmıştır.
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3.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

FAALİYET ALANI ÜRÜN / HİZMETLER

1. Genel Yönetim

1.1 Kaynak Yönetimi
1.2 İnsan Kaynakları Yönetimi
1.3. Strateji Yönetimi 
1.4.Hukuk Yönetimi
1.5.Bilgi İşlem Hizmetleri
1.6.Kurumsal İletişim Hizmetleri
1.7.Paydaş Hizmetleri
1.8. Yazışma ve Onay Yönetimi
1.9 Arşiv Hizmetleri
1.10. İSG Hizmetleri

2. İmar Yönetimi

2.1. Şehir Planlama – Kent Tasarımı
2.2. İnşaat ve Kaçak Yapılaşma Hizmetleri
2.3. Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
2.4. Kamusal Alan Hizmetleri
2.5 Varlık Yönetimi ve Kamulaştırma

3. Ulaşım ve Ulaştırma Yönetimi

3.1 Yol, Kaldırım ve Asfaltlama Hizmetleri
3.2. Araç Park Alanları Hizmetleri
3.3. Ulaşım Hizmetleri

4. Sosyal Hizmet Yönetimi

4.1. Dezavantaj Gruplar Hizmetleri
4.2. Cenaze Hizmetleri
4.3. Evlendirme Hizmetleri

5. Çevre Hizmetleri Yönetimi
5.1. Yeşil Alan Yönetimi
5.2. Çevre Temizliği Yönetimi
5.3. Geri Dönüşüm Yönetimi

6. Kültürel Hizmetler Yönetimi
6.1 Kültürel Etkinlikler Yönetimi
6.2. Kurs ve Sportif Faaliyet Hizmetleri

7. Kent ve Toplum Hizmetleri Yönetimi 7.1. İşyeri ve Pazaryeri  Hizmetleri

8. Sağlık Yönetimi
8.1. Halk Sağlığı Hizmetleri
8.2. Veteriner İşleri Hizmetleri

9. Kurumsal Destek Hizmetleri Yönetimi 9.1. Kurum içi Destek Hizmetleri

Tablo 6. Faaliyet Alanları ve Ürün/ Hizmetler
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Güngören Belediyesi faaliyet alanları Belediyenin genel anlamda yapmış olduğu 
işlerin tamamını kapsamaktadır. Bu bağlamda yapılan işlerle ilgili amaç ve 
hedeflerinde hangi konu başlıkları altında toplanması gerektiği belirlenmektedir.

Genel Yönetim: Mali Kaynakların Yönetimi, İnsan Kaynakların Yönetimi, Strateji 
Yönetimi, Hukuk Yönetimi, Bilgi İşlem Hizmetleri, Kurumsal İletişim Hizmetleri, 
Paydaş Hizmetleri, Yazışma ve Onay Yönetimi, Arşiv Hizmetleri, İSG Hizmetleri 
kapsamında belediyemiz tarafından yapılması gereken işlerin planlanması, kurumun 
kapasitesini arttırılması, kamusal anlamda işleyişinin nasıl olması gerektiği dair yol 
göstermektedir. 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında yapılacak işlerle de genel 
yönetim anlayışı geliştirilmeye çalışılacaktır.

İmar Yönetimi: Kentin sağlıklı planlanması, imar planlamalarının düzenlenmesi, 
kentsel dönüşüm çalışmalarının belirli bir plan dâhilinde yürütülerek kentliliğin 
oluşması için hizmet vermektir. Kamusal alanda hizmetlerin takibinin yapılmasını 
da yine İmar Yönetimleri altında değerlendirilebiliriz.

Ulaşım ve Ulaştırma Yönetimi: Belediyenin alt yapı ve üst yapı hizmetlerini 
geliştirmek için yapılan çalışmalar ile otopark, yol, kaldırım çalışmaları ve asfaltlama 
çalışmalarının yönetimini içermektedir.

Sosyal Hizmet Yönetimi: Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması, 
vatandaşların sosyal anlamda ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların yürütülmesi.

Çevre Hizmetleri Yönetimi: Çevre temizliği, çöplerin toplanması ve geri dönüşüm 
ile ilgili olarak hizmetlerin planlı bir şekilde yürütülmesi.

Kültürel Hizmetler Yönetimi: İlçenin kültürel, sosyal yapısının değişmesi için 
etkinlikler düzenleme kültürel ve tarihi unsurların aktarımı için hizmetler sunulması.

Kent ve Toplum Hizmetleri Yönetimi: İlçedeki kurumların, İşyerlerinin belirli 
bir sistem içinde takibinin ve denetiminin yapılması, İşyeri ve pazaryerlerinin 
kontrolünün yapılması.

Sağlık Yönetimi: Halk ve çevre sağlığı ile ilgili unsurların denetiminin yapılması ve 
tehdit içeren faktörlerin oluşmaması için çalışmalar yürütülmesi.

 Kurumsal Destek Hizmetleri Yönetimi: Kurum içi işleyişinin rahat bir şekilde 
yürütülmesi için içeriği veriler ışığında güncellenmiştir.

3.6. PAYDAŞ ANALİZİ

Stratejik planlama, özünde katılımcı bir yaklaşımdır. Bu, aynı zamanda ilgili tüm 
tarafların katkısı, çabası ve desteği olmadan stratejik planın başarıya ulaşamayacağı 
anlamına da gelmektedir. Diğer yandan bir kurumun etkileşim içinde olduğu 
tarafların görüşlerinin alınması ve bunların değerlendirilmesi, stratejik planın 
sahiplenilmesini sağlayarak uygulama başarısını artıracaktır.

Katılımcılığın sağlanması stratejik plan hazırlık sürecinin en önemli ayaklarından 
birini oluşturmaktadır. İlgili paydaşların gerek kendi faaliyet alanlarında gerekse 
de ilçenin geleceğiyle ilgili olarak ifade ettikleri her görüş, planlama çalışmaları 
açısından önemli bir değeri ifade etmektedir. Bu nedenle paydaş katılımı azami 
ölçüde sağlanarak planı değeri, diğer bir ifade ile gerçekliği ve uygulama başarısı 
artırılmalıdır. Güngören Belediyesi, konunun bilincinde olarak 2020-2024 Stratejik 
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Plan hazırlık sürecinde katılımcılığın sağlanması amacıyla çok yönlü çalışmalar 
gerçekleştirmiştir.

Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak 
desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin 
ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik 
planlama başarıya ulaşamaz. İlgili tarafların görüş, öneri ve beklentilerinin alınması 
stratejik planın sahiplenilmesi ve uygulama şansını artıran en önemli unsurlar 
arasında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığını Belediyeler için Stratejik 
Planlama Rehberi paydaşlar analizini katılımcılığın sağlanmasında en önemli 
araç olarak görmektedir. Paydaşlar, belediyenin ürün ve hizmetleriyle ilgili olan, 
belediyeden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya 
belediyeyi etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. Rehber paydaşları şöyle tanımlar. 

İç paydaş: Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye içerisindeki 
kişi ve gruplardır. Belediyenin çalışanları ve yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak 
verilebilir.

Dış paydaş: Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile belediyeden 
etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup ve kurumlardır. 
Özel sektör kuruluşları, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve 
kuruluşları, hizmet verilen sakinler dış paydaşa örnek verebiliriz.

Paydaş analizi, kurumun hedef kitlesi ve kurum faaliyetlerinden olumlu/olumsuz 
yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi olarak tanımlanmıştır. Güngören 
Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında katılımcılık şartını sağlamak 
ve daha da önemlisi planın ilgili tüm tarafların görüş, öneri ve beklentilerini 
alarak uygulama başarısının sağlanması noktasında paydaş analiz çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir. Paydaş analizi süreci kapsamında öncelikle paydaşların tespiti 
yapılmış, paydaşlar önceliklendirilerek paydaş çalışmaları hazırlanmıştır. Paydaş 
analizi çalışmaları kapsamında görüşleri alınan paydaş grupları, bu gruplar 
içerisinde yer alan paydaşlar ve görüşlerin alınmasında kullanılan yöntemler Şekil 
2 ’de gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda paydaşların etki derecesine göre belirlenip, 
neticesinde nasıl değerlendirme yapılacağı planlamaya dahil edilmiştir.

Şekil 2. Paydaş Analizi Çalışması Yapılan Paydaş Grupları ve Paydaşlar

       

   DI  PAYDA LAR  

 Kamu Kurumları (Anket) 

 

  

Mahalle Muhtarları
(Soru - cevap) 

  

 

 

Ç PAYDA LAR 

 Çalı anlar (Anket) 

 Meclis Üyeleri (Anket)  

 Müdürlükler (Toplantı)  

 Çalı lar –  Çalı ma 

Grupları  (Çalı tay)  

 
ERLERi  

 Vatanda lar  
(Anket)  

PAYDA  ANAL  

Üniversiteler (Anket)



2020-2024 / STRATEJİK PLAN

51www.gungoren.bel.tr

  3.6.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

  Çalışan Anketleri
Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında çalışanların 
stratejik plan hazırlık sürecine katılımlarını sağlamak ve bu noktada katkılarını almak amacıyla 
anket  çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında stratejik plan sürecinde hizmet 
önceliklerini tespit etmek, kurumun ve ilçenin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik görüş ve 
önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu anket çalışması 343 personele uygulanmış 
olup katılım %50 civarında olmuştur. Çalışanlara yönelik yapılan anket çalışmalarından 
elde edilen veriler GSFT ve PESTLE analizine altlık oluşturmuştur. Belediyenin 5 yıllık 
planlamalarında var olması gerekenler, geçmiş Stratejik Plan değerlendirmeleri yer 
almaktadır. Misyon, vizyon, temel değerler ile genel değerlendirmelere yer verilerek 
çalışanların değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmuştur.

1. Mevcut durumda çalışanlar, süreçler ve çıktılar açısından belirlenen on dört temel 
değer ifadesine çalışanlar aralığında katıldıklarını ifade etmişler ve yeni dönemde 
temel değerlerin yeni yönetim ve yenilenen stratejik süreçte kapsamında 
katılımcılık esaslı, çözüm odaklı, ulaşılabilir, erişebilir, teknolojik bir belediye 
olması gerektiği özellikle üzerinde durulmuştur.

2. Çalışanların önümüzdeki beş yıllık dönemde belediyenin ağırlık vermesini 
istediği ilk üç çalışma şöyle sıralanmıştır. Park ve yeşil alan çalışmaları (%59, 8), 
Kentsel dönüşüm çalışmaları (%52,2), Kültürel ve sportif faaliyetler (42,2) olarak 
belirtilmiştir.

3. Çalışanların %58,33’ü çalışma ortamının fiziki şartlarından memnun olurken, 
%29,69’u bu konuda olumsuz görüş bildirmişlerdir.

4. Çalışanların %60,01’si kurum içindeki/dışındaki etkileri ve sonuçları bakımından 
önemli bir iş yaptığını; %53,52’si ise sevdiği işi yaptığını ifade etmiştir.

5. Personelin iş ile ilgili önerilerinin dikkate alındığını düşünen personel oranı ise 
%67,18’dir.

6. Çalışanların %30,05’i birimler arası işbirliği ve takım çalışmaları yapıldığını 
belirtirken, %46,46’sı yeni fikirlerin ortaya çıkması teşvik edilir görüşüne 
katılmışlardır.

7. Çalışanların %70,40’ı Güngören Belediyesi’ni çalışabilecekleri işyerleri arasındaki 
en iyi yer olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

8. Çalışanların %88,70’i kurumun başarısı için kendilerinden beklenenden daha 
fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtmiştir. Ayrıca çalışanların %87,76’sı 
kurumun geleceğinin kendilerini ciddi olarak ilgilendirdiğini düşünmektedir.
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9. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde:

a. Birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilerek uygulama 
birliğinin sağlanması, çalışma ortamının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, 
iç işleyişi yönelik unsurların (temizlik, santral,) düzenlenmesi ve daha da 
iyileştirilmesi, bilişim uygulamalarının güçlendirilmesi, arşiv yönetim 
sisteminin hayata geçirilmesi,

b. Çalışanlara yöneltilen ihtiyaç ve talepler kısmında çalışanların eğitim 
ve kariyer planlamasında daha fazla çalışma yapılması gerekildiği 
vurgulanmıştır.

c. Kaynak yönetimin prensip olarak görüldüğü, bu bağlamda yapılan 
çalışmaların olumlu görüldüğü. Yapılacak çalışmalarda vatandaş 
memnuniyetinin esas alınarak hizmet sunulması gerektiği, vatandaşın 
belediyeden acil olarak çözmesini beklediği konularda (Parklanma, yeşil 
alan gibi faaliyetler içinde ) işleyişin düzenlenerek çalışmaları yürütülmesi 
mtalep edilmiştir.

d. Teknolojik alt yapı hizmetlerinin hizmet kalitesini arttıracağı bu yönde 
yapılacak olan faaliyetlerinde hem kurum içi hem de kurum dışı işleyişte 
etkinliği arttıracağı düşünülen diğer önemli bir noktadır.

Çalışanların stratejik plan sürecine katılımını sağlamak ve bu kapsamda görüş, öneri 
ve beklentilerini almak amacıyla yapılan anket çalışması neticesinde elde edilen veriler 
ışığında çalışanların kurum içerisindeki yönetim yaklaşımı, kurum içi uygulamalar, 
çalışma koşulları, gelişim fırsatları vb. açılardan memnuniyet düzeyinin genel olarak iyi 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte öncelikle eğitim ve kariyer planlaması yapılması, 
birimler arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği çalıştaylar ve açık uçlu 
sorularda vurgulanan başlıklar olmuştur. Çalışanların yüksek oranda katılım gösterdikleri 
bu çalışmalarda, belediyenin yeni stratejik plan döneminde, yeşil alan çalışmaları, kentsel 
dönüşüm ve kültürel ve sportif etkinlikler, kentleşme ve imar faaliyetleri ve eğitime yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmesi vurgulanmıştır.
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Meclis Üyeleri Anketi

Stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında Güngören Belediyesi’nin en önemli iç 
paydaşları arasında yer alan Meclis Üyelerinin de görüş ve önerileri alınmıştır. Meclis 
Üyelerine yönelik gerçekleştirilen anket çalışmasında hem gelecek öngörüsüne yönelik 
sorular sorulmuş hem de beş yıllık dönemde yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin 
sorular sorulmuştur. Gerçekleştirilen anket çalışması kapsamında Meclis Üyeleri tarafından 
verilen cevaplara ilişkin özet sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

1. Anketi cevaplayan Meclis Üyelerinin mevcut misyon ifadesine katıldıklarını 
çözümodaklı ve vatandaş merkezinde olan yeni misyon ifadeleri örnekleri vererek 
2020 - 2024 Stratejik Planında olmasını talep etmişlerdir. Vizyon önerini noktasında 
katılanlar ise eski vizyon ifadesine katılmakla birlikle yeni yönetimin vizyon anlayışına 
uygun olarak düzenleme yapılması gerektiği de düşünülmüş ve bu yönde örnekler 
sunmuşlardır.

2. Anketi cevaplayan Meclis Üyeleri, mevcut durumda süreçler ve çıktılar açısından 
belirlenen temel değerlerden topluma ve çevreye duyarlılığa bağlılık, çözüm odaklı, 
samimi, adil ve şeffaf anlayışın hakim olduğu temel değerler oluşturulması yönünde 
fikir beyan etmişlerdir.

3. Amaçlarla ilgili soruya cevap veren Meclis Üyeleri’nin büyük çoğunluğu mevcut 
stratejik planda yer alan amaçlardan tamamının yeni stratejik planda yer alması 
gerektiğini belirtmiştir. Bununla birlikte yeni yönetim misyonu çerçevesinde 
amaçların kuvvetlendirilmesi ve halkın taleplerine yönelik yapılacak hizmetleri de 
kapsayacak amaçlar oluşturulması yönünde fikir beyan edilmiştir.

4. Meclis Üyelerinin önümüzdeki beş yıllık dönemde belediyenin ağırlık vermesini 
istediği çalışmalar sırasıyla kentsel dönüşüm çalışmaları (%83,3), sosyal yardım 
çalışmaları (%83,3), park ve yeşil alan çalışmaları (%66,7) şeklindedir.

5. Meclis Üyeleri tarafından hizmetlere ilişkin proje önerileri özetle aşağıda listelenmiştir:

a. Kentsel dönüşümün çalışmalarını planlanması ve yapılması

b. Otopark ihtiyacının giderilmesi

c. Kültürel ve sportif etkinlikler yapılması

d. Acil durumlara yönelik acil durum eylem planı hazırlamak (Olası bir deprem için 
tedbirlerin oluşturulması)

Güngören Belediyesi Meclis Üyelerinin 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında sunmuş 
oldukları görüşler titiz bir şekilde değerlendirilerek, planın şekillenmesinde dikkate 
alınmıştır. Genel olarak ilçenin mevcuttaki sorunları ve çözümlerine yönelik işlerin ağırlık 
verilerek katılımcılığında esas alınarak şeffaf ve adil bir çerçevede çözülmesi için görüş 
sunmuşlardır.
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Birim Toplantıları

Güngören Belediyesi 2020-2024 stratejik plan çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerle 
toplantılar yapılmıştır. Yapılan toplantılarda belediyenin faaliyet alanı ile ilgili olarak ilçenin 
ihtiyaç ve beklentileri, kurumsal gelişimin sürekliliğinin sağlanması noktasında yapılması 
gereken çalışmalar vb. konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantılarda, 
bunların yanı sıra önümüzdeki 5 yıllık dönemin amaç, hedef ve performans göstergeleri 
de görüşülmüştür.

Yapılan toplantılar neticesinde kurumsal alanda mevcut uygulamaların etkin bir şekilde 
sürdürülmesi görüşünün yanı sıra birimler arası iletişim ve koordinasyonun artırılması, 
teknolojik alt yapı hizmetlerin artırılması, sosyal-kurumsal vb. tüm projelerin standart 
biçimde ele alınması ve yönetilmesi vb. konularda çalışmalar yapılması hususlarına 
vurgu yapılmıştır. İlçenin gelişimi noktasında ise kentsel proje üretiminin etkin bir şekilde 
ve standart çerçevede gerçekleştirilmesi, kentsel araştırma, geliştirme ve iyileştirme 
çalışmalarının titizlikle yürütülmesi, ruhsat çalışmalarının etkinleştirilmesi, spor alanında 
etkinlikler ve tesisleşmenin artırılması, paydaşlarla güçlü ilişkilerin sürekliliğinin 
sağlanması, gençlere yönelik çalışmaların artırılması, kentsel dönüşüm çalışmalarının 
ilgili kurumlarla birlikte bir an önce hayata geçirilmesi vb. konularda çalışma yapılması 
hususlarına vurgu yapılmıştır.

Belediye bünyesinde bulunan müdürlüklerle yapılan toplantılar neticesinde elde edilen 
veriler, bu planın hazırlanması noktasında dikkate alınmış, özellikle hedeflerin ne olması 
gerektiği, hedeflere ilişkin faaliyetler ile performans göstergelerine ilişkin beş yıllık hedef 
değerlerin (sayısal hedeflerin) belirlenmesinde değerlendirilmiştir.

3.6.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında katılımcılığın 
sağlanması adına gerçekleştirilen diğer bir çalışma da dış paydaş anket uygulamasıdır. 
Bu anket uygulaması ile dış paydaşların belediye ile olan ilişkilerinin ne düzeyde olduğu, 
yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerle ilgili olumlu ve olumsuz görülen hususlar, 
hizmet beklentileri ve proje önerileri alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca Güngören Belediyesi’nin 
paydaşlarla iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi ve hangi alanlarda işbirliği yapabileceğine 
yönelik sorular da sorulmuştur. Dış paydaş tespiti yapılırken çalışmalardan birinci 
dereceden etkilenen ve bu çalışmaların içeriğinden haberdar oluyor olmasına dikkat 
edilmiştir. İlçenin gerek yönetiminde gerekse işlerinde ortak proje yürütülmüş paydaşlar 
seçilmiştir. Bu anket çalışması ilçede bulunan kamu kurumları, bazı kamu kurumlarının 
bağlı alt birimleri (Okullar, sağlık kuruluşlar vb.), altyapı kurumları, İBB ve ilçe belediyeleri, 
mahalle muhtarlarından yapılan anket ve soru cevap çalışmalarının sonuçları aşağıda özet 
olarak verilmiştir:
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1.     Dış paydaşların %53,8’i Güngören Belediyesi’nin hizmetleri ve faaliyet alanları 
konusunda bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya paydaşların %38,24’ü 
kısmen cevabını vermişlerdir.15,4 ise tamamen haberdar olduğunu bildirmiştir.

2.     Dış paydaşların %46,2’si Güngören Belediyesi ile kurumları arasındaki iletişimi 
başarılı bulmaktadır. Paydaşların %46,2’lik kısmı iletişim düzeyini ne başarılı, ne 
başarısız olarak değerlendirmektedir.

3.   Paydaşların %50’si belediye hizmetlerini belediye web sitesinden, %16,7’si 
billboard, afiş ve pankartlardan, %16,7’si sosyal medyadan, %16,6’sı ise gazete ve 
basından öğrendiklerini belirtmişlerdir.

4.     Dış paydaşların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ölçmek amacı 
ile sorulan ve 5’li ölçeğe göre verilen cevaplar incelendiğinde) yol, kaldırım ve 
alt yapı çalışmaları, kültürel ve sosyal etkinlikler ve parka ve yeşil alan çalımları 
başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır.

5.     Dış paydaşlara, Güngören Belediyesi’nin planlama döneminde hangi hizmetlere 
ağırlık vermesi yönünde bir soru sorulmuş ve her bir paydaştan listede yer alan 
hizmetlerden en az 3 en çok 5 tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Her bir soru ya 
katılım oranı kendi içinde değerlendirilmiştir. Önceliklerin belirlenmesi amacı 
ile sorulan bu soruya verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırayı 
kentleşme ve imar hizmetleri (61,5) park ve yeşil alan çalışmaları (%53,8), kentsel 
dönüşüm çalışmaları (%46,2) hizmetleri almıştır.

6.     Dış paydaşlar, belediye hizmetleri ile ilgili olumlu görüşlerini, iyileştirmeye açık 
alanları ve proje önerilerini belirttikleri açık uçlu sorulara etkin bir şekilde cevap 
vermişlerdir. Verilen cevaplar incelendiğinde ihtiyaç ve beklentiler genel hatları ile 
şu şekildedir:

a. Kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması

b. Yeşil alanların artırılması ve mevcut olanlara daha da nitelik kazandırılması

c. Trafik yoğunluğunun giderilmesi ve otopark

d. Bilgi evlerinin yaygınlaştırılması

e. Eğitimi destekleyici faaliyetlere desteğin artırılması

f. Kültürel ve sosyal etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve artarak sürdürülmesi

g. Sportif çalışmalara ağırlık verilmesi

Güngören Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında katılımcılığın 
artırılması amacıyla dış paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini tespit etmeye yönelik 
olarak uygulana anket çalışması sonuçlarına göre paydaşlar, Güngören Belediyesi ile ilişki 
ve iletişim düzeylerinin iyi olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca çoğu paydaş çeşitli konu 
başlığı altında birlikte projeler geliştirilebileceği hususunu vurgulamıştır.
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Dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve bunların planlama süreci için girdi teşkil 
etmesi amacı ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre Güngören Belediyesi’nin 
paydaşları ile iletişiminin iyi düzeyde olduğu ve özellikle paydaşların kendi faaliyet 
alanları ile ilgili konularda işbirliğine açık oldukları görülmektedir. Gelecek dönemde 
koordinasyon toplantılarının yapılması, karşılıklı kurum ziyaretleri, var olan ve yapılması 
projeler ve çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunulması gibi taleplerde fikir alışverişine 
açık olunduğunun göstergeleridir.

3.6.3. VATANDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi çalışmaları kapsamında bir grup vatandaşın görüş ve önerileri alınmıştır. 
Vatandaşların fikirlerinin alınması için web sitesinde anket yayınlanmıştır.

• Web Sitesi Vatandaş Anketi: Güngören Belediyesi internet sitesi

(www.gungoren.bel.tr / www.gungoren.istanbul) üzerinde yapılan anket çalışmasıdır.

Web Sitesi Vatandaş Anketi

Bu anket çalışması, belediyenin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşların görüş, 
öneri ve beklentilerinin alınarak, bunları stratejik plan sürecinde değerlendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Güngören Belediyesi internet sitesi (www.gungoren.bel.tr) üzerinde 
yayınlanan ve dört sorudan oluşan ankete verilen cevapların özeti şu şekildedir:

1.   Ankete katılan vatandaşların daha çok belediyede imar, kentsel dönüşüm, fen 
işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ile ilgili taleplerinin çözümü için geldiği 
anlaşılmaktadır.

2.    Vatandaşlara, Güngören Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık dönemde hangi 
hizmetlere ağırlık vermesi yönünde bir soru sorulmuş ve her bir cevaplayıcıdan 
listede yer alan hizmetlerden en az 3 en çok 5 tanesini işaretlemeleri istenmiştir.  
Önceliklerin belirlenmesi amacı ile sorulan bu soruya verilen cevapların 
dağılımı incelendiğinde (her soru kendi içinde yüzdelenmiştir), ilk üç sırayı 
park ve yeşil alan çalışmaları (%58,3), kentsel dönüşüm (58,3), kentleşme ve 
imar (%50) hizmetleri almıştır.

3.     Vatandaşlara belediye hizmetleri ile ilgili olumlu görüşlerini, iyileştirmeye açık 
alanları ve proje önerilerini belirtebilecekleri açık uçlu sorular sorulmuştur. 
Genel olarak cevaplar incelendiğinde ihtiyaç ve beklentiler genel hatları ile 
şu şekildedir:

a. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, otopark alanlarının 
artırılması, yeşil alanların artırılması, yolların yenilenmesi, kaldırım 
işgallerinin ortadan kaldırılması, sporla ilgili spesifik etkinliklerin 
düzenlenmesi, gençlere ve çocuklara yönelik projelerin hayata 
geçirilmesi gibi çalışmalara ağırlık verilmesini istemektedirler.
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Güngören Belediyesi 2020-2024 Stratejik plan hazırlık süreci kapsamında katılımcılığın 
artırılması amacıyla vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerinin alınması noktasında 
düzenlenen web anketi sonuçlarına göre vatandaşlar belediye tarafından sunulan 
hizmetlerden önemli oranda memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bir önceki plan 
dönemine göre bir kıyaslama yapıldığında, belirli temel beklentilerin (yeşil alan, kentsel 
dönüşüm vb.) yanı sıra vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin daha spesifik hale geldiği 
görülmektedir.

Vatandaşların bu beklentileri, stratejik plan çalışmaları kapsamında değerlendirilerek yeni 

hedefler oluşturulmuş ve var olan hedeflerin içeriği veriler ışığında güncellenmiştir.

3.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Stratejik plan hazırlık sürecinde “Neredeyiz?” sorusuna cevap verebilmek için yapılması 
gereken çalışmalardan biri de kuruluş içi analiz çalışmalarıdır. Kısaca kuruluş içi analiz, 
kuruluşun yapısının insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, 
teknolojik düzeyinin vb. analizini içermektedir. 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen kuruluş içi analiz çalışmalarında, Güngören Belediye’sinin 
sahip olduğu kaynaklar, bu kaynakların yönetimi, bilişim ve teknoloji, stratejik yönetim 
ve performans yönetimi, süreç yönetimi, evrak yönetimi vb. gibi birçok alanda 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu analizlerle birlikte Güngören Belediyesi’nin kurumsal 
alanda yürüttüğü faaliyet ve projelerle ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması 
sağlanmıştır. Ortaya konulan bu yönler, stratejik planın ilerleyen bölümlerinde yer alan 
GZFT (SWOT) Analizi başlığı altında verilmiştir.

  3.7.1. ORGANİZASYONEL YAPI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına 
göre her yıl belirlenen nüfus verilerine uygun olarak düzenlenen Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Güngören Belediyesi C-15 grubunda 
yer almaktadır. Belediyenin genel karar organı olan Meclis, otuz yedi üyeden 
oluşmaktadır. Hâlihazırda dört Başkan Yardımcısı ve müdürlük ile belediye faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Güngören Belediyesi’nin organizasyon şeması Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Güngören Belediyesi Organizasyon Şeması
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3.7.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent 
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, 
acil yardım, kurtarma ve  ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 
gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 
inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları 
ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine 
tabii şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete 
ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde 
uygulanmaz); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; 
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, 
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler 
de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açabilirler.

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin 
yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği 
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, 
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla 
ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
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Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Aynı kanunun 15. Maddesinde belediyenin yetki ve imtiyazlarına EK-4’de yer verilmiştir. 
5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun yanı sıra 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
ilgili maddelerinde de ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin hususlara yer 

verilmiştir.

3.7.3. İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

        İnsan Kaynağının Yapısı ve Niteliği
Güngören Belediyesi’nde 01.08.2009 tarihi itibari ile 344 personel görev yapmaktadır. 
Belediyede görevli 344 personelin %24,41’i bayan, %75,58’i ise erkek personelden 
oluşmaktadır.

Cinsiyet
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran
Bayan 70 %26,21 6 %10,71 8 %38,09 84 %24,41

Erkek 197 %73,78 50 %89,28 13 %61,90 260 %75,58

TOPLAM 267 %100 56 %100 21 %100 344 %100

Tablo 7. Cinsiyet ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı
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Belediyede görevli personelin en yoğun olduğu yaş aralığı 31-40 yaş arasıdır (%35,46). 

Tablo 8 ’ deki veriler incelendiğinde personelin genel olarak düşük bir yaş ortalamasına 

sahip olduğu görülmektedir.

Yaş Grubu
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran

20-30 Yaş 15 %5,61 - - 15 %71,42 30 %8,72

31-40 Yaş 116 %43,44 1 %1,78 5 %23,80 122 %35,46

41-50 Yaş 60 %22,47 16 %28,57 1 %4,76 77 %22,38

51-60 Yaş 60 %22,47 37 %66,07 - - 97 %28,19

61 Yaş ve Üzeri 16 %5,99 2 %3,57 - - 18 %5,23

TOPLAM 267 %100 56 %100 21 %100 344 %100

Tablo 8. Yaş Grupları ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lisans mezunu bulunmaktadır (% 46,81). 
Lisans mezunlarını %28,83 ile lise mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm 
personel içerisinde %7,84’tür. Kurum genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
görevli personel oranı %60,44’tür. Bu oran nitelikli personel istihdamı açısından oldukça 
iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı
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Eğitim Düzeyi
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran

İlkokul - - 27 %48,21 - - 27 %7,85

Ortaokul 8 %2,99 6 %10,71 - - 14 %4,07

Lise 77 %28,83 18 %32,14 - - 95 %27,62

Önlisans 5 %1,87 2 %3,57 6 %28,57 13 %3,78

Lisans 125 %46,81 3 %5,35 14 %66,66 142 %41,28

Yüksek Lisans 52 %19,47 - - 1 %4,76 53 %15,41

TOPLAM 267 %100 56 %100 21 %100 344 %100

Tablo 9.  Eğitim ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı

Belediye personelinin çalışma süreleri incelendiğinde, çalışanların %28,77’si 6-10 yıl süre 
ile belediyede çalışmaktadır. Bunu % 29,65 oran ile 21-25 yıl süre ile çalışan personel 
izlemektedir. Kurumda 10 yılın üstünde görev almış personel oranı %63.35’dir.

Çalışma Süresi
Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran

0-5 Yıl 6 %2,24 - - 21 %100 27 %7,84

6-10 Yıl 99 %37,07 - - - - 99 %28,77

11-15 Yıl 55 %20,59 4 %7,14 - - 59 %17,15

16-20 Yıl 10 %3,74 7 %12,50 - - 17 %4,94

21-25 Yıl 97 %36,32 5 %8,92 - - 102 %29,65

26-30 Yıl - - 26 %46,42 - - 26 %7,55

31 Yıl ve Üzeri - - 14 %25 - - 14 %4,06

TOPLAM 267 %100 56 %100 21 %100 344 %100

Tablo 10. Çalışma Süresi ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı

Grafik 2. Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı
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696 KHK Kapsamında Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Bilgisi

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 24. Maddesi gereği; Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamında yapılan ihaleler ile hizmet alımı suretiyle çalıştırılan alt işveren personelinden 
Tespit Komisyonu çalışmaları ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan ve anılan 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayalı tebliğ ile genelgeye göre Belediyemizin 
şirketine geçirilmesine hak kazanan personelin Arşiv Araştırması işlemleri tamamlandıktan 
sonra geçiş işlemi yapılmıştır.

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Bu kapsamında personele öz değerlendirme çalışması yapılmıştır. Öz değerlendirme 
kapsamında personele genel yetenek, genel kültür ve kişilik envanteri testi uygulanmıştır. 
Hedefler belirlenirken özdeğerlendirme analizi sonuçları dikkate alınmıştır.

İnsan kaynakları yetkinlik analizi kapsamında yapılan Öz değerlendirme çalışması 
kurumsal bazda eğitim ve gelişim raporlarına etki ederek farklı iş başlıklarında çalışan 
personelin kendini tanıması ve gerek görüldüğünde de ihtiyaç duyulan pozisyonlara 
uygun yetkinlikte personel için altlık oluşturulmuştur.

Öz değerlendirme çalışmalarına 319 memur personel atanmış olup 319 Personel Genel 
yetenek genel kültür katılırken, kişilik envanteri testine 319 personel katılmıştır. %100 
hedefe ulaşılmıştır.

 3.7.4. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

Kurumumuz kurum kültürünün oluşması için çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanların 
katılımını sağlamak, kurumun karar alma süreçlerinde çalışanlara yönelik iç paydaş 
anketleri, iç paydaş memnuniyet ölçümleri ile kurum içindeki işleyişten oluşan aksaklıklar, 
memnuniyetler ortaya konmaktadır. Kurum içi işbirliğinin geliştirmeye yönelik olarak 
çalışmalara iç paydaş memnuniyeti anketinde kurum içi birlikteliğe yönelik sorular 
sorulmuş en iyi iletişim geliştirilen ve iş birliğinde hangi birimler ile iletişim hangi düzeyde 
olduğu ölçümleri yapılmaktadır.

Bilginin paylaşımı ve yayılımı noktasında kurum içi iletişim ağı istenilen düzeyde 
kullanılmakta olup, iç paydaşlarla yöneticiler arasında bilgi akışı yatay ve dikey yönde 
istenilen düzeyde, hızlı ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlanmaktadır. İç Paydaşları karar alma 
süreçlerine dahil edilmesini sağlamak için anketler, çalıştaylar yapılmaktadır. 2020 
-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında da katılımcılık ilkesiyle çalışanların fikirleri 
alınmıştır. Konu ile ilgili olarak çalışanlara yapılan çalıştaylarda bilgiler verilmiştir. İnsan 
Kaynakları analiz kısmında yer alan öz değerlendirme çalışmaları ile çalışanların kendileri 
ile fikir edinme fırsatı sunulmuştur. Planlama sürecinde, bütçe ve performans sürecinde 
çalışanlarla koordineli çalışmalarla süreçten sürekli haberdar olmaları sağlanmıştır. 
Kurum olarak stratejik planlama sürecinin hemen seçim sonrasında olması üst yönetimin 
organizasyon ve yapılaşma sürecinde sahiplenmesinde zaman almış fakat sürecin ilerleyen 
zamanlarında ve üst yönetimin karar verme noktasında sürece dahil edilmesiyle istenilen 
noktaya ulaşmıştır. Kamusal yararlılık, katılımcılık, kalite ve verimlilik, şeffaflık, sorumluluk, 
adillik, eşitlik prensibiyle kurum içerisinde çalışmaların yürütülmesi, çalışanların 
performans değerlendirmelerinin de bu yönlerde yönetim tarafından yapılacak olan 
değerlendirmelerle dikkate alınarak performans değerlendirmeler yapılmaktadır.
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3.7.5. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Hizmet Binaları ve Tesisler

Güngören Belediyesi’nin ana hizmet binası Güven Mahallesindedir. Bu binada onbeş 
müdürlükten; sadece Veteriner İşleri Müdürlüğü haricinde 14 Müdürlüğümüz ana hizmet 
binasında hizmet vermektedir.

Belediyenin ana hizmet binası ve bu bina dışında hizmet amaçlı kullanılan diğer 
taşınmazlara ilişkin bilgiler Tablo 11’de verilmiştir.

No Hizmet Birimi Mahalle Yüzölçümü Kat 
Sayısı

1 Başkanlık Merkez Binası Güven 5000 m² 8
2 Veteriner İşleri Md. Sanayi 700 m² 1
3 Güngören Kültür Merkezi Merkez 1.700 m² 5
4 Engelliler Merkezi-Belediye Aşevi Merkez 900 m² 3
5 Aksemşettin Bilgi Evi Güneştepe 1.000 m² 3
6 Yunus Emre Bilgi Evi A.N. Gürman 200 m² 2
7 Muhtar Ali Arslan Bilgi Evi Akıncılar 1.000 m² 4
8 İbn-i Sina Bilgi Evi Haznedar 221 m² 1
9 Ahmet Yesevi Bilgi Evi Sanayi 316 m² 3

10 Başşoförlük Abdurrahman Nafiz Gürman 2.271 m² 1
11 Cevizlik Sosyal Tesisi Merkez 1.332 m² 3
12 Hasbahçe Sosyal Tesisi Merkez 300 m² 2
13 Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisi Merkez 135 m² 1
14 Şelaleli Park Sosyal Tesisi Güneştepe 226 m² 3
15 Sadık Özgür Parkı Sosyal Tesisi Gençosman 68 m² 1
16 Güneştepe Semt Konağı Sosyal Tesisi Güneştepe 1.335 m² 3
17 Şeyh Şamil Parkı Sosyal Tesisi Güneştepe 85 m² 1
18 Cep Yüzme Havuzu Merkez 747 m² 3
19 Kurban Kesim Tesisi Sanayi 12.707 m² 1
20 Güngören Kültür Merkezi Kahve Mekanı Merkez 230 m² 2
21 Kemerburgaz Aziz Paşa Mesire Alanı EYÜP 72,93 ha -

Tablo 11. Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar
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Araçlar

Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullandıkları resmi araçlara ilişkin 
bilgiler (Ağustos 2019 tarihi itibariyle) Tablo 12’de verilmiştir.

S. No Araç Türü Adet
1 Binek Araç 30
2 Kombivan 27
3 Minibüs 10
4 Otobüs (45+1) 1
5 Otobüs (29+1) 6
6 Pikap 4
7 Kamyonet 3
8 Damperli Kamyon 2
9 Hasta Nakil Aracı 2

10 Sepetli Araç 1
11 Çekici 2
12 Panelvan 4
13 Asfalt Serme Robotu 1
14 Ekskavatör 1
15 Vidanjör 1
16 Asfalt Makinesi 1

TOPLAM 96

Tablo 12. Belediyede Kullanılan Resmi Araç Türleri ve Sayıları

3.7.6. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ANALİZİ

Belediye sistem yapısı içerisinde Active Directory Server, File Server, Exchange Server, Nas 
Server, Web Server, Led Ekran Server, Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon ve GIS olmak 
üzere toplam 8 Server bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Firewall Güvenlik Duvarı, 
Güvenlik Duvarı Loglama Yazılımı da teknolojik altyapıyı oluşturan öğeler arasında yer 
almaktadır.

Mevcut internet çıkışı çift VDSL hat yanına 70 MBit’lik fiber bulunmaktadır. Bu sayede 
internet çıkışı hızlanmış kurumsal web sitelerimiz belediyemiz üzerinde tutularak 
vatandaşların web üzerinden yaptığı işlemler daha hızlı yapılabilir hale getirilmiştir. 
Belediyemiz merkez binası ile farklı lokasyonlardaki şubeler arasında 10 Mbit’lik fiber 
bağlantı bulunmaktadır. Ses, görüntü ve data bu hatlar üzerinden hızlı bir şekilde 
geçmektedir. Yenilenen ana hizmet binamızda Gigabit network alt yapısı kullanılmaktadır.

Belediye ana binasında 2 adet Fiber 2 adet VDSL internet hattı bulunmakta ve tüm dış 
müdürlükler dahil bu hatlar üzerinden bölünerek internete çıkılmaktadır.
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Kurumda özellikle de bilgi işlem tarafında teknolojik gelişmeler hem donanım hem 
de yazılım bazında yakından takip edilmektedir. Ancak yenilikleri kuruma uyarlama 
noktasında ihtiyaç ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak hareket edilmektedir.

Kurumda kullanılan ortak müdürlük çalışma dosyaları NAS (Network-Attached Server) 
üzerinde tutulmakta ve ayrıca günlük olarak yedeği ikinci sistem odasında bulunan bu 
servera alınmaktadır. Sanal makinalar üzerinde çalışan otomasyon programının yedeği NAS 
üzerine sanal dosya şeklinde alınmakta ve ayrıca diğer sistem odasında bulunan farklı bir 
servera replikasyonu günlük olarak yapılmaktadır. Exchange Server, Active Directory, Araç 
Takip Sistemi, Netcad sistemlerinin yedeği de yine NAS’a yedeklenmektedir. Günlük olarak 
düzenli ve otomatik yedekleme yapılmakta, alınan yedekler farklı lokasyonlara güvenlik 
amacıyla aktarılmaktadır. Yedekleme kapsamında Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon 
Yedeği, File Server Yedeği (Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Klasörleri-TAKAS), Active 
Directory (Kullanıcı mailleri, izinler, yetkiler vb.) yedeği alınmaktadır. Yedekleme için bir 
felaket senaryosu kurgulanmış olup yakın zamanda farklı bir lokasyonda gerekli çalışma 
yapılacaktır.

Otomasyon (Yönetim Bilişim) Sistemi

Güngören Belediyesi 2011 yılında aldığı önemli bir kararla 2005 yılından beri kullanmakta 
olduğu otomasyon yazılımını değiştirip, yapılan süreç analizi çalışmasına ve iş akışlarına 
doğrultusunda  kendi yazılımını geliştirmiştir. Aynı zamanda Kurum Fiziksel Arşivi 
ciddi bir çalışma neticesinde hem fiziksel olarak yenilenmiş hem de dijitalize edilmiştir. 
Buna ilaveten EBYS uygulamaya alınmış ve genelde 3 farklı sistem olarak kullanılan bu 
yazılımlar tek bir çatı altında, bütünleşik bir sistem olarak başarıyla hizmete sunulmuştur. 
Otomasyon yazılımı %100’e yakın bir kullanım oranına sahiptir. Bunun en önemli sebebi 
otomasyon sistemi temel modüller hariç (muhasebe, gelirler, maaş vs.) kullanıcı ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillenip hizmete sunulmuş olmasıdır.

Otomasyon sistemine KEP ve DETSİS entegrasyonu yapılmış ve yazışmalar KEP üzerinden 
gönderilerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda elektronik imza da 
devreye girmiştir.

Otomasyon sisteminde kullanılan modüllerin detaylı listesine ilişkin örnek bir ekran 
görüntüsü Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Otomasyon Sisteminde Aktif Olarak Kullanılan Modüller



2020-2024 / STRATEJİK PLAN

67www.gungoren.bel.tr

Yazılım ve Donanım

Kurumda kullanılan yazılımların listesi aşağıda verilmiştir,

Donanım Türü Adet

Bilgisayar (Masaüstü, Dizüstü) 300

Yazıcı 72

Fotokopi 13

Tarayıcı 24

Tablet 101

Projeksiyon 22

Plotter 2

A0 Tarayıcı 1

Fiziksel Sunucu 7

Sanal Sunucu (Fiziksel Sunucu Üzerinde Çalışan) 6

NAS (Yedekleme Sunucusu) 3

Tablo 13. Kurumda Kullanılan Donanımlar
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Birimlerden gelen yazılım talepleri ihtiyaca göre ve Başkanlığın onay vermesi durumunda 
karşılanmaktadır. Donanım talepleri de yapılan çalışma neticesinde gerçekten ihtiyaç 
varsa talep yerine getirilmektedir. Yeni hizmet binamız ve anlayışımız neticesinde zaman 
içerisinde taleplere göre düzenlemeler yapılmaktadır.

Web Sitesi

Güngören Belediyesi’nin web sitesi 2010 yılında kurumsal kimliğe uygun olarak 
güncellenmiş olup, aynı tasarım halen kullanılmaktadır. Web sitesi üzerinden belediye 
faaliyetleri ve ilçe ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Ancak belediye 
birimlerinin gerçekleştirdiği yoğun ve aktif çalışmaların haberleştirilerek bu site aracılığı 
ile duyurulması ve tanıtılması yönündeki faaliyetlerin artırılmasına ihtiyaç vardır. Bunun 
yanı sıra mevcut web sitesinin hem görsellik hem de fonksiyonellik ve içerik açısından 
bütünüyle yenilenmesinin kullanımı artıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle de web 
sitesi güncelleme çalışması başlatılmış olup yeni arayüzü ile hizmete sunulacaktır.

Güngören Belediyesi kendi serveri üzerinde;

• www.gungoren.istanbul
• www.gungoren.bel.tr
• www.gunkart.com.tr
• www.kankam.org.tr
• www.gungorenligi.com
• www.gungorenbilgievleri.com
• www.gungorenkultursanat.com 

İnternet sitelerinin yayını yapmaktadır.

2020 yılı itibariyle web sitemiz güncellenerek tek bir uzantı üzerinden hizmet verecektir.

e- Belediye, e-devlet ve Diğer Kurumlarla Entegrasyon

Güngören Belediyesi web sitesi üzerinden (e-belediye) şu hizmetleri sunmaktadır;

• Vezne
• Borç Sorgulama / Ödeme

• Başvuru
• Şikayet ve Öneri
• Ruhsat Başvuru
• Kurslar
• Etkinlikler

• Bilgi Edinme
• Sokak Birim Değerleri/Rayiçleri
• Bina Birim Değerleri
• Nikah Tarihleri
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Güngören Belediyesi e-belediye uygulamaları yaygınlaştırılarak, yapılan tahsilatın 
her geçen yıl artan şekilde e-belediye üzerinden yapılmasını teşvik edici bir yaklaşım 
sergilemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda 2020 -2024 Stratejik Planlama döneminde 
sonunda e-belediye üzerinden yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranının 
arttırılması planlanmaktadır.

Güngören Belediyesi hali hazırda e-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki hizmetleri 
sunmaktadır;

• Arsa Rayiç Değeri Sorgulama
• Nöbetçi Eczane Sorgulama
• e-makbuz Sorgulama
• Sicil Bilgi Sorgulama
• Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
• Beyan Bilgileri Sorgulama
• Tahsilat Bilgileri Sorgulama

Yeni plan döneminde e-devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik kapsamında yer alan hususular da dikkate alınarak e-devlet kapısı üzerinden 
sunulan hizmetlerin artırılması hedeflenmektedir. 11.Kalkınma Planı’nda yer alan e- devlet 
uygulamaları da ön görerek yeni düzenlemeler ve eklemeler yapılacaktır. Stratejik Plana 
bu yönde göstergeler eklenmiştir. Diğer kurumlarla entegrasyon çalışmaları kapsamında 
ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ile Güngören Belediyesi arasında yapılan anlaşma ile 
bölgedeki tapu bilgileri sorgulanmaktadır. Buna ilave olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Güngören Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında KPS 
sistemi kullanılmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi, kısaca, ilçeye (kente) ait tüm bilgileri (mülkiyet bilgileri, altyapı bilgileri, 
imar planları, bina-işyeri-konut envanteri, sosyal doku vb.) içeren ve belediye kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Daha geniş biçimde ifade edilecek 
olursa, Kent Bilgi Sistemi bir kentin coğrafi özelliklerini, o kentte yaşayanları ve onların 
sosyo-ekonomik niteliklerini, üst dokusunu ve altyapısını, akıllı ve katmanlı haritalarını, 
gelir ve gider sistemlerini kapsayan sayısal ve sözel bilgilerinin ilişkilendirilmesi; 
mükellefiyet ve aboneliklerin belirlenmesi, gerekli personel, bilgisayar donanımı ve 
yazılım altyapılarının oluşturulması, sistemin yaşayan ve sürekli güncellenen bir projeye 
dönüşmesi, karar ve denetim mekanizmalarının daha hızlı ve daha doğru işlemesi için, 
veri toplama, bilgi sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyonun sağlanmasıdır.

Güngören Belediyesi bünyesinde münferit çalışan farklı bilgi sistemleri olmakla beraber 
ortak bir veri tabanından işlem yapılamamaktadır. Örneğin kurumun kullandığı otomasyon 
sistemi ile Emlak istimlak Müdürlüğünün kullanmış olduğu NetCAD programı birbirinden 
bağımsız çalışmaktadır. Benzer şekilde Kent Bilgi Sistemine veri tabanı oluşturmak 
amacıyla yapılan çok kapsamlı saha çalışmalarına ilişkin veriler excel formatında üretilmiş 
olup mekânsal veriyle eşleştirmemiştir. Sonuç olarak, kurumun elinde bulunan birçok veri 
farklı farklı formatlarda olup bunların ortak bir  platformda (Kent Bilgi Sistemi) işlenip, 
sorgulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.



 

2020-2024 / STRATEJİK PLAN

70 www.gungoren.bel.tr

3.7.7. MALİ KAYNAK ANALİZİ 

 Gelir ve Gider Bütçesi

Güngören Belediyesi’nin 2014-2018 dönemine ilişkin gelir ve gider bütçe verileri Tablo 14 
’de verilmiştir. Belediyenin gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının ortalama olarak %80’in 
üzerinde, gider bütçesi gerçekleşme oranının ise ortalama olarak %85’in üzerinde olduğu 
görülmektedir. 2018 yılında Gelir bütçesi %75,76 iken Gider bütçesi %90.47 olduğu 
görülmektedir.

Yıl Planlanan Bütçe  
(TL)

Gerçekleşen  
Gelir Bütçesi  

(TL)

Gelir Bütçesi  
Gerçekleşme  

Oranı (%)

Gerçekleşen  
Gider Bütçesi  

(TL)

Gider Bütçesi  
Gerçekleşme  

Oranı (%) 

2014 162.246.011,00 147.566.767,09 %90,95 141.599.657,18 %87,27

2015 161.014.600,00 123.904.704,01 %76,95 144.589.492,67 %89,80

2016 172.900.000,00 128.452.919,35 %74,29 145.270.520,23 %84,02

2017 180.750.000,00 154.111.405,13 %85,26 171.593.640,88 %94,93

2018 211.800.000,00 160.463.715,51 %75,76 191.613.028,78 %90,47

Son beş yıllık döneme ilişkin olarak yukarıda yer alan veriler incelendiğinde, toplam 
gelirlerin toplam giderleri karşılama oranı beş yıllık dönem için %93,55 olarak 
gerçekleşmiştir. Rakamlarla ifade edildiğinde, giderlerin gelirlere göre yaklaşık 40 
milyon TL daha fazla olduğu görülmektedir (Toplam gelir: 714.449.511,09) (Toplam 
gider: 794.666.339,74). Belediyeler gibi kaynakları sınırlı olup buna karşın hem alt ve üst 
yapı hem de sosyal vb. birçok alanda çok sayıda hizmet vermek zorunda olan kurumlar 
açısından bu durumu yönetmek oldukça zorlu bir süreçtir. Güngören belediyesi 5 yıllık 
dönemde gelir-gider dengesini koruma noktasında iyi bir orana sahip olmakla birlikte, 
gider-gelir farkının açılmaması adına bir yandan gelirleri artırmaya ve alacakları tahsil 
etmeye yönelik çalışmalara odaklanmak diğer yandan ise giderleri azaltıcı tedbirler almak 
durumundadır. Grafik 3’de Yıllar itibariyle gerçekleşen gelir ve gider bütçeleri, Grafik 4’de 
ise yıllar itibariyle gelirin gideri karşılama oranları verilmiştir.

Tablo 14. Planlanan ve Gerçekleşen Gelir - Gider Bütçesi (2014-2018)
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Grafik 3. Yıllara Göre Gelir-Gider Bütçesi (2014-2018)

Grafik 4. Yıllara Göre Gelir-Gider Bütçesi Karşılama Oranları (2014-2018)
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Belediye Gelirleri

Belediyelerin çok çeşitli gelir kalemleri bulunmaktadır. Bina, arsa, ÇTV vb. vergiler 
belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer alırken, Merkezi İdare vergi gelirlerinden 
alınan paylar da belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer almaktadır. Tablo15’de 
belirli gelir kalemleri bazında Güngören Belediyesi’nin son üç yıllık gelir bilgileri verilmiştir.

Sıra 
No Gelir Türü 2016 2017 2018

Artış Oranı 
(2016-
2018)

1 Bina Vergisi 33.454.894,71 33.038.293,50 47.324.173,44 43,24

2 Arsa Vergisi 3.047.929,18 2.045.092,78 2.274.985,28 11,24

3 Çevre Temizlik Vergisi 2.797.522,37 2.400.796,52 2.721.833,21 13,37

4 Haberleşme Vergisi 198.251,74 200.862,87 228.986,15 14,00

5 Elektrik ve Havagazı Tüketim 
Vergisi 5.917.498,25 5.979.430,59 6.989.753,51 16,90

6 İlan Reklam Vergisi 2.069.633,56 2.120.114,21 2.421.236,81 14,20

7 Bina İnşaat Harcı 0,00 203.883,38 251.438,70 23,32

8 İşgal Harcı 936.144,28 1.460.369,32 1.366.553,00 6,42

9 İşyeri Açma İzni Harcı 189.581,62 181.475,20 246.939,50 36,07

10 Yapı Kullanma İzin Harcı 2.841.901,05 2.244.522,08 471.155,79 79,01

11 Diğer Harçlar 109.982,34 1.547.326,03 3.341.931,54 115,98

12 Muayene, Denetim ve Kontrol 
Ücretleri 754.418,34 645.319,44 569.987,55 11,67

13 Ecrimisil Gelirleri 2.193.598,06 2.339.194,53 2.194.709,18 6,18

14 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 444.112,45 510.091,51 284.142,83 44,30

15 Merkezi İdare Vergi Gel. Alınan 
Pay 52.996.311,60 61.662.934,04 70.726.568,50 14,70

16 ÇTV’den Alınan Paylar 2.314.755,77 2.381.275,10 2.716.780,96 14,09

17 Yol Harcamalarına Katılım Payı 756.094,70 2.082.851,45 1.659.609,58 20,32

18 Diğer Harcamalara Katılma 
Payları 161.045,89 313.471,78 181.463,80 42,11

19 Mahalli İdarelere Ait Paylar 717.418,92 580.143,57 1.061.013,63 82,89

20 Vergi Cezaları 5.927.732,41 8.932.229,72 3.962.002,09 55,64

21 Taşınmaz Satışı Gelirleri 7.395.626,77 17.672.283,86 5.490.640,69 68,93

22 Diğer Gelirler 3.228.465,34 5.569.443,65 3.977.809,77 28,58

TOPLAM 128.452.919,35 154.111.405,13 160.463.715,51 4,12

Tablo 15. Gelir Türlerine Göre Belediye Gelirleri (2016-2018)
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Belediye Giderleri

Güngören Belediyesi’nin giderlerine ilişkin olarak genel bilgi vermek amacı ile son 2 yıllık 
gider bütçesi verileri Tablo 16’ da verilmiştir.

Gider Türü
Gerçekleşen Gider Bütçesi (2017) Gerçekleşen Gider Bütçesi (2018)

(TL) Oran (%) (TL) Oran (%)

Personel Giderleri 26.253.307,35 % 15,30 28.124.234,75 % 14,68

SGK Devlet Primi Gid. 3.722.257,68 % 2,17 4.262.510,55 % 2,22

Mal ve Hizmet Alım 
Gid. 86.538.001,81 % 50,43 109.507.502,72 % 57,15

Faiz Giderleri 2.427.904,15 % 1,41 3.388.703,42 % 1,77

Cari Transferler 9.430.635,05 % 5,50 10.710.640,35 % 5,59

Sermaye Giderleri 31.418.061,37 % 18,31 32.508.668,27 % 16,97

Sermaye Transferleri 11.803.473,47 % 6,88 3.110.768,72 % 1,62

Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00

Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00

GENEL TOPLAM 171.593.640,88 % 100 191.613.028,78 % 100

Tablo 16. Gider Türlerine Göre Belediye Giderleri (2017-2018)

Belediyenin giderleri incelendiğinde, son iki yılda gider kalemleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı görülmektedir. Mevcut giderlerin yaklaşık %17’sini SGK devlet 
primleri dahil personel giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımları bütçenin yaklaşık 
%57’sini oluştururken, 06 kodlu sermaye giderleri yani yatırımlar, bütçenin yaklaşık 
%18’sini oluşturmaktadır.

Mali Kaynak Analizinde, belediyenin bütçesi göz önünde bulundurarak stratejik planda 
yer  alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi 
sağlanmıştır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre genel bütçe vergi gelirleri payları ve 
özkaynaklardan elde edilen gelirlere göre Stratejik Plan gerçekçi bir şekilde planlanması 
hedeflenmiştir.
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KAYNAKLAR 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam 
Kaynak

Genel Bütçe 84.000.000 88.200.000 92.610.000 97.240.500 102.102.525 464.153.025

Vergi Gelirleri 86.020.000 90.321.000 94.837.050 99.578.903 104.557.848 475.314.801

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 4.986.000 5.235.300 5.497.066 5.771.919 6.060.515 27.550.800

Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel 
Gelirler

151.000 158.550 166.478 174.802 183.542 834.372

Diğer Gelirler 17.140.000 17.997.000 18.896.849 19.841.693 20.833.777 94.709.319

Sermaye Gelirleri 13.003.000 13.653.150 14.335.808 15.052.597 15.805.228 71.849.783

Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0

Diğer (Kaynak 
belirtilecek) 0 0 0 0 0 0

Red ve İadeler (-) 300.000 315.000 330.751 347.289 364.653 1.657.693

TOPLAM 205.000.000 215.250.000 226.012.500 237.313.125 249.178.782 1.132.754.407

Tablo 17.  Tahmini Mali Kaynaklar
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3.8. PESTLE ANALİZİ
Stratejik yönetimin çevresel tarama bileşeninde kullanılan makro-çevresel faktörlerin 
çerçevesini tanımlar. Stratejik bir analiz yaparken veya pazar araştırması yaparken dış 
analizin bir parçasıdır ve dikkate alınması gereken farklı makro-çevresel faktörlere genel 
bir bakış sunmak için kullanılmaktadır. Bu analizle belediye üzerinde etkili olan ve ya 
olabilecek politik, ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel etkenlerin tespit 
edilmesi amaçlanır.

Örnek verilen analizde Güngören’ de olası faktörlerden örnekler sunulmuş ve PESTLE 
analizi kapsamında analizlerin hangi işler için yapıldığı ifade edilmiştir.

Politik
Etkenler

 
Sosyo Kültürel

Etkenler
 

Ekonomik
Etkenler

 Teknolojik
Etkenler 

Yasal
Etkenler

Şekil 5. PESTLE Analizi Etkenleri
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Tablo 18. PESTLE Analizi

ETKENLER 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunl
ar) 

Etkisi 
Belediyeye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

Politik 

Hükümet 
politikalarında 
Yerel Yönetim 

verilmesi 

Olumlu raporlamalarda Yerel 
Yönetimlere yer 

verilmesi 

  Planlamalar da Yerel 

 

Ekonomik 

Türkiye 
ekonomisindeki 
büyüme /Merter 
Moda Merkezi 

Olumlu  Bütçede ayrılan payın 
artması 

  

Merter Moda Merkezi için 
Ar -Ge Merkezi kurulması 

Sosyokültürel 

gün içerisinde 

göstermesi/  

alması  

Olumsuz 

  

Trafik, otopark, 

istenilen düzeyde 
 

Kayıtlı göç sistemi 

alanlarının arttırılması 

    Teknolojik    
artması/  Hızlı 

Teknolojilerinin 
Artması 

Olumlu Teknolojilerinin 
 

  

Dijital platformlar ve 
 

Yasal 

Belediye 
mevzuattaki 

 

Olumsuz 

  

yasal sorunların 
 

  

Çevresel 
Yürütülmesi /  

Olumlu Yeri
 

  

planlamalarının ve gerekli 
 

PESTLE analizi ile ilçemiz genelinde mevzuata uygun yapılan işlerin nelerden hangi yönde 
etkilendiği, neler yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Ülke politikaları ile olan uyum, 
ekonomik olarak yapılacak olan faaliyetlere ayrılan payın arttırılması gerekliliği ifade 
edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılması hedeflenen kentsel 
dönüşüm çalışmaları PESTLE analizinde de öncelikli olarak değerlendirmeye alınan 
başlıklarda yer verilmiştir. 
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler
 

Fırsatlar Tehditler

GZFT

 

Çevre Analizi 

 

3.9. GZFT ANALİZİ

GZFT analizi, bir kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile çevresinde kendisi açısından var olan 
fırsat ve tehditlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları ifade eder. GZFT analizi, kurumun 
kendisinin ve kurumu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. 
Bu yöntem, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve 
stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder. Bu analiz çalışması kapsamında elde edilen 
veriler özellikle stratejik plan sürecinde öngörülerin (amaç, hedef vb.) ortaya konması için 
önemli bir girdi teşkil eder. Planlama süreci kapsamında yapılan kuruluş içi analiz, çevre 
analizi ve paydaş analizi çalışmalarıyla GZFT analizinin ilişkisi Şekil 6’da verilmiştir.

GZFT Analizinin içeriğini oluşturan güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin ne anlama 
geldikleri Tablo 19’da özet olarak açıklanmıştır.

Analiz Türü Kuruluş 
İçi Analiz

Çevre 
Analizi

Paydaş 
Analizi Açıklama

G Güçlü Yönler
√ - √

Kuruluşun amaçlarına ulaşması için 
yararlanılabileceği olumlu hususlardırS Strengths

Z Zayıf Yönler
√ - √

Kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil 
edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, 
aşılması gereken olumsuz hususlardırW Weaknesses

F Fırsatlar
- √ √

Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve 
kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan 
etkenler ya da durumlardırO Opportunities

T Tehditler
- √ √

Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, 
olumsuz etkilerinin engellenmesi veya 
sınırlandırılması gereken unsurlardırT Threats

Tablo 19. GZFT Analizi ve Açıklaması

Şekil 6. GZFT (SWOT) Analizi ve Mevcut Durum Analizi İle İlişkisi
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Stratejik plan hazırlık süreci kapsamında yapılan GZFT analizi sonucunda Güngören 
Belediyesi’nin güçlü ve zayıf yönleri ile içinde bulunduğu çevrede var olan ve kendisini 
etkileyen fırsat ve tehditler tespit edilmiş ve aşağıda sunulmuştur.

Güçlü Yönler

1. Belediye yönetiminin değişim, yenilik, teknoloji vb. konulara açık olması ve bu yöndeki uygulamaları 

desteklemesi

2. Belediye hizmet binasının yeni ve belediye hizmetlerin aynı anda alınma imkanın bulunması

3. Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla etkin ve koordineli çalışmaların yapılması

4. Kurumda stratejik yönetim, performans yönetimi ve süreç yönetiminin başarı ile uygulanması

5. Belediyecilik hizmetleriyle ilgili ileri düzeyde uzmanlaşma, deneyim, hızlı hareket kabiliyeti, yetkinlik 
ve bilgi birikimine sahip olunması ve bunun hizmetlerde standartlaşma, kalite artışı ve sürekliliği 
sağlaması

6. Farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi

7. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının yönetim ve personel bazında kabul edilmesi

8. Engelli grupların topluma kazandırılmasına yönelik faaliyet gösteren Engelli Merkezinin olması

9. Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini çok sayıdaki kanal aracılığı ile ilettiği, bunların etkin 
bir şekilde takip edildiği ve çözüme kadar olan her aşamada geri bildirimin yapıldığı Beyaz Masa 
uygulamasının var olması

10. Yapılan çalışmaların kapsayıcı nitelikte olması ve ilgili tüm paydaşlara hitap edecek şekilde 
gerçekleştirilmesi

11. Paydaşlarla ilişki ve koordinasyonun iyi düzeyde olması ve işbirliği çerçevesinde ortak çalışmalar 
yapılması

12. Kurum personelinin niteliğinin belirli bir seviyenin üstünde olması

13. Kurumda aktif halde kullanılan süreç odaklı bir otomasyon sisteminin var olması, bu sistemin 
genişletilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması

14. Kurum genelinde mali disiplininin yüksek oranda sağlanmış olması (Bütçe-Performans Programı 
entegrasyonu; Ortak harcama kalemlerinin ilgili tek bir birimde toplanması vb.)

15. Kurum arşiv sisteminin istenilen düzeye ulaştırılması
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Zayıf / Geliştirilmesi Gereken Yönler

1. Birimler arası iletişim ve koordinasyonun geliştirilme ihtiyacının olması ve personel aidiyetinin 

sağlanması

2. Bilgilendirme, duyuru ve tanıtım vb. belediye faaliyetlerinin tamamının gerekli alanlarda 
(sosyal medya, internet vb.) etkin olarak kullanılamaması

3. Personelin niteliklerine göre istihdam edilmemesi

4. Personele ve birimlere yönelik belirli uygulamaların (Öneri Sistemi, Birimler arası ilişkiler 
anketi vb.) sürekliliğinin sağlanamaması

5. Hizmet içi eğitimlerin ve eğitim kalitelerinin istenilen düzeyde olmaması

6. Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinliklerin yeterli olmaması

7. Yöneticiler ve personel arasında güven ve iletişimin güçlendirilmesi

8. İş sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yeteri düzeyde kurumda anlaşılmaması

9. Acil Durum Yönetim Planının ilgili tüm birimler nezdinde güncellenmesinde sıkıntılar 
yaşanması

10. İlçenin otopark alanının ve kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması

11. Belediye Hizmet binasına ulaşım olanaklarının geliştirilmesi

12. AB ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerine proje üretilmesi

13. Spor ve Kültür Merkezi alanlarının yetersizliği

Fırsatlar

1. Kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi noktasında ilgili kurumlarla ilişki, işbirliği ve uyumun iyi 

düzeyde olması

2. İlçenin İstanbul’un birçok bölgesine ulaşım açısından yakın mesafede (merkezilik) ve önemli 
ulaşım aksların üzerinde ve yakınında olması (E-5 ve TEM)

3. Tramvay hattının (T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı) ilçe sınırları içerisinden geçmesi ve bu 
hat ile şehrin birçok noktasına kesintisiz ve aktarmalı yolla ulaşabilme imkânı

4. Toplu taşımada alternatifinin çeşitli bir ilçe olması

5. Uluslar arası piyasada önemli bir ticari hacme sahip İlçede tekstil ve hazır giyim alanında çok 
sayıda işletme olması ve bunların nitelik kazanabilecek potansiyelinin değerlendirilerek ülke 
ve dünya çapında projeler geliştirme olanağının olması

6. Bölgede plansız alanların olmaması ve 1982’den beri planlı bölge olması nedeniyle gecekondu 
yapılaşmasının çok az olması

7. İlçede bulunan kamu binaları ve okulların güçlendirme ve yenileme çalışmalarının yapılmış 
olması

8. YTÜ – Davutpaşa Kampüsü’nün ilçe sınırları içerisinde bulunması ve üniversite-belediye 
işbirliği ile bilimsel çalışmalar yapabilme potansiyelinin bulunması. Ayrıca İlçede farklı 
Üniversitelerin yer alması
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9. İlçede çok sayıda Hemşehri Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşu’nun bulunması ve bu durumun 
hizmetlerin sunumunda farklılaşma olanağı sağlaması

10. Aziz Paşa Mesire Alanının paydaşlar tarafından rağbet görmesi ve bu alanın çoklu fonksiyonel 
amaçlar için kullanabilme imkânının olması

11. Belediye hizmet binasının yeni ve hizmetlerin aynı anda alınma imkanın bulunması

12. EBYS ile evrak akışının etkin olarak yapılması

Tehditler

1.  İlçenin ikinci derece deprem bölgesinde yer alması ve olası bir depremde yoğunluk sebebiyle 
riskin yüksek olması

2.  Alan ve nüfus bazında yapılan analize göre ilçenin İstanbul’un en yoğun ilçeleri arasında yer 
alması

3.  Özellikle Merter bölgesinde bulunan işletmeler nedeniyle gündüz nüfusunun gece 
nüfusundan fazla olması

4.  İlçenin belirli bölgelerinde belirli saatlerde trafik yoğunluğu yaşanması

5.  Kişi başı yeşil alan miktarının standartların altında olması

6.  İlçede belediye hizmetlerini ve diğer kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile tesis 
yapımına uygun arazi bulunmaması

7.  Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması ve kamulaştırma süreçlerinin uzun olması

8.  İlçede bulunan binaların genel olarak eski olması ve bunun kentsel değeri azaltması

9.  Güngören Belediyesi ve İBB tarafından ilçede otopark çalışmaları yürütülmesine rağmen, 
mevcut otoparkların ilçedeki ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte olmaması

10.  İlçede bulunan çok sayıdaki hemşehri derneği ve göç nedeniyle kentlilik bilincinin oluşmasının 
zorlaştırması

11.  İlçedeki yabancı uyruklu vatandaşların sosyal yaşama entegre edilme sinde zorluklar 
yaşanması

12.  Kültür Merkezi ve Spor Merkezi alanlarının yetersizliği ve var olanların ihtiyaca cevap 
vermemesinden istenilen çalışmaların yapılamaması
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4. GELECEĞE BAKIŞ

 4.1. 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.

 

 4.2. 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.
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 4.3. 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.

Kaynakların Etkin Kullanımı
Topluma ve Çevreye Duyarlı

Sürdürülebilir
Adaletli

Katılımcı
Teknolojik
Yenilikçi

Çözüm Odaklı
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5. 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,

yaklaşımı ile hareket etmiş, amaç ve hedeflerini bu yaklaşımla vizyonuna ulaşabilecek 
şekilde belirlemiştir.
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5.1. 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 2020 - 2024 Stratejik Plan çerçevesinde 6 amaç ve 20 hedef 
belirlemiştir. Bu amaçları, hedefleri ve bunların doğrultusunda hazırlanmış olan hedef 
kartları şöyledir;

Şekil 7. Güngören Belediyesi’nin Amaçları ve Amaçlar Arası İlişkiler

AMAÇLAR
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AMAÇ-1
Kaynak Yönetiminin Esas Alındığı Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasiteyi Arttırmak
Hedefler

 H1. Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak
 H2. Kurum içi işleyiş ve denetimi geliştirmek
 H3. Kaynakların etkin kullanımı
 H4. Personelin verimliliği, etkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler yürütmek
 H5. Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak
 H6. Vatandaş ve kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek
 H7. Paydaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğini arttırmak

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.1)Hedef Kurumsal kapasite ve verimliliği arttırmak

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

Mevzuat ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler

Stratejik Plan, Performans, Bütçe ve Faaliyet Raporu çalışmalarına gereken hassasiyetin gösterilmemesi

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

İSO belgesi için tek bir kurumdan belge alınması

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

Faaliyet ve Projeler

Performans Programı raporlama sisteminde güncellemek

Kurumda İç kontrol anlayışının geliştirilmesi için eğitimler yapmak

İSO belgesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve kurumda standartların oluşması için gerekli
çalışmaların planlanması

Raporlamalar için takvim oluşturmak

T espitler

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

İhtiyaçlar

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

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

0 0 6 Ay100100 10010020 Yılda Bir

Kamu hizmet standartları
dokümanının güncellenmesi-
Tamamlanma oranı

100 100 6 Ay100100 10010020 Yılda Bir

Performans Programının izlenmesi
ve değerlendirilmesine yönelik
hazırlanan rapor sayısı

4 4 3 Ay40 4430 4 Ay

Kamu iç kontrol eylem planı
standartlarına uyum Raporlarının
hazırlanma sayısı

2 2 6 Ay20 2230 6 Ay

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 0TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.2)Hedef Kurum içi işleyiş ve denetimi geliştirmek

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler İnternet ortamı üzerinden yapılan mesnetsiz ve yanlış bildirimler

Faaliyet ve Projeler
Cevaplandırmaların direk ilgili kuruma gidebilmesi için yazılım geliştirilmesi

İş süreçlerin birim yetkilileri ve personel tarafından benimsenmesi için bilgilendirme yapılması

T espitler

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

İhtiyaçlar

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

Vatandaşların Muhtar Bilgi
Sisteminden gelen talep ve
şikayetlerini cevaplandırma süresi

4 4 Her Ay55 5520 Her Ay

Bilgi edinme taleplerini
cevaplandırma süresi 3 3 Her Ay33 3320 Her Ay

Birim çalışanlarıyla yapılan
sosyal/teknik nitelikli toplantı sayısı 12 12 Her Ay1212 121220 Her Ay

Vatandaşların CİMER'den gelen
talep ve şikayetlerini cevaplandırma
süresi

4 4 Her Ay55 5520 Her Ay

İş süreçlerinde yapılan iyileştirme
sayısı 1 1 Yılda Bir11 1120 Yılda Bir

Tüm BirimlerSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 0TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.3)Hedef Kaynakların etkin kullanımı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler Ekonomik dalgalanma

Faaliyet ve Projeler

Süreçte işbirliği içinde olunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmak

Vatandaşların işleyişten haberdar etmek için duyuru materyallerinin daha etkin kullanılması

Mükelle�erin düzenli vergi ödemeleri konusunda bilgilendirmeler yapmak

T espitler
Kurum otomasyon sisteminde Mali Hizmetler Modülünde güncellemeler yapmak

e-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili bilgi verilmesi

İhtiyaçlar

Birim çalışanlarının niteliğinin artırılmasına yönelik mevzuat eğitimleri verilmesi

Personelin kurum aidiyetini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

Mükelle�ere bilgilendirme SMS'leri göndermek

Belediye gelir bütçesi gerçekleşme
oranı 85 85 6 Ay8585 858520 6 Ay

Kayıt Dışı Mükelle�erin Tespit
Edilmesi ve Yoklama Fişi Tanzim
Edilme sayısı

2000 1900 6 Ay30000 3200350015 Yılda Bir

Belediye vergi gelirlerindeki artış
oranı 15 25 6 Ay1515 151520 Yılda Bir

Alacakların tahsili amacıyla tebligat
gönderilen borçlu mükellef sayısı 40000 30000 6 Ay500000 600007000015 6 Ay

Belediye tarafından yapılan
vergilerin tahsilat yılı tahakkuk
oranı

95 95 6 Ay9595 959515 Yılda Bir

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

70 75 6 Ay6555 605515 Yılda Bir

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 0TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.4)Hedef Personelin verimliliği ve etkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler yürütmek

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

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

T espitler

Eğitim verilecek ortamdaki �ziki 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

Acil durum ekiplerine seçilen personelin, kişisel özelliklerinin uygun olmasının gözetilmesi

İhtiyaçlar

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

Verilen eğitimlerden duyulan
memnuniyet oranı 100 100 6 Ay9080 908030 Yılda Bir

Yapılan/ Takip edilen fuar ziyareti/
Bilimsel etkinlik sayısı 3 3 6 Ay30 3310 6 Ay

Personele yönelik sağlık
hizmetinden duyulan memnuniyet
oranı

100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Acil durumlarla ilgili olarak
belediye personeline yönelik
düzenlenen eğitim sayısı

2 2 6 Ay20 2220 6 Ay

Çalışan memnuniyetini ölçmeye
yönelik olarak yapılan anket sayısı 1 1 6 Ay11 1215 Yılda Bir

Kurumda sivil savunma ve iş
güvenliği faaliyetlerinin
yürütülmesinden duyulan
memnuniyet oranı

90 100 6 Ay9080 808015 6 Ay

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 2.171.574TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.5)Hedef Kurumsal hafıza ve işleyişin sürekliliğini sağlamak

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

Birimlerin meclis gündemi ile ilgili konu başlıklarını zamanında iletmemesi

Yazılım ve donanımla ve personel eksikliğinden kaynaklı aksaklıklar

Posta veya kurye ile gönderilmesi gereken evrakların zamanında müdürlüğe ulaşmaması sonucu 
ortaya çıkabilen sorunlar
Teknik müdürlüklere ait arşiv bilgilerinin eksik yada yanlış girilmesinden kaynaklı belgelere
ulaşılabilirliğin sağlanamaması

Faaliyet ve Projeler
Müdürlüğe bağlı daha fazla kurye olması ve kurye ile koordineli çalışma

Dijital arşiv oluşturması

T espitler
Müdürlüklerden istenilen bilgi ve belge taleplerinin zamanında gelmemesi

Dijital arşiv çalışmaları için gerekli program eksikliği

İhtiyaçlar

Kullanılan kurumsal yazılımda dava raporlamalarının detaylı şekilde yapması

Davaların takibi ve dosya işlemlerini yapabilmesi, keşi�ere katılabilmesi için avukat görevlendirilmesi

Mevzuata hakim personel, meclis toplantılarının kaydedilebilmesi için yeterli ekipman gerekmektedir

Kurum arşivinin �ziki ve dijital olarak düzenlenmesi için planlama yapılması

Kurumun dijital arşiv sisteminin
etkin şekilde kullanılması-
Tamamlanma oranı

90 100 6 Ay8070 707020 6 Ay

Başkanlık makamına hukuki
davaların süreci ile ilgili sunulan
rapor sayısı

12 12 Her Ay120 121220 Her Ay

Kurum içi soruşturmaları
sonuçlandırma süresi 15 15 Her Ay2020 202020 Her Ay

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

0.5 0.5 Her Ay10 1120 Her Ay

Hukuki görüş taleplerinin
karşılanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

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

100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 165.769TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.6)Hedef Vatandaş ve kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

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

T espitler
Taleplerin iletilmesi için web tabanlı program geliştirme

Düzenli bir şekilde teknik donanımın (faks,yazıcı,bilgisayar vb.) kontrolünün yapılması

İhtiyaçlar

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

Vatandaştan bilgi edinmeyle iligili
gelen taleplerin birimlere iletilme
süresi

0.5 0.5 Her Ay10 1115 Her Ay

Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik
çalışmaların tamamlanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010020 6 Ay

Yapılan Vatandaş Memnuniyeti
Anketi Sayısı 1 1 6 Ay10 1220 6 Ay

Başkanlık makamınca etkinliklerin
programlanması ve etkinlikleri
yapılması- Tamamlanma oranı

100 100 6 Ay100100 10010015 6 Ay

Başkanlık Makamı ziyaret ve
etkinlikleri yapılması- Tamamlanma
oranı

100 100 6 Ay100100 10010015 6 Ay

Talep ve şikayetlere cevap verilme
oranı 100 100 Her Ay100100 10010015 Her Ay

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 4.061.339TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Kaynak yönetiminin esas alındığı kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi arttırmak(A 1)A maç

(H1.7)Hedef Paydaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğini arttırmak

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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
ulaşabileceği

X ray cihazı ve turnike sisteminin bulunmaması

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
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, tra�k ceza işlemleri, yakıt 
tüketimi ve kartsız araç çalıştırmama
Birimlerden gelen arıza ve bakım talepleri ilgili personel tarafından en kısa sürede giderilmeye
çalışılmaktadır

T espitler

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

İhtiyaçlar

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

Güvenlik hizmetlerinden duyulan
memnuniyet oranı 90 100 6 Ay8080 808025 Yılda Bir

Birimlerin arıza, bakım ve tamir
taleplerinin çözümlenme süresi 2 2 Her Ay20 2225 Her Ay

Temizlik hizmetlerinden ( iç
temizlik) duyulan memnuniyet oranı 90 100 6 Ay8080 808025 Yılda Bir

Araç ve sürücü sistemi ile ilgili
olarak duyulan memnuniyet oranı 90 100 6 Ay8080 808025 6 Ay

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 137.875.551TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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AMAÇ-2
Toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak
Hedefler
 H1. Vatandaşların kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak
 H2. Toplumsal gelişimi desteklemek için hizmetler sunmak
 H3. Sosyal hizmet çalışmalarını planlı ve aktif olarak yürütmek

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak(A 2)A maç

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

Olağanüstü olaylar sebebiyle programların ertelenmesi ya da iptal edilebilmesi

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

Piknik alanında zararlı haşerelerin ( Kene, sinek vb.) insanlara zarar verebilmesi.

Vatandaşların piknik esnasında yaktıkları ateş nedeniyle orman yangını çıkabilmesi

Kurs katılımcılarının devamsızlıkları

Faaliyet ve Projeler

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.)

T espitler

Kültür merkezinin �ziki olarak yetersizliği ve teknik personel yetersizliği

Alanında uzman eğitimcilerin bulunmaması

Piknik alanındaki kapalı alanlarda sensörlü araç gereçlerin kullanılması. (Musluk, aydınlatmalar vb.)

Yeni etkinlik alanları oluşturmak için kamulaştırmalar yapmak veya mevcut alanları düzenlemek

İhtiyaçlar

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

Kültürel, sanatsal, sportif
faaliyetlerden memnuniyet oranı 100 100 6 Ay10090 909020 6 Ay

Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve
Spor Liginin tamamlanma oranı 100 100 6 Ay1000 10010010 6 Ay

Düzenlenen kültürel etkinlik sayısı 250 300 2 Ay2000 15010030 2 Ay

Piknik alanının vatandaşlar
tarafından kullanımının sağlanması -
Tamamlama oranı

100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Düzenlenen kurs sayısı 50 50 3 Ay450 403030 3 Ay

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 29.296.897TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak(A 2)A maç

(H2.2)Hedef Toplumsal gelişimi desteklemek için hizmetler sunmak

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

Faaliyet ve Projeler

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

T espitler

Tesis kurulumu için uygun yer olmaması

Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini incelemek için bir komisyonun oluşturulması

Bireysel sporcu ödüllendirmelerinde karar sürecinin uzun olması

İhtiyaçlar

Etkin duyuru araç ve gereçlerin temin edilmesi

Vatandaşa yönelik yapılan etkinliklerde tanınmış kişilerin tercih edilmesi

Spor Tesisleri kurulması için yer açılması

Kariyer Merkezinin tanıtılması için planlama yapılması

İstihdamı arttırmaya yönelik
faaliyetlerin tamamlanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010020 Yılda Bir

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
talep ve ihtiyaçlarının karşılanma
oranı

100 100 6 Ay100100 10010020 Yılda Bir

Vatandaşlara yönelik yapılan eğitim,
seminer ve etkinlik sayısı 20 20 6 Ay150 151020 Yılda Bir

Kardeş Belediyelere etkinliklerine
yönelik katılım oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 Yılda Bir

Kurumsal iletişimi geliştirmeye
yönelik faaliyetlerden memnuniyet
oranı

100 100 6 Ay9080 808010 6 Ay

Spor aktiviteleri için tesis
kurulumunun tamamlanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 Yılda Bir

Başvuruda bulunan başarılı öğrenci
ve sporcuların (Güngören Belediyesi
Ödül Yönetmeliği Kriterlerine
Uygun) ödüllendirilme oranı

100 100 6 Ay100100 10010010 Yılda Bir

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 8.133.729TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak(A 2)A maç

(H2.3)Hedef Sosyal hizmet çalışmalarının planlı ve aktif olarak yürütmek

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler
Ev ziyaretleri sırasında olumsuzluklar yaşanması

Karar ile yardımın verilmesi arasında ki sürecin uzun olması

Faaliyet ve Projeler İmza sürecinin hızlanması adına kurul üyeleri için mesaj uyarı sistemi

T espitler

Personel ve ekipman sayısının azlığından dolayı taleplerin tam olarak karşılanamaması

Diğer kurumlardan başvuru yapan vatandaşla ilgili bilgilerin tam olarak alınamaması

Karar imzası ve muhasebe sürecinde hatırlatma yapılmaktadır

İhtiyaçlar
Diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının yapılması

Mevcut personelin nitelikli hale getirilmesi ve ekipman alımının yapılması

Yardım Sandığı Ödemelerinin
Yapılma Süresi 13 10 Her Ay150 172050 Her Ay

Sosyal Yardımlardan Memnuniyet
Oranı 80 80 6 Ay8080 808050 6 Ay

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 33.960.529TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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AMAÇ-3
Gerekli değişim prensibiyle teknolojinin hakim olduğu hızlı ulaşılabilir hizmet sunmak
Hedefler
 H1. Kurumun teknolojik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak
 H2. Vatandaşların belediyeye ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik hizmetler sunmak

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Gerekli değişim prensibiyle teknolojinin hakim olduğu hızlı ulaşılabilir hizmet sunmak(A 3)A maç

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

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

Alınan donanımların döviz endeksli olması

Teknolojik ürünlerin versiyonlarının hızlı şekilde değişmesi

Kullanılmayan yazılımların talep edilmesi

Teknolojik ürün ve yazılım satan �rmaların kamu ile çalışmak istememesi

Lisansların zamanında temin edilememesi

Faaliyet ve Projeler İhtiyaç analizinin doğru yapılması

T espitler

IT personel sayısının yetersizliği

Donanım ve yazılım kullanan personelin yeniliklere açık olmaması

Donanım yatırımları konusunda yeterli planlamanın yapılmaması

İhtiyaçlar

Personele kaynak yönetimi ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi

IT yatırımlarının artırılması

IT ve Bilgi İşlem personeli alımı yapılması

Birimlerin donanımla ilgili
taleplerinin karşılanma süresi 2 2 Her Ay22 2250 Her Ay

Donanım ve yazılım taleplerinin
karşılanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010050 6 Ay

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 8.564.729TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Gerekli değişim prensibiyle teknolojinin hakim olduğu hızlı ulaşılabilir hizmet sunmak(A 3)A maç

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

Tüm Birimlerİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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 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

T espitler

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

İhtiyaçlar

Web tabanlı Led-raket takip sisteminin Belediye yazılımcıları tarafından oluşturulması

Bilgi İşlem personel sayısının yetersizliği

Sistem mühendisi olmayışı

E- belediye hizmetlerinden
memnuniyet oranı 100 100 6 Ay100100 10010025 Yılda Bir

Belediye hizmetlerine yönelik mobil
uygulama sayısı 1 1 6 Ay10 1225 6 Ay

E-devlet üzerinden sunulan yeni
hizmet sayısı 1 1 6 Ay10 1125 Yılda Bir

Duyuru ve tanıtım amaçlı
çalışmaların, hizmetlerin
duyurulmasındaki başarı oranı

100 100 6 Ay100100 10010025 6 Ay

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 5.525.631TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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AMAÇ-4
Sürdürebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin gelişimini ve dönüşümünü   desteklemek
Hedefler
 H1. Kent estetiği ve dönüşümü için çalışmalar yapmak
 H2. Kamu varlıklarının yönetimine yönelik hizmetler sunmak
 H3. Kentin planlamasına uygun güvenilir yapılaşma süreçlerinin takibini yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Sürdürülebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin gelişimini ve dönüşümünü desteklemek(A 4)A maç

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması

Uygulama ve proje değişikliği

Çarpık yapılaşmanın düzenlemede sorun oluşturması

Kentsel dönüşüm sürecinde sorunlar yaşanması

Faaliyet ve Projeler

Mevcut yeşil alanların fonksiyonel hale getirilmesi

Bitkilendirme faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

Yeşil alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Kamulaştırma yapılan  park ve yeşil alanlarda düzenlenmeler yapılması

T espitler

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

Personel sayısının ve donanım eksikliğinden dolayı yeterli hizmetin zamanında verilememesi

Afet durumunda ilk toplanma yerlerinin parklar olması

Kentsel dönüşüm planlamalarında yeşil alan düzenlemelerine yer verilmemesi

İhtiyaçlar

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

Yeşil alan ve Parklardan
memnuniyet oranı 90 100 6 Ay8080 808030 Yılda Bir

Yapımı ve düzenlemesi
gerçekleştirilen park sayısı 1 1 6 Ay10 1160 Yılda Bir

Cadde,Sokak ve Bina Resimlerinin
güncellemesinin tamamlanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 Yılda Bir

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 14.422.519TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Sürdürülebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin gelişimini ve dönüşümünü desteklemek(A 4)A maç

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

Vatandaş yapılan tebligat neticesinde satış ve kamulaştırma ile ilgili talep gelmemesi

Satış - kamulaştırma bedelinde mükelle�er ile uzlaşmaya varılamaması

Tebligat yapılacak kişilerin gerçek adreslerine ulaşılamaması sebebiyle tebligatların yapılamaması

Ölçümün eksik/fazla yapılması

Faaliyet ve Projeler
Plan tadilatlarının yapılması

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

T espitler
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

Gelire yönelik satılan gayrimenkul
sayısı 15 15 6 Ay100 101090 6 Ay

Yıllık olarak yapılan kamulaştırma
miktarı 3500 3500 6 Ay35000 3500350010 6 Ay

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 42.282.131TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Sürdürülebilir kentsel gelişim anlayışı ile çevrenin, kentin gelişimini ve dönüşümünü desteklemek(A 4)A maç

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

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

Faaliyet ve Projeler

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

T espitler

Yapı stoğunun eski olması

Yaklaşan deprem tehlikesi

Hak sahiplerinin dönüşüm için gerekli maddi ve kültürel yoksunluk yaşanması

Vatandaşla kentsel dönüşüm konusunda uzlaşmada sorunlar yaşanması

İhtiyaçlar

Kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirmenin ilçe genelinde planlanması

Kentsel Dönüşüm projeleri için Kamusal �nansman desteği

Teknik personel ve donanım ihtiyacı

Vatandaşın bilgilendirmesi ve dönüşüme katılımının sağlanması

Kira yardımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?ndan teyit almak

Riskli Yapı Hisse Satışı
Tamamlanma Oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Plan, Proje ve Kentsel Dönüşüm
çalışmalarına yönelik faaliyetlerin
tamamlanma oranı

100 100 6 Ay100100 10010050 6 Ay

Riskli yapı şerhi, tebligatı, riskli
yapının tahliyesi- tamamlanma oranı 100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Kira yardımı başvurularının
değerlendirilmesi tamamlama oranı 100 100 6 Ay100100 10010030 6 Ay

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 8.067.422TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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AMAÇ-5
İnsan odaklı toplumsal ve çevresel düzenin sağlanması için çalışan, erişilebilir hizmetler sunmak
Hedefler
 H1. Alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapım ve bakım işleri yapmak
 H2. Ulaşım ihtiyaçları kapsamında parklanma, cadde, sokak çalışmaları ile ilgili hizmetler yürütmek
 H3. Kent düzeni için denetimler yapmak

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

İnsan odaklı toplumsal ve çevresel düzenin sağlanması için çalışan, erişilebilir hizmetler sunmak(A 5)A maç

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler
Kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinin yüksek olması

İşçi personele kişisel koruyucu donanımları 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 ihtiyaçları öncelikli hizmet binalarının yapılması

T espitler

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

İhtiyaçlar

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

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

0 1 6 Ay00 1120 Yılda Bir

Güngören genelinde bina tadilat,
onarım ve inşaat işlerinin
tamamlanma oranı

100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Yapımı gerçekleştirilen otopark
sayısı 1 1 6 Ay10 0170 Yılda Bir

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 121.563.888TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

İnsan odaklı toplumsal ve çevresel düzenin sağlanması için çalışan, erişilebilir hizmetler sunmak(A 5)A maç

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

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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 tra�ğinin devam etmesinden dolayı oluşabilecek kazalar

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, refuj bordürü vb. çalışmalarının yapılması

T espitler

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

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

Ulaşım ve Cadde- Sokak
düzenlemelerinden memnuniyet
oranı

90 100 6 Ay9080 8080100 6 Ay

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 7.513.859TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

İnsan odaklı toplumsal ve çevresel düzenin sağlanması için çalışan, erişilebilir hizmetler sunmak(A 5)A maç

(H5.3)Hedef Kent düzeni için denetimler yapmak

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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 �ziki tepkisi

Faaliyet ve Projeler Sürekli ekiplerin olması gereken noktoların belirlenerek daimi olarak görevlendirmek

T espitler

Kaldırım işgalinde esnafın malına el koyulamadığı için yazılan cezanın caydırıcı olmaması

Dilencilik ile mücadelede cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması

Seyyar satıcıların işlem yapan personele kesici ve delici aletlerle mukavemet gösterdiği için Şehir Polisi
modeline geçilmesi

Tespit tutanağı tanzim edilerek belge iptaline gidilmesi için işlem yapılması

İhtiyaçlar

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 personel sayısının artırılması

Denetlenen İşyeri Sayısı 3000 2500 6 Ay36000 4200500015 6 Ay

Sahada yapılan denetim ve faaliyet
sayısı 2600 2600 Her Ay26000 2600260020 Her Ay

Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı 1100 1000 6 Ay12000 1300140020 6 Ay

Ruhsat işlemlerinin
sonuçlandırılması süresi 5 5 Her Ay50 101010 Her Ay

Ruhsatsız iş yeri sayısının
azaltılması oranı 15 20 6 Ay1510 101015 6 Ay

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

100 100 6 Ay100100 10010010 6 Ay

Zabıta ve Ruhsat işlemlerinden
duyulan memnuniyet oranı 80 80 6 Ay8080 808010 6 Ay

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 0TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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AMAÇ-6
Sağlıklı yaşam anlayışını geliştirmek için hizmet sunmak
Hedefler

H1. Sağlıklı ve temiz yaşam çevresi oluşturmaya çalışmak
H2. Sağlıklı yaşam alanları oluşturarak halk sağlığını korumak

Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Sağlıklı yaşam anlayışını geliştirmek için hizmet sunmak(A 6)A maç

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

Faaliyet ve Projeler

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

T espitler

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 tra�k ve araç parklanması ve dar sokaklar olması sebebiyle çöp araçlarının çöp toplamakta
zorlanmaları

İhtiyaçlar

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

Temizlik hizmetlerinden duyulan
memnuniyet oranı 100 100 6 Ay9080 808025 6 Ay

Toplanan geri dönüştürülebilir atık
miktarı 6750 7000 Her Ay65000 6250600020 Her Ay

Atıkların geri dönüşümünden
duyulan memnuniyet oranı 100 100 6 Ay9080 808025 6 Ay

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

46 50 6 Ay440 424030 6 Ay

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 275.452.718TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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Performans Göstergeleri
Hedefe

E tkisi (%)
Plan Dönemi

B aşlangıç Değeri İzleme Sıklığı R aporlama
Sıklığı

Sağlıklı yaşam anlayışını geliştirmek için hizmet sunmak(A 6)A maç

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

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Y apılacak B irimler

R iskler

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

Faaliyet ve Projeler
Bilgilendirme amaçlı pankart ve broşür dağıtımı ve asılması

Sokak hayvanlarına yönelik beslenme odaklarının oluşturulması

T espitler

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 gerekmektedir

İhtiyaçlar

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

Veterinerlik hizmeti ve İlaçlama
çalışması yapılan parklar ve doğal
yaşam alanları sayısı

70 70 6 Ay700 707020 6 Ay

İlaçlanma taleplerinin karşılanması
ve dezenfeksiyon işlemlerinin
yapılma süresi

8 8 6 Ay80 101020 6 Ay

Veterinerlik hizmetlerinden duyulan
memnuniyet oranı 90 100 6 Ay9080 808020 Yılda Bir

Hayvan toplama ve rehabilitasyon
hizmetlerinden memnuniyet oranı 100 100 6 Ay100100 10010020 6 Ay

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

40 40 4 Ay400 404020 4 Ay

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSorumlu B irim(ler)

Maliyet T ahmini 13.454.913TL

2020 Y ılı 2021 Y ılı 2022 Y ılı 2023 Y ılı 2024 Y ılı
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6. TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
Güngören Belediyesi’nin 2020 -2024 yılları arasında uygulamayı planladığı 6 amaç ve 20 
hedefe ilişkin tahmini maliyet bilgileri şöyledir.

2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı 2024 Yılı Toplam Maliyet

Amaç 1 26.110.000TL 27.415.500TL 28.786.276TL 30.225.589TL 31.736.868TL 144.274.233TL

     Hedef 1.1 --- --- ---

     Hedef 1.2 --- --- ---

     Hedef 1.3 --- --- ---

     Hedef 1.4 393.000TL 412.650TL 433.283TL 454.947TL 477.694TL 2.171.574TL

     Hedef 1.5 30.000TL 31.500TL 33.075TL 34.729TL 36.465TL 165.769TL

     Hedef 1.6 735.000TL 771.750TL 810.338TL 850.854TL 893.397TL 4.061.339TL

     Hedef 1.7 24.952.000TL 26.199.600TL 27.509.580TL 28.885.059TL 30.329.312TL 137.875.551TL

Amaç 2 12.920.000TL 13.566.000TL 14.244.300TL 14.956.515TL 15.704.340TL 71.391.155TL

     Hedef 2.1 5.302.000TL 5.567.100TL 5.845.455TL 6.137.728TL 6.444.614TL 29.296.897TL

     Hedef 2.2 1.472.000TL 1.545.600TL 1.622.880TL 1.704.024TL 1.789.225TL 8.133.729TL

     Hedef 2.3 6.146.000TL 6.453.300TL 6.775.965TL 7.114.763TL 7.470.501TL 33.960.529TL

Amaç 3 2.550.000TL 2.677.500TL 2.811.375TL 2.951.944TL 3.099.541TL 14.090.360TL

     Hedef 3.1 1.550.000TL 1.627.500TL 1.708.875TL 1.794.319TL 1.884.035TL 8.564.729TL

     Hedef 3.2 1.000.000TL 1.050.000TL 1.102.500TL 1.157.625TL 1.215.506TL 5.525.631TL

Amaç 4 14.438.000TL 11.678.100TL 12.262.005TL 12.875.106TL 13.518.861TL 64.772.072TL

     Hedef 4.1 5.326.000TL 2.110.500TL 2.216.025TL 2.326.826TL 2.443.168TL 14.422.519TL

     Hedef 4.2 7.652.000TL 8.034.600TL 8.436.330TL 8.858.147TL 9.301.054TL 42.282.131TL

     Hedef 4.3 1.460.000TL 1.533.000TL 1.609.650TL 1.690.133TL 1.774.639TL 8.067.422TL

Amaç 5 23.360.000TL 24.528.000TL 25.754.400TL 27.041.120TL 28.394.227TL 129.077.747TL

     Hedef 5.1 22.000.000TL 23.100.000TL 24.255.000TL 25.467.750TL 26.741.138TL 121.563.888TL

     Hedef 5.2 1.360.000TL 1.428.000TL 1.499.400TL 1.573.370TL 1.653.089TL 7.513.859TL

     Hedef 5.3 --- --- ---

Amaç 6 52.285.000TL 54.899.250TL 57.644.213TL 60.526.423TL 63.552.745TL 288.907.631TL

     Hedef 6.1 49.850.000TL 52.342.500TL 54.959.625TL 57.707.606TL 60.592.987TL 275.452.718TL

     Hedef 6.2 2.435.000TL 2.556.750TL 2.684.588TL 2.818.817TL 2.959.758TL 13.454.913TL

Genel Yönetim Giderleri --- --- ---

TOPLAM 131.663.000TL 134.764.350TL 141.502.569TL 148.576.697TL 156.006.582TL 712.513.198TL

Tahmini maliyetler belirlenirken, öncelikle her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet 
ve projeler ortaya konulmuş, ardından bu faaliyet ve projelerin maliyetleri belirlenerek 
hedefe ilişkin toplam maliyet ortaya konulmuştur. Hedeflere ilişkin faaliyet ve projelerin 
belirlenmesinde ise ilgili hedef başlığı altında yer alan performans göstergeleri tablosu ile 
o yıllık performans programlarından istifade edilmiştir.
Tabloda yer alan maliyet bilgileri, cari fiyatlar ve mevcut maliyetler üzerinden enflasyon, 
birim fiyatlardaki muhtemel artış oraları vb. dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu maliyet 
verileri tahmini olup, stratejik planı gerçekleştirmek için gerekli olan toplam özkaynak 
ihtiyacına yönelik genel bir maliyet çerçevesi ortaya koymak amacı ile verilmiştir. 

Tablo 20. Tahmini Maliyet Tablosu
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Gerçek maliyet bilgileri stratejik plan bağlı olan hazırlanacak olan yıllık performans 
programında ortaya konulacaktır. Bazı hedefler ile ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde 
yapılacağı, ve Güngören Belediyesi’ne bu kapsamda herhangi bir mali yük getirmeyeceği, 
diğer bir ifade ile kurumun ilgili hedef ile ilgili olarak herhangi bir kaynağa ihtiyacı 
olmayacağı için maliyet bilgisi verilmemiştir.

7. 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 2020-2024 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;

Şekil 8. Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Örnek Ekran Görüntüsü - I
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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.
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EK-1 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve 
stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların 
değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve 
esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.

(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin niteliği nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının stratejik plan 
hazırlaması zorunlu değildir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

b) Eylem planı: Stratejik planın uygulanabilirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerden 
sorumlu ve ilgili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren planı,

c) Güncelleme: Misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden stratejik plan döneminin kalan yılları 
için hedeflerde yapılan değişiklikleri,

ç) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

d) Kılavuz: Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunu,

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren 
belediye ve bağlı idareleri ile il özel idaresini,

f ) Performans göstergesi: Stratejik planda yer alan hedeflerin ölçülebilirliğini miktar ve zaman 
boyutuyla ifade eden araçları,

g) Performans programı: Kamu idarelerinin yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak 
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren programı,

ğ) Rehber: Üniversiteler, kamu sermayeli işletmeler ve belediyelere yönelik ya da stratejik planlama 
sürecinin belirli bir bölümüne ilişkin Bakanlıkça hazırlanan belgeleri,

h) Strateji geliştirme birimi: Strateji geliştirme başkanlığı ve strateji geliştirme daire başkanlığı ile 
strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüğü,

ı) Strateji Geliştirme Kurulu: Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin 
harcama yetkilileri ile üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşan 
kurulu,

i) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef 
ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren planı,

j) Stratejik plan değerlendirme raporu: Kılavuzda yer alan izleme ve değerlendirme tabloları 
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ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan ve Bakanlığa 
gönderilen raporu,

k) Stratejik plan genelgesi: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Strateji Geliştirme Kurulu 
üyelerinin isimlerini içeren ve bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında bakan, 
diğer kamu idareleri ve mahalli idarelerde üst yönetici tarafından yayımlanan genelgeyi,

l) Stratejik plan gerçekleşme raporu: Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan ve Bakanlığa 
gönderilen değerlendirme raporunu,

m) Stratejik plan izleme raporu: Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının Ocak-Haziran 
dönemi gerçekleşmelerinin izlenmesini sağlayan raporu,

n) Stratejik planlama ekibi: Stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere üst yöneticinin 
görevlendirdiği bir yardımcısının başkanlığında, strateji geliştirme birimi yöneticisi ile harcama 
birimlerinin temsilcilerinden oluşan ekibi,

o) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel 
idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

ö) Yenileme: Stratejik planın, dönemi tamamlanmadan yeni bir plan dönemi için tüm unsurlarıyla 
yeniden hazırlanmasını,

ifade eder.

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde aşağıdaki genel ilkelere uyulur:

a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanır.

b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin 
faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer 
paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve performans 
göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler.

ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji geliştirme 
biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.

d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumludur.

e) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık sürecinden önce 
özel bir çalışma olarak başlatılır.

f ) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim kapasitesinin 
artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır.

g) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır.

ğ) Stratejik plan hazırlama süreci Bakanlık ile yakın işbirliği içerisinde yürütülür.

h) Kamu idarelerinin stratejik planları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza, rehberlere ve Bakanlıkça 
yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere uygun olarak hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Bakanların ve Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

Bakanlar
MADDE 6 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin 
stratejik planlarının, kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve 
uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî 
idareler için İçişleri Bakanına aittir.

(2) Bakanlar, bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin stratejik planlarının birbirleriyle 
uyumlu olarak hazırlanmasından sorumludur.
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Üst yöneticiler
MADDE 7 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından, uygulanmasından 
ve izlenmesinden bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Süreci

Stratejik planların hazırlanması
MADDE 8 – (1) Stratejik plan hazırlık süreci, stratejik plan genelgesinin yayımı ile başlatılır. 
Genelgede;

a) Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna,

b) Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna,

c) Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince 
üyelerin görevlendirilmesi gerektiği hususuna,

ç) Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine,

yer verilir.

(2) Stratejik planlama ekibinde harcama birimlerinin aktif biçimde temsil edilmesi zorunludur.

(3) Stratejik plan genelgesinin yayımlanmasını müteakip iki ay içerisinde stratejik planlama ekibi 
aşağıdaki hususları içeren bir hazırlık programı oluşturur:

a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile bu 
faaliyetlerden sorumlu birim ve kişiler.

b) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi.

c) Stratejik planlama ekibi üyeleri.

(4) Hazırlık programı, üst yönetici tarafından idare içerisinde duyurulur ve Bakanlığa bilgi olarak 
gönderilir.

(5) Strateji Geliştirme Kurulu, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol eder.

(6) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.

(7) Stratejik planlarını bu Yönetmelikte belirlenen takvime uygun olarak süresinde hazırlamayan 
kamu idareleri, Sayıştaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirilir.

Stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları; kalkınma planı, hükümet programı ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilerde yer alan ve 
idarelerin sorumluluğunda olan politika, amaç, hedef, tedbir ve eylemler gözetilerek hazırlanır ve 
uygulanır.

(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar 
ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen ödenek teklif tavanlarını dikkate alır.

İdarelerin stratejik planlarının diğer idarelerin stratejik planlarıyla uyumu
MADDE 10 – (1) Kamu idareleri stratejik planlarını faaliyet alanlarıyla ilgili diğer kamu idareleriyle 
uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hazırlar.

(2) Bakanlıkların stratejik planları ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin stratejik 
planları hazırlanırken bu planların birbirleriyle uyumu ilgili bakanlıklar tarafından aktif bir işbirliğiyle 
gözetilir.

Eylem planları
MADDE 11 – (1) Stratejik planların uygulama etkinliğini artırmak üzere merkez ve taşra 
teşkilatlarınca eylem planları hazırlanabilir. Eylem planı hazırlayacak taşra teşkilatlarını belirlemeye 
merkez teşkilatı yetkilidir.
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(2) Eylem planları, stratejik plan ile aynı dönemi kapsayacak bir biçimde hazırlanır ve üst yönetici 
tarafından onaylanmasını müteakip uygulamaya konulur.

(3) Eylem planları, her yıl Aralık ayında stratejik plan döneminin kalan yıllarını içerecek bir şekilde 
revize edilerek üst yöneticinin onayına sunulur ve Ocak ayında uygulamaya konulur.

(4) Merkez teşkilatı, başlangıçta eylem planı hazırlamasını talep etmediği diğer taşra teşkilatlarından 
da stratejik plan döneminin kalan yılları için eylem planı hazırlamalarını isteyebilir.

(5) Eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik genel koordinasyon 
strateji geliştirme birimi tarafından yürütülür.

Stratejik planların Bakanlıkça değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek 
üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa 
elektronik nüshasıyla birlikte gönderir.

(2) Bakanlık, stratejik planları;

a) Kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal, 
bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilere uygunluğu,

b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda, rehberlerde ve stratejik planlamaya ilişkin tebliğlerde belirtilen usul 
ve esaslara uygunluğu,

c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergelerinin birbirleri ile 
bağlantıları ve kavramsal tutarlılığı,

ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyumu ve tutarlılığı,

açısından inceler.

(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili idareye 
kırk beş gün içerisinde gönderilir.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hususlara açıkça aykırılık teşkil eden stratejik planlar 
değerlendirilmeyerek ilgili kamu idaresine gerekçesiyle birlikte iade edilir. Bu stratejik planlar 
iade gerekçesinde belirtilen hususlar yerine getirilerek Bakanlığın uygun gördüğü süre içerisinde 
değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bu süre içerisinde stratejik planlarını göndermeyen 
kamu idareleri hakkında 8 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü uygulanır.

Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili 
idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve 
sunulmaya hazır hâle getirir.

Stratejik planların sunulması ve kamuoyuna açıklanması
MADDE 14 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında 
bakanın, mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayını müteakip 
performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Bakanlığa ve Maliye Bakanlığına 
elektronik nüshasıyla birlikte gönderilir.

(2) Stratejik planlar, bütçe ve denetim süreçlerinde esas alınmak üzere ilgili kamu idaresi tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştaya elektronik nüshasıyla birlikte 
gönderilir.

(3) Mahallî idareler, ilgili meclisleri tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını Bakanlığa ve 
İçişleri Bakanlığına elektronik nüshasıyla birlikte gönderir.

(4) Stratejik planlar kamu idarelerinin internet sitelerinde yayımlanır.
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Stratejik planların uygulanması
MADDE 15 – (1) Stratejik planın uygulama araçları; performans programı, yatırım programı ve 
idare bütçesi ile hazırlanması halinde eylem planlarıdır.

(2) İdare tarafından alınacak kararlar, yapılacak düzenlemeler ve bunlara bağlı uygulamalarda 
stratejik plandaki amaç ve hedeflere uyum gözetilir.

Stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile uygulama sonuçları
MADDE 16 – (1) İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. 
Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin 
harcama yetkilisinin; harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin 
toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise strateji geliştirme biriminin sorumluluğundadır. 
Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften sorumlu birimin 
harcama yetkilisine verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk düzeyini azaltmaz.

(2) Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın 
Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar.

(3) Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme 
toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar. Bu toplantılara strateji 
geliştirme birim yöneticisi de katılır. Bu toplantıların sonucunda üst yönetici, stratejik plan 
döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve 
ilgili birimleri görevlendirir.

(4) Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli 
önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

(5) Stratejik plan dönemi sonunda stratejik plan gerçekleşme raporu hazırlanır.

(6) Bakanlık, kamu idarelerinin stratejik planlarının değerlendirme ve uygulama sonuçlarını 
kamuoyuna açıklayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planların Güncellenmesi ve Yenilenmesi

Güncelleme
MADDE 17 – (1) Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir. Güncelleme bir 
stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin 
konusu olamaz.

(2) İlave kaynak temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değişikliklerin uygulanmakta 
olan planın toplam kaynak gereksinimini değiştirmeyecek nitelikte olması gerekir.

(3) Stratejik planın güncellenmesi kararı bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın onayı; diğer kamu idarelerinde ise üst 
yöneticinin onayı ile alınır.

(4) Mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerince alınan güncelleme kararı, gerekçesi ve 
güncellenecek hususlarla birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığın uygun görüşüne 
sunulur. Bakanlık güncellemeye ilişkin kararını 30 gün içerisinde ilgili kamu idaresine iletir. Mahalli 
idareler tarafından alınan güncelleme kararı gerekçesi ve güncellenecek hususlarla birlikte ilgili 
meclislerinin onayına sunulur.

(5) Mahalli idareler tarafından güncellenen stratejik planlar ilgili meclislerinde bütçeden önce 
görüşülerek kabul edilir.

(6) Güncellenen stratejik planlar, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe konulur. Güncellenen 
stratejik planlar 14 üncü maddeye uygun olarak ilgili kamu idarelerine sunulur ve kamuoyuna 
açıklanır.



 

2020-2024 / STRATEJİK PLAN

114 www.gungoren.bel.tr

Yenileme
MADDE 18 – (1) Bir stratejik planın uygulama dönemi içerisinde;

a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta önemli değişikliklerin olması hâlinde 
ilgili kamu idaresinin,

b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,

c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin,

ç) Rektörün değişmesi halinde ilgili üniversitenin,

d) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,

stratejik planı yenilenebilir.

(2) Stratejik planın yenilenmesi kararı birinci fıkradaki şartların oluşmasını müteakip bakanlıklar ile 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın; diğer kamu idarelerinde 
ise üst yöneticinin onayı ile en geç üç ay içerisinde alınır.

(3) Mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerince alınan yenileme kararı, gerekçesi ile birlikte bir 
hafta içerisinde Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Bakanlık, yenilemeye ilişkin kararını 15 gün 
içerisinde ilgili kamu idaresine iletir.

(4) Bakanlık, stratejik planı yenilemesi uygun görülen kamu idaresiyle istişare halinde sürecin 
takvimi ile temel aşamalarını belirler.

(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni kurulacak kamu idareleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu idarelerinin ilk 
stratejik planını hazırlamasına ilişkin süreç Bakanlıkça belirlenerek ilgili kamu idaresine bildirilir.

Gizlilik gerektiren bilgiler
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça uygun görülen kamu idareleri, hizmetin gerektirdiği gizlilik nedeniyle 
stratejik planlarını hazırlarken Kılavuzda yer alan birtakım hususlardan muaf tutulabilir.

(2) Stratejik planlarda; millî güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren 
bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere yer verilmez.

Tebliğler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde tebliğler 
çıkarmaya Bakanlık yetkilidir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 
Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilen ve 2019-2023 dönemini 
kapsayan stratejik planlar, bu Yönetmelik ile Kılavuz ve rehberlere uyum sağlanması için ilgili 
idarelere iade edilebilir. Uyumlaştırmaya ilişkin takvim Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.
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EK- 2: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ 

Tablo 21. Güngören Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Takvimi 
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Tablo 22 . Stratejik Plan Çalışma Grupları 

EK - 3: STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI  

Gruplar  Analiz Türü   

1.Grup  
Analiz  

 Organizasyonel Yapı 
  
  
  
 Hizmet Yönetimi 

2.Grup  
Analiz  

 Stratejik Yönetim & Performans Yönetimi 
 Süreç Yönetimi 
  
 Risk Yönetimi  

3. G rup  
Analiz  

  
 Kent Bilgi Sistemi  
 Bilgi Yönetimi  
  

4. Grup  
Analiz  

 Finansal Yapı  
 Ön Mali Kontrol  
 Fiziksel Kaynaklar  

5. Grup  Çevre Analizi  

 Aydınlatma 
 a 
  
 Acil Durum Yönetimi  
 Alt ve Üst Yapı  
  

6. Grup  Çevre Analizi  

 Nüfus ve Sosyo-Kültürel Yapı  
  
  
 Ekonomik Yapı (Sanayi ve Ticaret)  
 Emniyet ve Güvenlik 

7. Grup  Çevre Analizi  
  
  
  

8. Grup  Çevre Analizi  
 Kültür ve Turizm Olanakları  
  
 Sivil Toplum Örgütleri  

9. Grup  Çevre Analizi  
  
  

10.Grup  
Analiz   Sosyal Sorumluluk 

11.Grup  
Kur

Analiz   Sunulan Hizmetler ve Uymakla Yükümlü Olunan Mevzuat 
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 EK- 4:  BELEDİYE KANUNU

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
  a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak. 

 b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.

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

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

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

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

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

 i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 
kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

 n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

 r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
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Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata 
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı 
estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim 
belgesi vermek, 

 s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından 
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat 
çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları 
aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene 
kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol 
ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları 
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin 
düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yapılır. (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen 
yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve 
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 
yapılır.

 Belediye, (e), (f ) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 
taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 
getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet 
satın alma yoluyla yerine getirebilir.

 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret 
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma 
gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir 
veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve 
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı 
dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) 
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve 
kullanma suyu verebilirler. 

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

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

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan 
önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz 
işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak 
şekilde yapılamaz.
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NOTLAR
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NOTLAR




