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4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER
Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal
ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde
edilecek sonuçları ifade eder Çayırova Belediyesi’nin iç ve dış çevre şartları analizi
bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak
kendine yönelik olarak İnsana ve Sosyal Yapıya Yönelik, Kurumsal Yapıya Yönelik,
Kentsel Alt Yapıya Yönelik çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç
belirlenmiştir.
Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmış ve
Belediyenin güçlü ve zayıf yanları,

çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye

çalışılmıştır. Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve tehditler değerlendirilerek bu gücün
kullanılabilme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır.
Belediyenin Çayırova ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Çayırova
Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için
öngörülen

faaliyet

/

projeler

belirlenmiştir

söz

konusu

stratejik

amaçların

belirlenmesinin gerekçeleri şunlardır:
İnsan ve Sosyal Yapıya Yönelik hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise;
Belediye Kanunu’nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının
yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre
koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi,
dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini
geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin
artırılmasında stratejik öneme sahiptir.
İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki
ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile
çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak
üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.
Kurumsal Yapıya Yönelik hizmetlerin sağlanması ile ilgili gerekçe;
Çayırova Belediyesinin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve
verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan,
risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren,
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ekip çalışmasına inanmış, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi
sağlanmalıdır.
Belediye

hizmetlerinde

kalitenin

yakalanması,

mali,

fiziki,

insan

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam
kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri
uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim
tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir.
İlçe ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali
imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel
kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının
oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.
Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple
vatandaşlar

diğer

devlet

kurumlarına

kıyasla

belediyelerle

daha

yakından

ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan
belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda
vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal
barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.
Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka
birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu
halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar
hassasiyetle uygulanacaktır.
Kentsel Alt Yapıya Yönelik gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler
ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına
kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının
tamamlanması,

kentte

yaşayanların

boş

zamanlarını

değerlendirebilecekleri

rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını
sağlayabilmesi gerekmektedir.
Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak
temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
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STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER
Kurum misyonuna ve vizyonuna ulaşılmasında yol gösterici olacak ve
kurumun değerler ve ilkeleriyle uyum sağlayacak şekilde; "Ana Stratejik Amaç"
başlıkları altında orta ve uzun vadeli ve kavramsal nitelikteki "Stratejik Amaçlar" ile
ölçülebilir, somut ve sonuç odaklı "Stratejik Hedefler"in ve bu hedeflerin çıktı odaklı
açılımları olan "Faaliyetler"in belirlenmesi, stratejik planlama sürecinin önemli bir
adımıdır.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu, Çayırova Belediyesi 1. Stratejik
Planında (2010 - 2014), kurumumuzun Ana Stratejik Amaçları; 3 başlık halinde
toplanmıştır.

Bu başlıklar;
• Amaç 1: İnsan ve Sosyal Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç,
• Amaç 2: Kurumsal Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç,
• Amaç 3: Kentsel Alt Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç,
olarak belirlenmiştir.

Belirlenen ana amaçlar altında; süreçlerin iyileştirilmesi için toplam 71 adet
"Stratejik Amaç", ve bunlara ilişkin "Stratejik Hedef" ve "Faaliyet”ler bulunmaktadır.
Kurumun stratejik amaç ve hedefleri, performans programının hazırlanmasına temel
oluşturacak ve strateji k planın performans esaslı bütçe ile ilişkisi de bütçe hazırlıkları
ve performans değerlendirmeleri esnasında göz önünde bulundurulacaktır.

Çayırova Belediyesi'nin Misyon ve Vizyonuna ulaşması için belirlenen Ana
Stratejik Amaçlarını gerçekleştirecek stratejik amaç, hedef ve faaliyetler aşağıdaki
gibidir:
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Amaç 1: İnsan ve Sosyal Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç
Stratejik Amaç 1: Çayırovalıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden
gelişimine destek vererek yaşam standartlarını arttırmak.
o Stratejik Hedef 1.1: 3-6 yaş arası çocuklarımızın; modern, çağımıza
yakışır bir oyun ortamında zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal
gelişimlerini desteklemek.
o Stratejik Hedef 1.2: Çayırovalıların kültürel, sosyal ve ekonomik
yönden gelişimine destek vererek yaşam seviyelerini arttırmak ve
korunmaya muhtaç insanların hayatlarını kolaylaştırıcı faaliyetler
düzenlemek.
o Stratejik Hedef 1.3: Halka kent kültürü ve kenti sahiplenme bilinci
aşılamak ve gönüllü katılımlarını sağlamak. Sosyal dayanışma ve
yardımlaşma bilincini geliştirmek.
o Stratejik Hedef 1.4: Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu
sağlamak. Yaşam düzeylerini yükseltmek ve üretken hale getirmek.
o Stratejik Hedef 1.5: Katılımcı yönetim ile ileriye dönük planları
gerçekleştirmek.
Stratejik Amaç 2: Çayırova halkına sosyalleşme imkânı sağlayıp, çevre bilincini
geliştirecek mevcut yeşil alan, park ve bahçelerin revize edilmesi.
o Stratejik Hedef 2.1: İlçe sınırları içerisinde kalan parkların etkin
kullanılabilirliğini arttırmak ve yeni park ve spor alanları oluşturarak sosyal
alanlar kazandırmak.
o Stratejik Hedef 2.2: Çayırova da bulunan mevcut parkların zamanla
deforme olan bölümlerinin yeniden düzenlenerek yapılandırılması.
Parklarımızın kullanılabilirliğini arttırmak ve yeni park ve spor alanları
oluşturarak sosyal alanlar kazandırmak.

Amaç 2: Kurumsal Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç
Stratejik Amaç 1: Başkanlık ile tüm paydaşların etkili iletişimini
sağlamak, kurum kültürünün geliştirilmesine ve yayılmasına katkı
sağlamak.
o Stratejik Hedef 1.1: Başkanlık makamının kurum dışı ve kurum içi
paydaşlarla bağlantılarını, organizasyonunu ve iletişimini verimli,
düzenli, sağlıklı bir şekilde sağlamak, planlamak, yürütmek için gerekli
yapının oluşturulması.
Stratejik Amaç 2: İnsan kaynakları sistemini hizmet ihtiyacına uygun bir
şekilde yapılandırmak ve işletmek. Belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve
becerilerinin gelişmesine eğitimlerle destek vermek.
o Stratejik Hedef 2.1: Belediyenin insan kaynaklarının etkin ve verimli
idaresini sağlamak için sürekli çözüm üretmek.
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Stratejik Amaç 3: Belediye ve belediyecilik ile ilgili her türlü teknolojik
gelişmeyi sürekli olarak izlemek, gerekli değerlendirmeleri ve uygulamaya
dönük çalışmaları yapmak, Kurumsal yapının bilişim teknoloji ürünleri
vasıtasıyla etkin hale getirmek.
o Stratejik Hedef 3.1: Çayırova Belediyesinin teknolojik gelişmeler
doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi, var olanın
etkin ve verimli kullanımının sağlanması.
Stratejik Amaç 4: Belediye hizmetlerinde tüm inceleme ve soruşturmaları
hızlı bir şekilde teftiş etmek.
o Stratejik Hedef 4.1: Başkanlık Makamında gelen tüm inceleme,
araştırma ve soruşturmaları kanuni süre içerisinde tarafsız olarak
sonuçlandırmak.
Stratejik Amaç 5: Belediyemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda yapılan
orta ve uzun vadeli planları gelişen duruma ve değişen gereksinimlere göre
güncelleyerek kalıcı, mükemmel, ileriye dönük hizmetler üretmek. Halkın
memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli,
tedbirli, stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye
ulaşmak.
o Stratejik Hedef 5.1: Kurumsal alt yapıya yönelik Stratejik Planlama
kültürünün oluşturmak. Diğer kurumlar ve belediyemiz birimleriyle
işbirliği yaparak kaliteli ve katılımcı yönetim modelinin etkin hale
getirmek.
Stratejik Amaç 6: Belediyemiz ile resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel
tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda
belediyemizi temsil etmek. Mevcut davaları en az zararla sonlandırmak ve
ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava
sayısını asgariye indirmeye çalışmak.
o Stratejik Hedef 6.1: Hukuk İşleri Müdürlüğünü dinamik bir yapıya
kavuşturmak ve tüm birimlere yasal prosedürler konusunda danışmanlık
verir hale gelerek, kurum kimliğine katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 7: Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşı
Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde
yararlanmasını teşvik etmek.
o Stratejik Hedef 7.1: Çayırova halkıyla etkin iletişim sağlamak.
o Stratejik Hedef 7.2: Sosyal dayanışmayı arttırıcı faaliyetler
düzenlemek.
Stratejik Amaç 8: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak
yürütülebilmesinin sağlanmak. Belediyenin gereksinim duyduğu alanlarda
mal ve hizmet alım isteklerini değerlendirmek ve temin etmek.
o Stratejik Hedef 8.1: Personele güvenli, sağlıklı ve rahat bir çalışma
ortamı sağlamak, malzeme temin etmek, hizmet binalarının bakım ve
onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
o Stratejik Hedef 8.2: Çayırovalıların daha iyi hizmet alması için,
belediye hizmetlerinden idarenin tespit ettiği konuların şartnameler
doğrultusunda ihale edilmesi.
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Stratejik Amaç 9: Denk bütçeli gelir gider dengesi, sağlıklı bir yapıya
ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.
o Stratejik Hedef 9.1: Belediyenin gelirlerini arttırmak için gerekli önlemleri
almak. Belediye gelir ve giderlerinin zamanında tahakkuk, tahsilât ve
ödeme işlemlerini yapmak.

Stratejik Amaç 10: Kurumda yönetmeliklere uygun etkin bilgi ve belge
yönetimi sağlamak.
o Stratejik Hedef 10.1: Yazı İşleri Müdürlüğünü bilişim ve teknolojik
ürünler ile geliştirip, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
o Stratejik Hedef 10.2: Kurumda gelen-giden evrak sürecinin
iyileştirilmesi.
Stratejik Amaç 11: Hızlı ve sürekli nikah işlemleri yapmak.
o Stratejik Hedef 11.1: Evlendirme işlemlerinin
üzerinden yürütülmesinin sağlanması.

dijital

ortam

Amaç 3: Kentsel Alt Yapıya Yönelik Ana Stratejik Amaç
Stratejik Amaç 1: Çayırova halkına daha sağlıklı, yaşanabilir ve çağdaş bir
kent sunmak amacı kapsamında Çayırova ilçesinin sosyal donatı alanlarını
ve fizikî çevre düzenlemelerini tamamlamak.
o Stratejik Hedef 1.1: İlçenin alt ve üst yapısını güçlendirecek faaliyetlerin
etkin ve verimli sürdürülmesi ve ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim
kurumlarına destek verilmesi.
Stratejik Hedef 2: Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar
Yönetmeliği'ne uygun Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak
1/1000 ölçekli uygulama kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde
artırmak, İmar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir
gelişimini hedefleyerek, İlçe sınırları içerisinde bulunan yapı ve içerisinde
yaşayanlarla ilgili bilgi sahibi olup ilçemizin yaşanabilir bir kent haline
gelmesine imkân sağlamak.
o Stratejik Hedef 2.1: Belediyemize ait uygulama imar planlarının
kullanıma hazır hale getirilerek etkinlik ve verimliliği sağlamak.
Kentsel yenileme imar projeleri yapmak ve kentsel dönüşüme hız vererek
modern toplu konut alanları oluşturmak.
İlçe sınırları içerisinde mevcut bulunan ve yeni yapılan yapılara ait
bilgilerin bir kimlik altında toplayıp kaçak yapılaşma önüne geçilerek
depreme dayanıklı yapıların ortaya çıkmasının sağlanması.
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Stratejik Amaç 3: İlçe sınırları içerisindeki Esnafların ve semt pazarlarının
kayıt, denetim altına alınması ve iyileştirilmesi.
o Stratejik Hedef 3.1: 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde
zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve
memnuniyeti artırmak.
Stratejik Amaç 4: Geri Kazanılabilir Atıkları Değerlendirmek, Tehlikeli Atıkları İse
Yönetmeliklere Uygun Bir Şekilde Bertaraf Ederek, Çevrede Oluşabilecek Her
Türlü Kirliliği (Hava, Su, Toprak, Gürültü, Görüntü) önlemek. Çevre bilinci
oluşturmak.
o Stratejik Hedef 4.1: İlçede geri dönüşebilir atıkların ayrıştığı
temizlik sistemi kurulması ve işletilmesi.
o Stratejik Hedef 4.2: İlçe sınırları içerisinde bulunan sanayi
atıklarının, atık su ve emisyonların kontrolsüz salınımının
önlenmesi, hafriyat hattının faal hale gelmesi, görüntü kirliliğinin
önlenmesi.
Stratejik Amaç 5: Belediye personelinin iş güvenliğini sağlayacak ve sağlığını
tehlikeye atmayacak şekilde çalışmasının sağlanması, olası kazaların
önlenmesi.
o Stratejik Hedef 5.1: Çayırova Belediyesinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
kalitesini yükseltmek.
Stratejik Amaç 6: İlaçlama ve aşılama çalışmalarının rutin ve verimli olarak
yapılması.
o Stratejik
Hedef
6.1:
İlaçlanması,
aşılama
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve buna dair eğitimlerin personele verilmesi.
Stratejik Amaç 7: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "Yetki
Devri"ni alarak, ses düzey ölçümlerinin yapılması, gürültü kirliliğinin önlenmesi.
o Stratejik Hedef 7.1: Gerekli gürültü ölçümleri yapılarak, mevzuata uygun
seviyeye getirilmesi.
Stratejik Amaç 8: Çayırova Belediyesi sınırlarındaki Cadde ve Kavşakların
trafik düzenlemelerinin yaptırılmasını sağlamak. Trafik eğitim kalitesini
yükseltmek.
o Stratejik Hedef 8.1: Trafik akışının ve yol ağının iyileştirilmesi.
o Stratejik Hedef 8.2: İlçemiz çocuklarına trafik konusunda eğitim
verilerek bilinçlenmelerinin sağlanması.
Stratejik Amaç 9: Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların, bakımı,
onarımı ve cenaze hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi suretiyle
halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetini artırmak.
o Stratejik Hedef 9.1: Tüm mezarlıkların parselasyon, bakım onarım ve
modernizasyonunun yapılması.
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ÇAYIROVA BELEDİYESİ - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.34.Çayırovallıların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vererek yaşam standartlarını arttırmak.
HEDEF

Sürekli

Yaz spor okulu faaliyetleri düzenlenmesi.

Sürekli

ÇEKİM projesi kapsamında; Ev hanımlarına
yönelik meslek ve beceri kazandırma kursları
açılması ve desteklenmesi.
ÇAYEP projesi kapsamında; SBS'ye hazırlanan
ögrencilere yönelik hazırlık kursları ve kitap
dağıtımı yapılması, velilere yönelik eğitim
seminerleri verilmesi.
Oku Kazan projesi kapsamında; Bölgemizde
bulunan öğrenci ve vatandaşlarımıza okuma
alışkanlığı
kazandırmak
için
faaliyetler
düzenlemek.

Adet

Adet

Sürekli

Sürekli

Hedef kitlelere yönelik yöresel, kültürel ve sosyal
gösteriler, sanatsal ve sportif etkinlikler, ulusal ve
uluslararası festivaller, belirli gün ve haftalara
yönelik etkinlikler, aylık söyleşiler ve tiyatrolar
düzenlemek.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Çocuk
Kulübünün
fiziki
yapılandırılması
sağlanarak,
etkinliklerin
çeşitlendirilerek
arttırılması ve çocuklara yönelik eğitici ve
eğlendirici faaliyetlerin yapılması.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

2014

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2

1

1

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

2013

Sürekli

SORUMLU BİRİM
2012

Sürekli

Çayırovalıların kültürel, sosyal ve
ekonomik yönden gelişimine
destek vererek yaşam seviyelerini
34.2.
arttırmak ve korunmaya muhtaç
insanların hayatlarını kolaylaştırıcı
faaliyetler düzenlemek.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Sürekli

İn.

3-6 yaş arası çocuklarımızın;
modern, çağımıza yakışır bir oyun
34.1.
ortamında zihinsel, bedensel,
sosyal ve ruhsal gelişimlerini
desteklemek.

PROJE - FAALİYET

Sürekli

İn.

HEDEF

Sürekli

KOD

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

Halka kent kültürü ve kenti
sahiplenme bilinci aşılamak ve Kent Bilgi Sisteminin kurulması.
34.3.
gönüllü katılımlarını sağlamak.
Sosyal dayanışma ve yardımlaşma
bilincini geliştirmek.
İlçe sınırları içerisinde bulunan
temizlenmesi.

Tamamlama

camilerin

Tespiti yapılan kimsesiz,bakıma muhtaç ailelerin
daha temiz bir ortamda yaşaması için evlerinin
haftalık temizlenmesi.
Cenaze hizmeti kapsamında taziye hizmetlerin
verilmesi.

Sürekli

Her ay bir okulda tatbikat yaparak öğrenciler ve
aileleri, başta deprem olmak üzere doğal afetler
konularında bilinçlendirilmesi.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Giymiyorsan
Giydir
projesi
kapsamında;
Vatandaşlardan gelen ihtiyaç fazlası eşyaları
teslim alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara
ulaştırılması.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

100%

Uygulama

3

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli Sürekli

3

Adet

Sürekli

3

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

Sürekli

Uygulama

1

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

2

Sürekli

2

Sürekli Sürekli Sürekli

İn.

2

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli Sürekli Hazırlık

İn.

Çayırovallıların kültürel, sosyal ve
ekonomik yönden gelişimine
destek vererek yaşam seviyelerini 2012 yılı sonuna kadar Kadın Sorunları Danışma
34.2.
arttırmak ve korunmaya muhtaç Birimi kurulması.
insanların hayatlarını kolaylaştırıcı
faaliyetler düzenlemek.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara
yönelik çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler
düzenleyerek kadınlarımızı sosyalleştirmek.

Adet

Uygulama

ÇEP Projesi kapsamında; ev hanımlarına yönelik
düzenlenecek elişi ve dantel ürünlerinin
sergilenmesine öncülük edinilmesi.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

Sürekli

Sürekli

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Sürekli

Kent Konseyi, Çocuk Meclisi, Kadın Meclisi,
Katılımcı yönetim ile ileriye dönük
34.5.
Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi, ile projeler
planları gerçekleştirmek.
geliştirilmesi ve desteklenmesi.

2
Sürekli

İn.

34.4.

Adet

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

İn.

Her Engel Sevgiyle Aşılır projesi kapsamında;
toplumu engellilere karşı daha duyarlı hale
Engellilerin ve ailelerinin sosyal getirmek için etkinlikler düzenlemek.
hayata uyumunu sağlamak.
Yaşam düzeylerini yükseltmek ve Tekerlekli sandalye ve diğer medikal ihtiyaçların
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilmesi ve
üretken hale getirmek.
dar gelirli engelli ailelere ekonomik yardım
yapılması.

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.43.Çayırova halkına sosyalleşme imkanı sağlayıp, çevre bilincini geliştirecek mevcut yeşil alan, park ve bahçelerin revize edilmesi.

2012

2013

2014

Rapor

1

1

1

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Mevcut parklardaki eksikliklerin projelendirilip,
Tamamlama
parkların revize edilmesi.

Uygulama

Uygulama

Uygulama

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Hobi bahçeleri oluşturulması.

1

-

-

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

1

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve bahçelerin sulama, bakım ve onarımının
yapılması, çiçek dikilmesi, aydınlatılması; oyun
takımı, spor aletleri, bank ve çöp kovası gibi
ihtiyaçlarının giderilmesi.

Adet

Uygulama

Aile Yaşam Merkezi yapılması.

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

1

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

İlçe sınırları içerisinde kalan
Yeni park alanlarının tespiti yapılarak bölgemize
parkların etkin kullanılabilirliğini
Adet
yeni parklar kazandırmak.
arttırmak ve yeni park ve spor
alanları oluşturarak sosyal alanlar
kazandırmak.
Park Bahçeler Müdürlüğü idari bina yapılması.
Tamamlama

Hazırlık Uygulama

Adet

SORUMLU BİRİM

Sürekli

PROJE - FAALİYET

Mevcut parklarda sorun tespiti yapılması,
tespitlerin her yıl üst yönetime raporlanması.

İn. 43.1.

HEDEF

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Hazırlık Uygulama

HEDEF

Sürekli

KOD

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

İn.

Çayırovada bulunan mevcut
parkların zamanla deforme olan
bölümlerinin yeniden
düzenlenerek yapılandırılması.
43.2.
Parklarımızın kullanılabilirliğini
arttırmak ve yeni park ve spor
alanları oluşturarak sosyal alanlar
kazandırmak.

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

Adet

5000

5000

5000

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Mahallelere mini futbol ve basketbol sahalarının
yapılması, parklara spor kondisyon aletlerinin
konulması ve kauçuk zemin yapılması.

Adet

1

1

1

PARK BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.2.Başkanlık ile tüm paydaşların etkili iletişimini sağlamak, kurum kültürünün geliştirilmesine ve yayılmasına katkı sağlamak.

Her hafta Başkanlık makamında
Yardımcıları toplantısı düzenlemek.
Ayda bir defa
düzenlemek.

Ku.

2.1.

birim

Müdürleri

Başkan

toplantısı

Başkanlık makamının kurum dışı Haftada bir gün halk toplantısı düzenlemek.
ve kurum içi paydaşlarla
bağlantılarını, organizasyonunu ve Başkanın temsil agırlama, protokol, toplantı,
iletişimini verimli, düzenli, sağlıklı seyahat, organizasyon, ulaşım faaliyetlerinin
bir şekilde sağlamak, planlamak, gerçekleştirilmesi ve düzenlenmesi.
yürütmek için gerekli yapının
oluşturulması.
Başkanın programından periyodik olarak Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü haberdar
edecek iletişim ağı ve koordinasyonu sağlamak.
Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin
yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi
faaliyeti.

HEDEF

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2012

2013

2014

Adet

52

52

52

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

12

12

12

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

52

52

52

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

5

5

5

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli Sürekli

HEDEF

Sürekli Sürekli

KOD

SORUMLU BİRİM

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SA.5.İnsan kaynakları sistemini hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek. Belediye çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine

AMAÇ : eğitimlerle destek vermek.
KOD

HEDEF

PROJE - FAALİYET

Yılda bir kez Belediye kaynaklarını etkin biçimde
kullanmaya ve personel giderlerinin genel
giderler içindeki payını azaltmaya yönelik
çalışmalar yapılarak üst yönetime raporlanması.

Ku.

5.1.

Yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik
Belediyenin insan kaynaklarının anket yapılması.
etkin ve verimli idaresini sağlamak
için sürekli çözüm üretmek.
Belediyemiz personelinin kişisel gelişim, bilgi,
deneyim ve motivasyonunu artıracak hizmet içi
eğitimler verilmesi.
Belediyemiz
personelinin
motivasyonun
arttırılması için sosyal etkinlikler düzenlenmesi.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Rapor

Anket

Eğitim

Adet

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

1

1

3

2

2013

1

1

4

2

2014

1

İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ

1

İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ

5

İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ

3

İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
SA.10.Belediye ve belediyecilik ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi sürekli olarak izlemek, gerekli değerlendirmeleri ve uygulamaya dönük çalışmaları yapmak,

AMAÇ : Kurumsal yapının bilişim teknoloji ürünleri vasıtasıyla etkin hale getirmek.

40%

40%

20%

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Gün

2

2

1

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzde
(%)

100%

-

-

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzde
(%)

100%

-

-

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile entegre yapıda
Tamamlama
interaktif kent haritası yapılması.

Belediyemiz web sitesinin sürekli güncellenmesi.

İlçe sınırları içerisinde kiosk ile Belediye
hizmetlerine erişim noktalarının kurulması

2014

Sürekli

Çayırova Belediyesinin teknolojik Kent Bilgi Sistemi projesine geçiş.
gelişmeler doğrultusunda mevcut
Ku. 10.1. donanım ve yazılımın yenilenmesi, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin faliyete
varolanın etkin ve verimli
geçmesi.
kullanımının sağlanması.

2013

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Veri güvenliğinin sağlanması, günlük olarak
sistem datalarının yedeğe alınması.
Birimlerde meydana gelen donanım ve bilgisayar
arızalarına müdahele süresi.

SORUMLU BİRİM
2012

Sürekli Uygulama

Yüzde
(%)

HEDEF

Sürekli

2014 yılı sonuna kadar kişisel bilgisayarların ve
yazılımların teknolojik gelişmeler doğrultusunda
yenilenmesi.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Sürekli Uygulama

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Sürekli Hazırlık

KOD

Adet

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.20.Belediye hizmetlerinde tüm inceleme ve soruşturmaları hızlı bir şekilde teftiş etmek.

Adil ve tarafsız ön incelemeler yapılması.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

2013

2014

Sürekli

Başkanlık Makamında gelen tüm
inceleme, araştırma ve
soruşturmaları kanuni süre
içerisinde tarafsız olarak
sonuçlandırmak.

PROJE - FAALİYET

Sürekli

Ku. 20.1.

HEDEF

Sürekli

KOD

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
SA.23.Belediyemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda yapılan orta ve uzun vadeli planları gelişen duruma ve değişen gereksenimlere göre güncelleyerek kalıcı,

AMAÇ : mükemmel, ileriye dönük hizmetler üretmek. Halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık, değişimci, verimli, tedbirli, stratejik ve bütünü
kapsayan bir yönetim sistemi ile toplam kaliteye ulaşmak.
KOD

HEDEF

PROJE - FAALİYET

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık
program ve hükümet programı çerçevesinde
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve
politikalarının
belirlenmesi,
amaçlarını
oluşturmak üzere Performans Programının
hazırlanmasını sağlamak.

Ku. 23.1.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Adet

Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi,
Ölçme ve
Kurumsal alt yapıya yönelik
performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması,
Değerlendirme
Stratejik Planlama kültürünün analiz edilerek raporlanması.
oluşturmak. Diger kurumlar ve
belediyemiz birimleriyle işbirliği
Kalite yönetimi raporları hazırlanması.
Adet
yaparak kaliteli ve katılımcı
yönetim modelinin etkin hale
getirmek.
Faaliyet raporlarının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Adet
Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hazırlanması.
Kurum içi ve dışı ölçüm ve iyileştirmeler
yapılması, Belediye ve dış paydaşlar arasında
bilgi hattı kurulması, raporlanması, ölçülmesi ve
iyileştirmelerin yapılması.

Anket

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

1

2

2013

1

2

2014

1

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

2

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

1

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

1

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

1

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

Ku. 23.1.

Kurumsal alt yapıya yönelik
Stratejik Planlama kültürünün
oluşturmak. Diger kurumlar ve
belediyemiz birimleriyle işbirliği
yaparak kaliteli ve katılımcı
yönetim modelinin etkin hale
getirmek.

Yönetim sistemimizin verimli ve kaliteli işleyişi
için iş akış diyagramlarının revize edilmesi.

İş Akış
Diagramı

Sürekli iyileştirme, takım çalışmaları, süreç
yönetimi vb. toplam kalite yönetiminin temel
Dış Denetim
felsefesini oluşturan yaklaşımların kurumumuzda
uygulanması ve her yıl denetimden geçilmesi.

1

1

-

1

-

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

1

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SA.24.Belediyemiz ile resmî kurum ve kuruluşlar, gerçek ve özel tüzel kişiler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davalarda belediyemizi temsil

AMAÇ : etmek. Mevcut davaları en az zararla sonlandırmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışarak Belediye aleyhine açılacak dava sayısını asgariye indirmeye
çalışmak.

Kurumun öncelikli dava yüküne neden olan
sorunların belirlenip Aralık ayında yıllık olarak
raporlanması.

Rapor

Birimlerin yapacağı işlemlerde tereddüt yaşanılan
konuların onlarla görüşülerek tespit edilmesi ve
hukuki görüş bildirilmesi.
Yargı organları tarafından verilen kararlar tasnif
edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi.
Kurumda yapılan hukuksal yanlışlıkların ortadan
kaldırmak için, kanun, yönetmelik, mevzuat vb.
konularda birimlere yıllık eğitim verilmesi.

Eğitim

2013

2014

Sürekli

Ku. 24.1.

Hukuk İşleri Müdürlüğünü
dinamik bir yapıya kavuşturmak
ve tüm birimlere yasal
prosedürler konusunda
danışmanlık verir hale gelerek,
kurum kimliğine katkı sağlamak.

SORUMLU BİRİM
2012

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

1

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

İhtilafların
mevzuat
çerçevesinde
ve
Belediyemizin hak ve çıkarlarına uygun olarak
çözümü için ilgili birimlerden gerekli bilgi ve
belgelerin temin edilmesi, avukatları vasıtasıyla
iddia ve savunmaların hazırlanması, hukukî
prosedürlere uygun olarak mahkemelere arz
edilmesi.

HEDEF

Sürekli

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Sürekli Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Sürekli Sürekli

KOD

1

1

1

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.25.Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşı Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.

Birimin ve belediyenin etkinliklerini duyuran
afişlerin planlanması.
Peryodik ve sürekli yayınlar yaparak kamuoyuna
faaliyetlerimizin duyrulması ve yayınlanan
haberlerin arşivlenmesi.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Adet

Adet

Belediye hizmetleri ile ilgili olarak yazılı, görsel ve
dijital tanıtım materyalleri hazırlanması.
Ku. 25.1.

Çayırova halkıyla etkin iletişim
sağlamak.
Her yıl Çayırova konulu fotograf yarışmaları
düzenlenmesi..

Adet

Her yıl ulusal ve uluslar arası katılımlı yarışma ve
organizasyonlar düzenlenmesi.

Adet

Kültürel geziler düzenlenmesi.

Adet

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

100

2013

120

2014

130

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

1750

2000

2250

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

1

4

80

1

4

-

Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Sürekli

KOD

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

1

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

4

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

-

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli
Sürekli
Sürekli

12

12

Bütçemiz doğrultusunda okullara eğitim araç
gereç yardımları yapmak.

Sürekli

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçemiz doğrultusunda bölgemizdeki amatör
spor
klüplerinin
sportif
ihtiyaçlarının
karşılanması.

Sürekli

Sürekli
Sürekli
Sürekli

12

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Sürekli

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Sürekli
Sürekli

Çayırovada
yardıma
muhtaç
olan
vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışı
gereği yardımlar yapmak.

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Sosyal dayanışmayı arttırıcı
faaliyetler düzenlemek.

Çağrı Merkezinin etkin ve işler hale getirilmesi.

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Ku. 25.2.

Çayırovanın kültür, sanat ve spor açısından
tanıtım çalışmaları, belirli gün ve haftalara
yönelik etkinlikler, okullara yönelik, genel ve
çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi.

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Aylık mahalle toplantıları organize etmek.

Adet

ÇAYIROVA BELEDIYESI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SA.31.Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesinin sağlanmak. Belediyenin gereksinim duyduğu alanlarda mal ve hizmet alım isteklerini

AMAÇ : değerlendirmek ve temin etmek.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Belediye çalışanlarına ve vatandaşa sunulan geri
hizmetlerin (çay ikramı su ikramı gibi) zamanında
ve güler yüzle yapılabilmesi için gerekli önlemleri
almak.

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Belediyemizdeki taşınmazların kiraya verilmesi.

2014

Sürekli Sürekli

Araç havuzundaki araçların birimlerin talepleri
doğrultusunda görevlendirilmesi.

2013

Sürekli

Ku. 31.2.

Çayırovalıların daha iyi hizmet
alması için, belediye
hizmetlerinden idarenin tespit
ettiği konuların şartnameler
doğrultusunda ihale edilmesi.

SORUMLU BİRİM
2012

Sürekli

Bütçe ile orantılı olarak birimlerden gelen satın
alma talep ve isteklerin gerçekleştirilmesi,
Belediyenin müdürlüklerden gelen personel
hizmet alımları şartnamelerin hazırlanması ve
ihale edilmesi.

HEDEF

Sürekli

Hizmet binalarının düzenli bakım-onarımının
yapılması (asansör, klima, ısınma, aydınlatma,
Personele güvenli, sağlıklı ve rahat
temizlik, güvenlik, yemek ve diğer ekipman) ve
bir çalışma ortamı sağlamak,
daha iyi kullanılması için öneriler sunulması.
Ku. 31.1.
malzeme temin etmek, hizmet
binalarının bakım ve onarımlarını
Birimlerin hizmet için gerekli gereksinimlerinin
yapmak veya yaptırmak.
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve karşılanması
için ihale ile temin yoluna gidilmesi.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli Sürekli

HEDEF

Sürekli

KOD

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.35.Denk bütçeli gelir gider dengesi, sağlıklı bir yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.

40%

20%

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

50%

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

2014

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

2013

Sürekli

İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerinin
takip ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve
tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve icra takibi
yapılması.

2012

Sürekli

Ku. 35.1.

Belediyenin Stratejik Plan ve Performans
programları doğrultusunda yıllık bütçenin ve
Belediyenin gelirlerini arttırmak izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare
için gerekli önlemleri almak.
bütçesinin hazırlanması ve idare faaliyetlerinin
Belediye gelir ve giderlerinin bunlara uygun olarak izlenmesi.
zamanında tahakkuk, tahsilat ve
ödeme işlemlerini yapmak.
Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama
sonuçlarına
uygun
verilerin
toplanması,
değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile malî
istatistiklerin hazırlanması.

Yüzde
(%)

SORUMLU BİRİM

Sürekli

2013 yılı sonuna kadar Belediyemizin kanunlarla
belirlenmiş olan vergi, resim ve harçlardan dolayı
Belediye sınırları içirisinde kayıt yapılmamış
mükellef sayısının % 100’ ünü kayıt altına almak.

HEDEF

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Sürekli

KOD

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

Sürekli

Sürekli

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Mesken ve işyerlerine
yapılarak mükelleflerle
durumun belirlenmesi.
yapmayan borçluların
pusulası gönderilmesi.

yönelik saha çalışması
ilgili güncel ve doğru
Bir önceki yıl ödeme
tümüne ödeme çağrı

Sürekli

Sürekli

Sürekli

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynakların etkili ve verimli kullanımını
sağlayarak belediyenin her türlü ödeme işlemini
yapmak.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Ku. 35.1.

Belediyenin gelirlerini arttırmak
için gerekli önlemleri almak.
Belediye gelir ve giderlerinin
zamanında tahakkuk, tahsilat ve
ödeme işlemlerini yapmak.

Gelir arttırıcı faaliyetler geliştirilmesi. Emlak
bildirim kayıtlarının Kent bilgi sistemi verileri ile
eşleştirilerek mevcut tahsilat oranını artırmak
eksik bildirimleri önlemek.

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.37-1.Kurumda yönetmeliklere uygun etkin bilgi ve belge yönetimi sağlamak.

EBYS'nin 2012 yılı sonuna kadar ilgili
yönetmelikler ve standartlara tam uyumunun
sağlanması.

Yüzde
(%)

Yazı İşleri Müdürlüğünü bilişim ve
teknolojik ürünler ile geliştirip, 2013 yılı sonuna kadar arşivdeki dosyaların
Ku. 37-1.1.
hizmetlerin verimli bir şekilde tamamının elden geçirilerek imha edilecek
dosyaların imha edilmesi, geriye kalan dosyaların
yürütülmesini sağlamak.
SDP dosyalama koduna göre tasnif edilmesi ve
EBYS sistemine kaydedilmesi.
2012 yıl sonuna kadar kurumda üretilen belge ve
dokumanların özel kişi ve kurumlara tebliğat
yönetmeliği çercevesinde elektronik ortamda
iletimin sağlanması ve sonraki yıllarda periyodik
olarak devam ettirilmesi.

Yüzde
(%)

Yüzde
(%)

2013

2014

Uygulama Uygulama

Program

SORUMLU BİRİM
2012

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜBİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

50%

50%

Uygulama

2013 yılı sonuna kadar dijital arşiv sistemine
geçilmesi.

HEDEF

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜBİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

100%

Uygulama

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Uygulama Uygulama

PROJE - FAALİYET

Uygulama

HEDEF

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜBİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Hazırlık

KOD

100%

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜBİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Gün

2

2

1

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzde
(%)

100%

Uygulama

Uygulama

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı sonuna kadar vatandaşların evlendirme
işlemleri için web sitesi üzerinden taleplerinin
alınması işleminin tamamlanması

Yüzde
(%)

100%

Uygulama

Evlendirme işlemlerinin dijital 2013
yılı
sonuna
kadar
Evlendirme
Ku. 37-2.1. ortam üzerinden yürütülmesinin Memurluğumuzda yapılan nikah akit törenlerinin
sağlanması.
kurumumuz web sitesinden canlı olarak
izlenebilmesi.

Yüzde
(%)

Hazırlık

100%

Uygulama Uygulama

Gün

3

3

Evrakların hızlı bir şekilde işleme alınması.
Ku. 37-1.2.

Kurumda gelen-giden evrak
sürecinin iyileştirilmesi.

2012 yılı sonuna kadar vatandaşların şikayet ve
diğer dilekçelerinin web sitemiz üzerinden
alınarak işlem görebilmelerinin ve takibinin
sağlanması.

AMAÇ : SA.37-2.Hızlı ve sürekli nikah işlemleri yapmak.

2012 yılı sonuna kadar Mernis evlendirme
bilgilerinin Nüfus Müdürlüğüne 3 gün içinde
gönderiminin sağlanması.

2

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SA.32.Çayırova halkına daha sağlıklı, yaşanabilir ve çağdaş bir kent sunmak amacı kapsamında Çayırova ilçesinin sosyal donatı alanlarını ve fizikî çevre

AMAÇ : düzenlemelerini tamamlamak.

Uygulama
Sürekli Uygulama Uygulama

Kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak ilçe
sınırlarında yapılan tüm altyapı çalışmalarının
kontrolünün sağlanması, kazı ruhsatları ve
kontrol takibi.

2014

Sürekli

Ke. 32.1.

İlçenin alt ve üst yapısını
Yeni yolların açılması sırasında gerekli istinat
güçlendirecek faaliyetlerin etkin
Tamamlama
duvarları ve kazı işlerinin yapılması.
ve verimli sürdürülmesi ve ilçe
sınırları içerisinde bulunan eğitim
kurumlarına destek verilmesi. Asfalt yama ve asfalt kaplama çalışmaları yapmak
suretiyle yolların bakım-onarımının sağlanması ve
ihtiyaç
duyulan
hizmet,
ekipman
ve
malzemelerin alınması.

2013

Uygulama

İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların
açılmasının ve açılacak yolların asfaltlamasının Tamamlama
sağlanması.

SORUMLU BİRİM
2012

Sürekli Uygulama Uygulama

İlçemiz sınırları içerisindeki tüm mahallelerde
yatırım programına göre asfalt kaplama ve asfalt
yama ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kapsamda Tamamlama
asfalt çalışmalarının cadde ve sokak bazında
yapılması.

HEDEF

Sürekli

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Uygulama

PROJE - FAALİYET

Sürekli Uygulama Uygulama

HEDEF

Sürekli

KOD

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli
Sürekli
Sürekli Uygulama

Sürekli
Sürekli

Uygulama

Sürekli

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

Tüm araç, gereç ve ekipmanların bakımının
periyodik olarak takip edilmesi.

1

Sürekli Uygulama

Kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasının
sağlanması.

1

Uygulama

Ke. 32.1.

İlçenin alt ve üst yapısını
güçlendirecek faaliyetlerin etkin Her yıl Milli eğitim Bakanlığına bağlı okulların
duydukları
küçük
çaplı
bakım
ve verimli sürdürülmesi ve ilçe ihtiyaç
onarımlarının
yapması.
sınırları içerisinde bulunan eğitim
kurumlarına destek verilmesi.
2014 yılına kadar bölge girişlerinde yapılması
gereken ve bölgenin trafik yükünü en az 50 yıl
kaldırabilecek
Çayırova
girişi
kavşak Tamamlama
düzenlemelerinin Büyükşehir Belediyesi yatırım
programına alınmasını sağlamak.

2

Sürekli Sürekli

2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesine
Tamamlama
dere ıslah çalışmalarının tamamlatılması.

Sürekli
Adet

Sürekli Hazırlık

İş makinesi modernizasyonu ve yeni araç ve iş
makinesi alımları.

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Hazırlık

Müdürlüğün
ihtiyaç
duyduğu
bilgisayar
yazılımlarının teminini ve her yıl güncellenmesini
sağlamak. (autocad, amp hakediş, diyos ihale,
idecad statik program, arazi ölçüm aletleri v.b.)

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

Teknik personelin çalıştığı iş konusunda seminer,
fuar, vb. katılımının sağlanması.

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

2013

2014

2012 yılı sonuna kadar tüm ilçe kapsamında
toplam 112 paftadan oluşan 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
revizyonunun
tamamlanması ve sayısal ortama aktarılması.

Yüzde
(%)

100%

-

-

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı sonuna kadar kent içerisinde cazibe
noktaları oluşturularak mevcut yapılaşmanın
yoğun olduğu ve sosyal ihtiyacın karşılanmasının
en uygun olacağı bölgeye kent meydanı projesi
hazırlamak veya hazırlatmak.

Yüzde
(%)

100%

-

-

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı sonuna kadar binalara ait kimlik kartı
hazırlamak, kent bilgi sistemine geçerek Adres
tespitinin kolaylaşması ve işlerliğin devamı için
mahalleler içinde bulunan cadde ve sokak
isimlerini düzenlemek.

Yüzde
(%)

100%

-

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Sürekli

Belediyemize ait uygulama imar
planlarının kullanıma hazır hale
getirilerek etkinlik ve verimliliği
sağlamak.
Kentsel yenileme imar projeleri
yapmak ve kentsel dönüşüme hız
vererek modern toplu konut
alanları oluşturmak.
İlçe sınırları içerisinde mevcut
bulunan ve yeni yapılan yapılara
ait bilgilerin bir kimlik altında
toplayıp kaçak yapılaşma önüne
geçilerek depreme dayanıklı
yapıların ortaya çıkmasının
sağlanması.

PROJE - FAALİYET

Sürekli Sürekli

Ke. 33.1.

HEDEF

Hazırlık

KOD

Sürekli Sürekli

AMAÇ :

SA.33.Çağdaş şehircilik anlayışı ışığında, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği'ne uygun Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak 1/1000 ölçekli uygulama
kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde artırmak,İmar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini hedefleyerek, İlçe
sınırları içerisinde bulunan yapı ve içerisinde yaşayanlarla ilgili bilgi sahibi olup ilçemizin yaşanabilir bir kent haline gelmesine imkân sağlamak.

Kent estetiğine yönelik olarak Fatih caddesinde
dış cephesi kötü olan binaların tespiti ve
iyileştirilmesi.
Kentsel Yenileme projesi için, belediye, mülk
sahipleri ve meslekî STK'lar ile ortak proje
çalışmaları yapılması.

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

İhtiyaç duyulan bölgelerde harita çalışmaları
yapılarak planlamanın yeniden yapılması. Konut
parselleri üzerine depreme dayanıksız ve plansız
yapılar yıkılıp parseller birleştirilmek suretiyle
yeni planlar doğrultusunda siteler oluşturulması.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Gereksinim duyulan projelerin yapımı için
belediye arsalarının kamu ve özel arsalarla takas
edilmesi, satın alınması, kamulaştırılması.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı kontrolünü etkinleştirmek ve kaçak yapı
kontrolünde devamlılığın artırılarak kaçak yapıyı
önleme çalışmalarında bulunmak.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Ke. 33.1.

Belediyemize ait uygulama imar
planlarının kullanıma hazır hale
getirilerek etkinlik ve verimliliği
sağlamak.
Kentsel yenileme imar projeleri
yapmak ve kentsel dönüşüme hız
vererek modern toplu konut
alanları oluşturmak.
İlçe sınırları içerisinde mevcut
bulunan ve yeni yapılan yapılara
ait bilgilerin bir kimlik altında
toplayıp kaçak yapılaşma önüne
geçilerek depreme dayanıklı
yapıların ortaya çıkmasının
sağlanması.

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.38.İlçe sınırları içerisindeki Esnafların ve semt pazarlarının kayıt, denetim altına alınması ve iyileştirilmesi.

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüyle koordineli olarak norm kadroda
belirtilen Zabıta sayısına ulaşmak.

Yüzde
(%)

40%

40%

20%

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜİNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞT. MD.

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan
esnaflara eğitim vermek.

Adet

5

5

5

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Hizmetlerini yürüten bütün personelin
uzmanlaşmasını sağlamak için eğitim verilmesi.

Eğitim

6

6

6

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

Araç

1
Minibüs

1
Binek
Araç

-

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

Uygulama

2014

Uygulama

Ke. 38.1.

7 gün 24 saat etkin, verimli,
sürekli
biçimde zabıta hizmetlerini
sunarak, halkın zabıta
müdürlüğüne güveni ve
memnuniyeti artırmak.

2013

Uygulama

2014 yılı sonuna kadar 1., 2. ve 3. GSM lerin
(Gayri Sıhhi Müesseseler) meskün mahal dışına Tamamlama
çıkarmak.

SORUMLU BİRİM
2012

Uygulama Sürekli

Program

HEDEF

Sürekli

Esnafların kayıt altına alınması için yıllık denetim
programı hazırlamak.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Hazırlık

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Hazırlık

KOD

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

Modernize edilecek mevcut donanım ve Zabıta
ekipmanlarının yenilemek.

2012 yılı sonuna kadar Çayırova Belediyesi
sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve gayrisıhhi
Tamamlama
işletmelerin ruhsatlı ve rutsız olanları tespit
etmek.

Hazırlık

Hazırlık

Uygulama

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı sonuna kadar Zabıta Müdürlüğü irtibat
Tamamlama
bürosu açmak.

Hazırlık

Hazırlık

Uygulama

Ke. 38.1.

7 gün 24 saat etkin, verimli,
sürekli
biçimde zabıta hizmetlerini
sunarak, halkın zabıta
müdürlüğüne güveni ve
memnuniyeti artırmak.

2014 yılı sonuna kadar denetimlerde tespit
edilen
işyerlerinin
ruhsata
bağlanmasını
sağlamak,
ruhsata
bağlanması
mümkün Tamamlama
olmayanların faaliyetine son verilmesinini
gerçekleştirmek.

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SA.39-1.Geri Kazanılabilir Atıkları Değerlendirmek, Tehlikeli Atıkları İse Yönetmeliklere Uygun Bir Şekilde Bertaraf Ederek, Çevrede Oluşabilecek Her Türlü Kirliliği

AMAÇ : (Hava, Su, Toprak, Gürültü, Görüntü) Önlemek. Çevre bilinci oluşturmak.

İlçede geri dönüşebilir atıkların

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Tüm ilçe okullarına 2014 yılına dek yaklaşık 450
saat eğitim verilerek, çevre koruma ve geri
dönüşüm
bilincinin aşılanması,
hanelere
Ders Saati /
yapılacak kapı kapı bilgilendirme çalışmaları ile
Adet
nüfusun tamamına ulaşarak kaynağında ayırma
bilincinin aşılanması, 23500 adet broşür ve afişin
dağıtılması.
İlçemiz sınırları içerisindeki çöplerin toplanması.
Cadde ve sokakların günlük olarak temizlenip,
Tamamlama
süpürülmesi. Pazar yerlerinin temizlenip
yıkanması.

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

2013

2014

150 /
6000

150 /
7500

150 /
10000

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli

PROJE - FAALİYET

Sürekli

HEDEF

Sürekli

KOD

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İlçede geri dönüşebilir atıkların
Ke. 39-1.1. ayrıştığı temizlik sistemi kurulması İhtiyaç
duyulan
noktalardaki
konteyner
ve işletilmesi.
sayılarının artırılması. 2014 yılı sonuna dek
ihtiyacın %100'üne cevap verilmesi. Mevcut
konteynerlerin fiziksel yapısının iyileştirilmesi.

Ke. 39-1.2.

İlçe sınırları içerisinde bulunan
sanayi atıklarının, atıksu ve
emisyonların kontrolsüz
salınımının önlenmesi, hafriyat
hattının faal hale gelmesi,
görüntü kirliliğinin önlenmesi.

Yüzde
(%)

60%

20%

20%

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

STK ve diğer kurumlarla toplantılar düzenlemek.

Adet

15

15

15

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre bilincinin oluşturulması için ilçe halkına ve
sanayiye
yönelik
panel
ve
toplantılar
düzenlemek, seminerler vermek.

Adet

2

2

2

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri
düzenleyerek, yarışmalar tertip etmek.

Adet

1

1

1

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Firmalara Atık Takip ve Çevre Koruma Formları
düzenlenerek atıklarının takibini sağlamak, 2014
sonuna dek tüm atık üreticilerine ulaşabilmek.

Adet

75

85

100

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ : SA.39-2.Belediye personelinin iş güvenliğini sağlayacak ve sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde çalışmasının sağlanması. Olası kazaların önlenmesi.

Çayırova Belediyesinde İş
Ke. 39-2.1. Güvenliği ve İşçi Sağlığı kalitesini
yükseltmek.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
belgesinin şartlarının yerine getirmek. İş hijyeni
ve işçi sağlığında 2014 yılı sonuna dek %80
oranında iyileşme sağlamak, olası iş kazalarını,
ramak kalaları önlemek.

Yüzde
(%)

40%

20%

20%

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ : SA.39-3.İlaçlama ve aşılama çalışmalarının rutin ve verimli olarak yapılması.
Sinek popülasyonunda, 2014 yılı sonuna dek
%70 azalma sağlanması. Larva ilaçlaması
yapılması.
İlaçlanması, aşılama faaliyetlerinin
Aşı ve kısırlaştırma operasyonlarının tedarik
Ke. 39-3.1. gerçekleştirilmesi ve buna dair
edilmesi, 2014 sonuna dek %90 oranına
eğitimlerin personele verilmesi.
ulaşılması.
İlgili personelin her yıl en az 4 eğitim almasını
sağlamak.

Yüzde
(%)

30%

20%

20%

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzde
(%)

80%

5%

5%

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

4

4

4

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ : SA.39-4.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "Yetki Devri"ni alarak, ses düzey ölçümlerinin yapılması, gürültü kirliliğinin önlenmesi.

Ke. 39-4.1.

Gerekli gürültü ölçümleri
yapılarak, mevzuata uygun
seviyeye getirilmesi.

Vatandaş
ve
sanayiden
gelen
gürültü
şikayetlerine ilişkin ses düzey ölçümlerinin
yapılması, gerekli önlemlerin alınmasının
sağlanması, sağlanmamsı durumunda cezai
müeyyidenin uygulanması.

Yüzde
(%)

80%

10%

10%

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ : SA.40.Çayırova Belediyesi sınırlarındaki Cadde ve Kavşakların trafik düzenlemelerinin yaptırılmasını sağlamak. Trafik eğitim kalitesini yükseltmek.
KOD

HEDEF

PROJE - FAALİYET

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

HEDEF
SORUMLU BİRİM
2012

2013

2014

Ke. 40.2.

İlçemiz çocuklarına trafik
konusunda eğitim verilerek
bilinçlenmelerinin sağlanması.

Uygulama

Uygulama

100%

2012 yılı sonuna kadar trafik dolaşım ile ilgili
rapor hazırlayarak K.B.B.'e sunmak.

Rapor

1

-

-

2012 yılı sonuna kadar sinyalizasyon sisteminin
konulacağı alanları belirleyip K.B.B.'e raporlamak.

Rapor

1

-

-

2013 yılı sonuna kadar Çocuk Trafik Parkının
yaptırılması.

Yüzde
(%)

100%

Uygulama

Ke. 40.1.

Trafik akışının ve yol ağının
iyileştirilmesi.

Yüzde
(%)

Hazırlık

2012 yılında Fatih Caddesinde sosyal etkinliğin
arttırılması için mantar bariyerler konulması.

ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ K.B.B.
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ K.B.B.
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA BELEDIYESI - MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
SA.41.Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların, bakımı, onarımı ve cenaze hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık

AMAÇ : hizmetlerinde memnuniyetini artırmak.

2013

2014

Tamamlama

Sistem

Uygulama Uygulama

Yüzde
(%)

40%

40%

20%
Sürekli Sürekli

Ke. 41.1.

Tüm mezarlıkların parselasyon, Ağaçlandırma çalışmaları yapılması.
bakım onarım ve
modernizasyonunun yapılması.
Cenaze
hizmetlerinin
yerine
getirilmesi,
mezarların ve mezarlık alanlarının bakımının
yapılması.

1

-

-

Taziye hizmetleri verilmesi.

Cenaze hizmetlerinin yerine getirilmesi için araç
alımı.

SORUMLU BİRİM
2012

Uygulama Hazırlık

Mezarlık bilgi sistemi kurulması.

HEDEF

Sürekli Sürekli

Mezarlık Müdürlüğü hizmet binası yapılması.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Hazırlık

PROJE - FAALİYET

Hazırlık

HEDEF

Sürekli Sürekli

KOD

Araç

MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ

