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2009 yılında kurulan genç ilçemiz, aradan ge-
çen 6 yıla yakın zaman diliminde, eşine ender 
rastlanır bir kalkınma ivmesiyle gelişti, tarih 
yazarak büyüdü. Bugün artık modern bir kent 
yaşamını paylaşıyoruz. Cadde ve sokakları-
mız, yollarımız, kavşaklarımız, konutlarımız, 
park ve bahçelerimiz, donatı alanlarımız hep 
bu modernliği yansıtıyor. 

Açılan Kültür Merkezlerimiz, Bilgi Evle-
rimiz, Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Spor 
Komplekslerimiz, Sosyal Yaşam Alanları-
mızla, İstanbul’un ‘Cazibe Merkezi’, ‘Çekim 
Merkezi’, ‘Yaşam Merkezi’ olduk. Bilmenizi 
isterim ki, bu gelişim sizlerle yakaladığımız 
sinerji sayesinde oldu. Bu sinerjinin oluştur-
duğu ‘ortak akıl’ ile ilçemizi ‘planlı’ bir şekil-
de büyüttük.  

Planlama; etkili ve verimli kalkınmanın, so-
runların doğru tespitinin ve hızlı çözümünün 
ilk aşamasıdır. Plansız icraatlar, girişimler; 
nereye varacağı, nasıl sonuçlanacağı biline-
meyen yetersiz, faydasız girişimlerdir. 
Biz bunun bilincinde olan bir yönetim olarak, 
ilçemize hizmet bayrağını devraldığımızda, 
ilk iş olarak, 2009 – 2014 Stratejik Planımızı 
hazırladık ve yürürlüğe koyduk. Bu ana plan 
doğrultusunda yıllık performans planlarımı-
zı, yatırım programlarımızı hazırladık. Bütün 
bu planları kamu, üniversite, sivil toplum iş-
birliği ve en önemlisi siz kıymetli Sancakte-
pelilerin görüş ve taleplerini dikkate alarak 

hazırladık; bütçe imkânlarımızın el verdiği 
ölçüde, belediye meclisimizde enine boyuna 
tartışarak hayata geçirdik.

Bu ortak aklın, bu planlamanın ilçemizi ge-
tirdiği seviye ortadadır. İmar problemleri 
kalmamış, altyapı ve üstyapı hamlelerini ta-
mamlamış, yakın zamanda kavuşacağı Metro 
ile İstanbul’un merkezi olacak ilçemizdeki 
fiziki gelişim, doğal olarak sosyolojimize de 
yansıdı. Aldığımız göçlerle nüfusumuz, 350 
bine yaklaştı. Bu artış her geçen gün aynı iv-
meyle devam ediyor. Şimdi yeni bir planlama 
ile 2023’lerin, 2053’lerin, 2071’lerin Sancak-
tepesini oluşturma zamanı.
30 Mart 2014’te, sizlerin teveccühüyle yeni-
den Sancaktepemize hizmet için görevlen-
dirildiğimizde, elinizdeki bu Stratejik Planın 
startını verdik. Yine katılımcı bir yol takip 
ederek, ilçemizdeki tüm yerel aktörleri sü-
rece dahil ettik. 

İşe ilçemizin durumunu ve sizlerin beklen-
tilerini analiz ederek başladık. Bu analizler, 
nerede durduğumuzu ve gideceğimiz yeri be-
lirlemek için hangi yolu takip etmemiz gerek-
tiğini anlamamız açısından bizlere ışık tuttu. 
Hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyet 
ve bu hizmetlerin devamını sağlamak adına 
gösterdiğiniz güçlü desteğin, planımızı ha-
zırlarken bizi olumlu yönde motive ettiğini de 
burada özellikle belirtmek isterim.

Beş aylık bu sürecin sonunda, her kesimin 
sorunlarına çözüm öneren, ilçemizin gele-
cek planlamasında birbiriyle çelişmeyen ve 
sonuçlarının nereye varacağı belli bir ‘yol 
haritamız’ oldu. 

İmardan ulaşıma, çevreden kültüre, afet ve 
risk yönetiminden kent ve toplum düzenine, 
sosyal belediyecilikten sağlığa, eğitimden 
spora kadar toplumsal ve bireysel yaşamda 
önemli
paya sahip geniş yelpazedeki pek çok yatırım, 
hizmet ve faaliyeti içeren 2015 -2019 Strate-
jik Planımızla; ilçemizin cazibesini, imajını, 
potansiyelini ve prestijini artırmaya yönelik 
birçok önemli projeyi, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de hayata geçireceğiz. 
Uygulama sonuçlarımızı, yıllık faaliyet bül-
tenlerimizde yer alacak belediyemizin ve bi-
rimlerimizin performans karneleri aracılığı 
ile titizlikle takip edebilirsiniz.

2015–2019 Stratejik Planımızın ilçemiz için 
hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, pla-
nın hazırlanma sürecine katkı sağlayan stra-
tejik planlama uzmanı akademisyen dostları-
mız ve belediye meclisimizin değerli üyeleri 
ile tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür edi-
yor, ‘Gelişime devam…’ diyorum. 

Selam, sevgi ve muhabbetlerimle…

BAŞKAN'DAN

Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim,

İsmail Erdem
Sancaktepe Belediye Başkanı
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Stratejik Planlama, bir kurumun 
mevcut durumunun ne olduğunu 
tespit eden, ne yaptığı ve neyi neden 
yaptığına şekil veren, temel kararları 
ve eylemleri oluşturmak için disipline 
edilmiş çabalar bütünüdür. Bu yö-
nüyle, kurumun bulunduğu nokta ile 
ulaşmayı arzu ettiği durum arasında-

ki yolu tarif eder. Kurumun amaçla-
rını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı 
mümkün kılacak yöntemleri belir-
lemesini gerektirir. Uzun vadeli ve 
geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 
Ancak, stratejik plan yapma ya da 
teknik ifadesiyle stratejik planlama 
sadece bir kez yapılan bir planlama 

faaliyeti değildir. Aksine, ortaya çıkan 
tehdit ve fırsatlara göre tekrarlanan 
bir süreçtir. Bu nedenle sadece stra-
tejik planlama yapmak yeterli olmaz, 
kurumdaki yöneticilerin stratejik dü-
şünme ve vizyon geliştirme nitelikle-
rinin de güçlendirilmesi gerekir.

STRATEJİK
PLAN

NEDİR?

1



A. NEDEN STRATEJİK PLANLAMA?

Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri de-
rinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm 
yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde 
başlayan ve halen devam eden bu değişim 
ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi 
kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyon-
ları üzerinde derin izler bırakmış, neyi, nasıl 
yapması gerektiğinden hareketle, devletin 
görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde yeni 
tartışmalara yol açmıştır.

Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına 
yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin 
demokratikleşmesi taleplerini de beraberin-
de getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin 
yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu 
yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda 
açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebi-
lirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği 
kabul edilmiştir. Bu ilkeler aynı zamanda et-
kin bir kamu yönetimi için zorunlu unsurlar 
arasında bulunmaktadır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı; dünyada yaşa-
nan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşa-
nan tecrübeler sonucunda ülkemizi 21. yüz-
yılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapı-
sına kavuşturmak amacını taşımaktadır. Bu 
anlayış;

• Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir.

• Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı 
esas alır.

• Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı 
olmaya yönelir.

• Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı 
olmaya geçişi hedefler.

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu ku-
rumları;

• Şeffaf olmak

• Katılımcı olmak,

• Düşük maliyetle çalışmak,

• Etkili olmak,

• İnsan odaklı çalışmak,

• Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde 
hukuka dayanmak ve

• Öngörülebilir olmak zorundadır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkin-
lik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin 
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı ka-
rar alma ve sorunlara süratle uygun çözüm-
ler bulma, değişime uyum sağlamanın temel 
gerekleridir. Yeni kamu yönetimi anlayışı ge-
reği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir 
anlayış içinde “stratejik yönetim” yaklaşımına 
geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; 

• Ortaya konan yeni düşünceye uygun bir şe-
kilde geleceğe dair tasarım geliştirme,

• Misyon ve vizyon belirleme,

• Temel amaç politika ve öncelikleri şekillen-
dirme,

• Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve 
önceden ilan etme,

• İnsan kaynaklarını geliştirme unsurlarına 
daha fazla vurgu yapılmaktadır.

Öte yandan, kamu yönetiminde yeniden ya-

pılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm 
ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli ida-
relerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, 
çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları 
da değişimin konusu olmaktadır. Bu değişim 
eğilimi ile paralel olarak stratejik yönetimin 
de gelişerek kamu kurumlarının da girişimci 
ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu 
yapılması, aslında yerel yönetim ruhunun da 
bir gereğidir. Çünkü, kamu hizmetlerinin su-
numunda mahalli idarelere daha çok görev 
ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile 
mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak 
dağılımının geleneksel yapısının değiştiril-
mesini de zorunlu kılmaktadır. Gün geçtikçe 
yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve 
beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu 
alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin 
yeterince anlaşılmasından geçmektedir. Ye-
rel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda 
hizmetlerden yararlananların memnuniye-
tini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve 
verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini 
temel alan bir anlayışı yönetime hakim kıl-
mak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir 
yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, say-
damlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan 
mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Stra-
tejik planlamayı da, belediyeler başta olmak 
üzere, tüm kamu kurumlarının planlı hizmet 
sunumu, politika geliştirme, belirlenen poli-
tikaları somut iş programlarına ve bütçelere 
dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde 
izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya 
yönelik olarak temel bir araç olarak kabul 
edebiliriz. 

B. STRATEJİK PLANIN İÇERİĞİ

Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşa-
ğıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına 
yardımcı olur:

• Neredeyiz?
• Nereye gitmek istiyoruz?
• Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
• Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendi-
ririz?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar 
stratejik planlama sürecini oluşturur.

“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini 
gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir 
biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini 
içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.
“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı 
ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir bi-
çimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; 
ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, 
gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kurulu-
şun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması 
için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel 
kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek 
amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için 
ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anla-
mına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edi-
lecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan 
stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ula-
şabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.

Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi 
ve plan uygulamasının raporlanması anla-
mındaki izleme ve alınan sonuçların daha 

önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel 
değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçü-
de uyumlu olduğunun, kısaca performansın 
değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek 
sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade 
eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı 
nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu 
cevaplandırır.

C. STRATEJİK PLANIN FAYDALARI

Stratejik planların kuruma faydaları, şu baş-
lıklar altında özetlenebilir: 

• Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale ge-
len dünyamızda değişim için bir yol haritası 
işlevi görür. 

• Sonuçların elde edilmesine yönelik bir 
stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına 
yönelik temel oluşturur. 

• Yönetsel başarı için gerekli bilgilerin edinil-
mesine katkı yapar 

• Geleceğe yönelik olarak alınan günlük ka-
rarların etkilerine vurgu yapması itibariyle 
geleceği de kapsamaktadır. 

• Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşı-
masına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya 
yönelik periyodik yaklaşımları ve güncelle-
meleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum 
sağlayıcı bir nitelik taşır. 

• Paydaş desteği için gereklidir. 

• Kurum içi ve dışı iletişimi teşvik eder.

D. BAŞARILI BİR STRATEJİK PLANIN 
ÖZELLİKLERİ

Yapılan stratejik planların başarılı olabilmesi 
için, şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Kurum yöneticisinin tam desteğini almalı-
dır. 

• Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları 
kapsamalı ve plan, sadece yapanlara terk 
edilmemelidir. 

• Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olma-
lıdır. 

• Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve so-
nuçlara yönelik hesap verebilirliliği içerme-
lidir. 

• Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anla-
yışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir. 

• Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve po-
litik olarak esnek olmalıdır.

• Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hak-
kında gerçekçi olmalıdır.

E. KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK 
PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler de 
dahil olmak üzere, kamu kurumları strate-
jik yönetim anlayışına geçmek ve mevzuatta 
belirtilen sürelerde kendi stratejik planlarını 
yapmak zorundadırlar. Stratejik planlama ile 
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ilgili mevzuatın ilgili kısımları aşağıda yer al-
maktadır:

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve 
Kontrol Kanunu

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygu-
lanmasında; 
n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve 
uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikala-
rını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütle-
rini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler 
ile kaynak dağılımlarını içeren planı, 
MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde 
edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağ-
lanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgi-
lendirilir. Bu amaçla;
b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, 
yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçe-
lerin hazırlanması, yetkili organlarda görü-
şülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları 
ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir 
olması, 
MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma plan-
ları, programlar, ilgili mevzuat ve benimse-
dikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler sap-
tamak, performanslarını önceden belirlen-
miş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek 
ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stra-
tejik plan hazırlarlar. 

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yet-
kileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma prog-
ramlarını, belediye faaliyetlerinin ve perso-
nelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 
kabul etmek. 

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve 
yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile 
bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye mec-
lisine görüş bildirmek. 

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve 
yetkileri şunlardır: 
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yö-
netmek, belediye idaresinin kurumsal stra-
tejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun 
olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve per-
sonelinin performans ölçütlerini hazırlamak 
ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahalli idare-

ler genel seçimlerinden itibaren altı  ay için-
de; kalkınma planı ve programı ile varsa böl-
ge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili 
olduğu yıl başından önce de yıllık performans 
programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek 
odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütle-
rinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye 
meclisi tarafından kabul edildikten sonra yü-
rürlüğe girer. 

Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde 
stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 
Stratejik plan ve performans programı bütçe-
nin hazırlanmasına esas teşkil eder ve bele-
diye meclisinde bütçeden önce görüşülerek 
kabul edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- 41 inci maddede öngörü-
len stratejik plan, Kanunun yürürlüğe girme-
sinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

3. Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 

MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde; 
a) Kamu idaresinin hizmetinden yararla-
nanların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları 
sağlanır ve katkıları alınır. 
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin 
koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve 
katkılarıyla yürütülür. 
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu 
idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları 
tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç 
duyulması hâlinde idare dışından temin edi-
lecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem 
ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri 
konularıyla sınırlıdır. 
ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, 
işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme 
sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak 
çalışır.

Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi 
ve yenilenmesi 

MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dö-
nemi kapsar. 
(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan 
sonra stratejik planın kalan süresi için gün-
celleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik pla-
nın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilme-
den, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 
(3) Ayrıca; 
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenle-

yen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili 
kamu idaresinin, 
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli ida-
reler hariç diğer kamu idarelerinin, 
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık 
ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin, 
ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değiş-
mesi halinde ilgili mahalli idarenin, 
d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya 
ağır ekonomik bunalımların vuku bulması 
hallerinde ilgili kamu idarelerinin, stratejik 
planları yenilenebilir. 
(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dö-
nem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik 
planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartla-
rın oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde 
alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stra-
tejik plan yenilenir. 
(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yö-
netmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştiril-
me durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye 
Bakanlığına bilgi verilir. 

MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan 
kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayı-
lı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 
bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça 
yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer 
rehberlere uygun olarak hazırlar. 

MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin 
stratejik planlarının hazırlanmasından ve uy-
gulanmasından Bakana; mahalli idarelerde 
ise meclislerine karşı sorumludur. 

MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik 
planları, kalkınma planı, orta vadeli program 
ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel 
ve sektörel plan ve programlara uygun ola-
rak hazırlanır. 
(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazır-
larken orta vadeli programda yer alan amaç, 
politikalar ve makro büyüklükler ile orta va-
deli malî planda belirlenen teklif tavanlarını 
dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedef-
ler bazında kaynak dağılım tahmininde bulu-
nur. 

MADDE 15 – (3) Mahallî idareler ilgili meclis 
tarafından kabulünü müteakip stratejik plan-
larını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa 
gönderir. 
(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve 
kamu idarelerinin internet sitelerinde yayın-
lanır.
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Sancaktepe Belediyesi 2015-2019 
Stratejik Planı yasal bir zorunluluğu 
yerine getirmenin yanında İlçe hal-
kının daha mutlu, huzurlu ve refah 
içinde yaşamasını sağlayacak hızlı, 
kaliteli ve güvenilir bir hizmetin na-
sıl daha etkin, ekonomik ve verimli 
şekilde sunulabileceğinin uzun uzun 
tartışıldığı, söyleyecek sözü olan bü-
tün paydaşların fikirlerini beyan etme 
fırsatı bulduğu, şeffaf ve katılımcı bir 

yönetim anlayışı ile hazırlanmıştır. 
Planın oluşturulması, ortalama 5 ay-
lık zamana yayılan bir sürecin sonu-
cunda tamamlanmıştır. 

Stratejik plan belediyemizin tümünü 
ilgilendiren önemli ve zaman alıcı bir 
süreç olduğu ve stratejik planlama 
çalışmalarının başarısı büyük ölçüde 
planlama sürecinin hazırlanmasına 
bağlı olduğu için, öncelikle beledi-

yemiz tarafından plan çalışmaları 
sahiplenilmiş, planlama sürecinin 
organizasyonu yapılmış, sürece iliş-
kin ihtiyaçlar tespit edilmiş ve zaman 
planlaması yapılarak bunların tümü-
nün birleştirildiği bir hazırlık progra-
mı oluşturulmuştur. Stratejik planın 
hazırlık çalışmaları, planlama süreci 
ve katılımcığın sağlanması yöntem-
leri aşağıda özetlenmektedir. 

SANCAKTEPE BELEDİYESİ
2015-2019 STRATEJİK PLANI

NASIL HAZIRLANDI?

2



A. STRATEJİK PLANLAMA KURULU

Stratejik planlamanın başarısının ancak ku-
ruluşun tüm çalışanlarının, paydaşların ve 
vatandaşların planı sahiplenmesi ile müm-
kün olduğunun bilinciyle, Belediye Başkanı-
mız Sayın İsmail Erdem tarafından stratejik 
plan çalışmalarının başlatılacağına yönelik 
(16/05/2014 tarih ve 855740-37 Sayılı) bir iç 
genelge yayınlamış ve belediyemiz bünyesin-
de bir stratejik planlama kurulu oluşturuldu-
ğunu belirtmiştir. Bu kurul, Başkan Yardımcı-
mız Muhammed Ali CANKATAR başkanlığın-
da aşağıda isim ve unvanları yazılı personel-
lerden oluşmaktadır; 

Adı Soyadı / Unvanı

Muhammed Ali CANKATAR
Başkan Yardımcısı 

Hilmi YAZICI
Strateji Geliştirme Müdürü

Rakip ÇETİNKAYA
Plan ve Proje Müdürü

Mustafa TEPE
Yazı İşleri Müdürü

Mustafa AKDOĞAN
Fen İşleri Müdürü

Aslı COŞKUN
Müfettiş

Çelik KILIÇ
Park ve Bahçeler Müdürü

Mevlüt YEŞİLOĞLU
Bilgi İşlem Müdürü

Arif TANIŞ
Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

Ramazan Uğur UÇAR
Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu

Bu ekip, yeri geldikçe stratejik planlama eği-
timi ve danışmanlık hizmetleri için İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza 
ATEŞ’ten akademik destek de almıştır. 

Stratejik Planlama çalışmalarımızda, stra-
tejik planlama ekibi koordinatörlük işlevini 
yerine getirmiştir. Koordinatör olarak, stra-
tejik planı doğrudan hazırlamak, yerinde plan 
çalışmalarını koordine ederek kurum içi ve 
dışından gerekli katılımı sağlamayı amaç-
layan stratejik planlama ekibi, bu nedenle; 
toplantıların organizasyonu, kurum içi ve dışı 
iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi 
destek hizmetlerini yerine getirmiştir.

Belediyemizin üst yöneticisi olan Başkanımız 
Sayın İsmail Erdem, stratejik planlama ve 
performans esaslı yönetim bilinciyle stratejik 
plan çalışmalarının her aşamasını doğrudan 
ya da dolaylı olarak desteklemiş; ihtiyaç du-
yulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin 
çalışmalarına yön vermiştir. Kuruluşun mis-
yon, vizyon, ilkeler, stratejik amaçlar ve stra-
tejik hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarına 
da katılarak stratejik planlama ekibinin çalış-
malarını da denetlemiştir.

Stratejik planın anlaşılması, hazırlanması 
ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken 
noktalar konusunda, alanında uzman akade-
misyenlerden yararlanılmıştır.  

B. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNİN 
AŞAMALARI VE KATILIMCILIĞIN SAĞ-
LANMASI YÖNTEMLERİ

Müdürlüklerde Stratejik Planlama 
Temsilcilerinin Belirlenmesi

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29/05/2014 
tarih ve 862898-40 sayılı yazısı ile Stratejik 
Plan hazırlama sürecinde gerekli bilgi ve bel-
gelerin alınabilmesi, Stratejik Plan yazışma-
larının daha hızlı sonuçlanabilmesi ve çalış-
malarda standardın sağlanabilmesi amacı ile 
bütün harcama birimlerinden, Stratejik Plan 
ile ilgilenecek en az bir Asil ve bir Yedek ol-
mak üzere, iki personelin isimleri istenmiştir.

Müdürlüklerin İç ve Dış Paydaşlarını 
Belirlemeleri

İç ve Dış paydaşların belirlenebilmesi, mev-
cut durumun daha net ortaya konulması ve 
paydaşların fikirlerinin alınabilmesi amacı ile 
29/05/2014 tarih ve 862955-41 sayılı Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü yazısı ile bütün Harca-
ma Birimlerinden 05/06/2014 tarihine kadar 
İç ve Dış paydaşlarını bildirmeleri istenmiştir. 
Müdürlüklerden gelen listeler stratejik plan-
lama kurulunca birleştirilerek, tüm hizmet 
alanlarımızda kurumumuzun sunduğu hiz-
metlerden etkilenen/faydalanan veya hizmet 
sunarken etkilendiğimiz paydaşlarımız  İç ve 
Dış Paydaş listeleri haline getirilmiştir.

Stratejik Plan Seminerleri

Stratejik planlamanın öneminin anlatılabil-
mesi, stratejik plan hazırlama çalışmaların-
da izlenecek yöntemler ve hazırlanacak olan 
planın uygulanılması aşamasında belediye 
başkanımızın müdürlüklerden isteklerinin ve 
stratejik plan hazırlama takviminin bildiril-
mesi amacı ile tüm müdürlüklerin katılımları 
ile 27/05/2014 ve 18/06/2014 tarihlerinde be-
lediye ana hizmet binamızda bulunan meclis 
salonunda 2 adet toplantı gerçekleştirilmiş-
tir. 

Dış Paydaş, İç paydaş ve vatandaş 
anketleri

Belirlenen iç ve dış paydaşların görüşlerinin 
alınabilmesi amacı ile Kurum İçi Analizi An-
ket Formu, Dış Paydaş Analizi Anket Formu, 
Vatandaş Anketi Formu ve Web Sitesi Anket 
Formu olmak üzere 4 adet anket hazırlan-
mış ve bu anketlerden Kurum İçi Analizi An-
ket Formu Belediyemizde bulunan 22 adet 
Müdürlüğe, Dış Paydaş Analizi Anket Formu 
Belediyemiz ile ilişki halinde bulunan 227 ku-
rum, kişi veya kuruluşa gönderilmiş olup, 300 
adet Vatandaş Anketi Formunun Belediyemiz 
Çözüm Masasında vatandaşlarımız tarafın-
dan doldurulması sağlanmış ve Belediyemiz 
web sitesinde yayınlanan anket ile 219 vatan-
daşın Belediyemiz ile ilgili görüş ve önerileri 
alınmıştır. 

İç paydaşlarımız konumunda olan müdürlük-
lere yönelik anket uygulamasında katılımcı 
bir yöntem izlenmiş ve tüm çalışanların da 

görüşleri dikkate alınarak analizler oluştu-
rulmuştur. 

Ağustos 2014 içerisinde, kurumsal veya bi-
reysel paydaşlardan gelen görüş, proje ve 
öneriler, stratejik planlama ekibi tarafından 
analiz edilerek, stratejik plan sürecinde de-
ğerlendirilmiştir.

Mevcut Durum Analizi

Çok kapsamlı ve çok katılımlı anket çalış-
malarımız sayesinde belediyemizin mevcut 
durumu tam olarak ortaya konmuş, Sancak-
tepeli hemşerilerimizin ve İlçemizde bulunan 
kurum ve kuruluşlar ile dernek, vakıf vb. sivil 
toplum kuruluşlarının ayrıca ilçemizde bu-
lunmamakla birlikte belediyemiz ile etkile-
şim halinde bulunan belediyemiz hizmetleri-
ni etkileyebilecek veya Belediyemiz hizmetle-
rinden etkilenebilecek kurum ve kuruluşların 
önümüzde ki 5 yıllık süreçte Sancaktepe ile 
ilgili hedefleri, düşünceleri, beklenti ve arzu-
ları belirlenmiş bu düşünceler ilgili Müdür-
lükler ile paylaşılarak hedeflerini belirlerken 
bu konulara gerekli hassasiyeti göstermeleri 
sağlanmıştır.

PEST Analizi

Sancaktepe şehri ve Sancaktepe Belediye-
sini ilgilendiren politik, ekonomik, sosyal ve 
teknolojik faktörler ile çevredeki önemli de-
ğişimler ve gelişme eğilimleri değerlendiri-
lerek analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu, 
belediyenin mevcut durumu ve kaynakları 
dikkate alınarak, kent ve belediye hakkında 
öne çıkan fikirler ve hizmetlerde öncelik öne-
rileri belirlenmiştir. 

SWOT Analizi

Yukarıda bahsedilen anketlerin analizi sonu-
cunda, belediyenin güçlü yönleri, zayıf yön-
leri, önündeki fırsatlar ve karşılaşabileceği 
tehditler de belirlenmiştir. 

Belediye üst yönetiminin Sancaktepe 
vizyonu hakkında düşüncelerinin 
ve düşündükleri vizyon projelerinin 
belirlenmesi 

Temmuz ve Ağustos 2014 ayları içerisinde 
belediye başkanımız ve yardımcılarından; na-
sıl bir Sancaktepe hayal ettikleri, nasıl bir be-
lediye oluşturmak istedikleri, Sancaktepe’nin 
önümüzdeki 5 yıl içinde nasıl bir durumda 
olacağına ilişkin görüşleri, belediyecilikte 
önem verdikleri hususlar, belediyecilik an-
layışlarının diğerlerinden ne gibi farkları ol-
duğu, Sancaktepe’nin hangi problemlerini 
daha fazla önemsedikleri, bu problemler için 
önümüzdeki dönemde ne gibi çözüm öneri-
leri öngördükleri, mali sorunları aşmak için 
neler yapılabileceği, önümüzdeki yıllarda 
Sancaktepe’de nelerin ne şekilde değişe-
bileceği ve vizyon projelerinin neler olduğu 
hususlarını anlatan bir analiz yapmaları talep 
edilmiştir. 

Kurum, Paydaş ve Vatandaşların 
görüşleri çerçevesinde Mevcut Durum 
Analizi yapılması 

Temmuz 2014 ayı içerisinde, müdürlerin ken-
di müdürlükleri ile belediye hakkında verdik-
leri bilgiler ve yaptıkları analizler, yönetimin 

14 [ 2015-2019 STRATEJİK PLAN ]



görüşleri ve vatandaşlardan gelen bilgiler 
ışığında; belediyenin organizasyon yapısı ve 
sorunları, mali yapı ve sorunları, insan kay-
nakları ve geliştirilmesi gereken hususlar, 
güçlü ve zayıf yönleri, önündeki fırsatlar ve 
karşılaşabileceği tehditler belirlenmiş ve 
analiz edilerek son şekli verilmiştir. 

Kurum Felsefesi, Stratejik Amaçlar, 
Hedefler Ve Projeleri Belirleme Çalıştayı

23-24 Ağustos 2014’da gerçekleştirilen Bele-
diye Başkanı ve Yardımcıları, tüm müdürler, 
danışmanlar ve stratejik planlama ekibinin 
katıldığı bu çalıştayın gündeminde şu konular 
olmuştur:

• Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri 
Raporu’nun tartışılması

• Misyon-Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi

• Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Bu çalıştayda diğer tüm veriler de dikkate 
dile getirilen hususlar ve elde edilen veriler, 
stratejik planlama ekibince ana hatlarıyla bir 
araya getirilerek, taslak stratejik planın oluş-
turulmasındaki veri ihtiyacının karşılanması 
için alınarak kullanılmıştır.   

10. Taslak Stratejik Planın Oluşturulması

Eylül 2014’de, yukarıda bahsedilen sonuçları 
analiz edilerek, nihai olmayan vizyon, misyon, 
stratejik amaç ve hedef önerileri oluşturul-
muştur. Taslak stratejik plan, tüm müdür-
lüklere gönderilerek görüş ve eleştirilere 
açılmıştır. 

11. Stratejik Planın Maliyet Tablolarının 
Oluşturulması
 
Eylül 2014 ayı içerisinde, her bir Stratejik 
Amaç, Stratejik Hedef ve Proje / faaliyetin 
muhtemel maliyetleri belirlenerek, stratejik 
plana eklenmiştir.  

12. Stratejik Planın Meclis onayına 
sunulması
 
Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü-
nün 23.09.2014 tarih ve 925223.69 sayılı yazısı 
ile Belediye Başkanımız Sayın İsmail ERDEM 
tarafından taslak Stratejik Plan Belediye 
Meclisinin onayına sunulmuştur.

Tüm bu sürece temel teşkil eden Sancaktepe 
Belediyesi Stratejik Plan Modeli, aşağıda gö-
rülmektedir.

Tablo 1 : Sancaktepe Belediyesi Stratejik Plan Modeli

 

   İlkeler Misyon Vizyon

 

 

 Stratejik Hedefler

Faaliyet ve Projeler

Görüşlerin Alınması

 
Nihai Stratejik Plan

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Paydaş Belirleme

 

 

 
 

 

Durum Analizi ve 
Pest Analizi

Hazırlık Çalışmaları

Stratejik Planlama Ekibinin 
Oluşturulması ve Çalışma 
İlkelerinin Belirlenmesi

İş Takviminin Oluşturulması

Paydaş Görüşlerinin 
Alınması ve 

Değerlendirilmesi
SWOT ve Öneriler

Raporu

 
Performans

Kriterleri

Performans
Programı

UYGULAMA
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Sancaktepe İlçesi, 22 Mart 2008 ta-
rih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 
sayılı Kanun ile, Kartal ilçesine bağlı 
Samandıra beldesi ile Ümraniye İl-
çesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan 
beldeleri birleştirilerek tüzel kişilik-
lerinin kaldırılması ile kurulmuştur. 
Yüzölçümü 62,42 km²dir ve sınırları 
dâhilinde toplam 19 mahalle bulun-
maktadır.

SANCAKTEPE
BİLGİLERİ

3



A- COĞRAFİ KONUM VE ULAŞIM

Sancaktepe ilçesi, İstanbul'un Anadolu yaka-
sında yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, 
güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sul-
tanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve 
Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır.

19 mahalleden oluşan Sancaktepe ilçesi, 
62,42 km2 alana sahiptir. Havza niteliği taşı-
ması nedeniyle son derece hassas bir yerle-
şim alanı olan bölge, Kurtköy Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na olan bağlantıları, TEM otoyolu 
ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ula-
şım olanakları nedeniyle konumsal önemini 
arttırmaktadır.

B. TARİHİ GELİŞİM

Sancaktepe’yi oluşturan beldelerden 
Samandıra'nın tarihte rastlanan ilk ismi 
Demeter'dir. Demeter Yunan Mitolojisinde 
tarım ve bereket tanrıçasıdır ve insanlara top-
rağı ekip biçmesini öğreten odur. Samandıra 
öylesine kusursuz ve doyumsuz bir toprak 
harikasıdır ki, insanlar onun güzelliğini, bu 
güzelliğin formu ve ideali olan tanrıça Deme-
ter adıyla ifade etmekten kendilerini alama-
mışlardır. Ayrıca Samandıra, yabani hayvan 
çeşitliliğiyle av için de tılsımlı bir mekândı. 
Bu özelliği ileride onu Bizans imparatorları-
nın en gözde sayfiye alanlarından biri haline 
getirecekti. Yazlık sayfiye alanlarına düşkün-
lüğü ve av merakıyla tanınan Bizans İmpara-
torlarından II. Tiberius (578–582) ile damadı 
ve kendisinden sonraki imparator Maurikios 
(582–602) tarafından Samandıra'ya bir saray 
inşa ettirilmiştir. Damatrys Sarayı'nı. Kalın-
tıları günümüze kadar ulaşan ve literatüre 
Damatrys Sarayı olarak geçen bu saray, inşa 
edilme amacı olan av ve dinlenmenin yanı 
sıra, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı ol-
ması ve Anadolu'ya yapılacak olan seferler 
doğrultusunda güzergâh üzerinde olması 
nedeniyle Bizans ordusunun toplanma ve ko-
naklama bölgesi olarak kullanılmış, impara-
torların Anadolu'dan dönerken de, başkente 
girmeden evvel son gecelerini geçirdikleri yer 
olmuştur. İmparator Samandıra'da konak-
larken haberciler bir gün önceden başkente 
ulaşır ve İmparator'u karşılamak için gerek-
li hazırlıkların yapılmasını temin ederlerdi. 
Bugün yıkıntıları arasında haç biçimindeki 
sarnıcı, kemer ve tonozları teşhis edilebilen 
saray, gözle görülen bölümünden çok daha 
büyük bir alanı kapsadığını tahmin etmekte-

yiz. Boyutları ve nitelikleri göz önüne alındı-
ğında Bizans'tan günümüze ulaşan belki de 
en önemli yapı burasıdır.

1043 yılına gelince Peçenek Türkleri-
nin Bizans'ı ele geçirmek için başlattıkları 
harekâtta Samandıra'da 1500 kişilik bir as-
keri kuvvetle konakladıklarını biliyoruz. Tarih 
1296'yı gösterirken İstanbul'da çok şiddetli 
bir deprem oldu. Bu deprem İstanbul'da taş 
üstünde taş bırakmamış ve şehir topar-
lanana kadar payitaht geçici bir süre için 
Samandıra'ya taşınmıştır. Bundan sonra Sa-
mandıra hakkında Bizans tarihçileri sözbirliği 
etmişçesine susuyor. Zira Osmanlı akınları 
önlenemez olmuştur ve buraları en çok se-
ven ve en sık kalan İmparator Andronikos II. 
Paleologos'un ölümünden üç ay sonra Orhan-

gazi tarafından yetkili kılınmış olan Abdurrah-
mangazi isimli Osmanlı komutanı'nın Aydos 
kalesini kuşatarak fethetmesi ile Samandıra 
Türk topraklarına geçmiş olacaktır. Böylece 
Osmanlı hududu diğer fetihlerle birlikte Ka-
radeniz ve İstanbul'a doğru genişlemiştir. Bu 
dönemde küçük bir köy yerleşimi niteliğinde 
olan Samandıra, Cumhuriyet yıllarına kadar 
büyük bir mekânsal gelişime sahne olmadan 
bu niteliğini korumuştur. Ancak, Cumhuriyet 
döneminde Kartal İlçesine bağlı bir bucak 
olan yerleşim, 1992 yılında belediye statüsüne 
kavuşarak hızla gelişmeye başlamıştır. 

Sancaktepeyi oluşturan beldelerden Yeni-
doğan beldesi, Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde padişahlara ve sadrazamlara avlak 
olarak 1900 lü yıllara kadar gelmiştir. 1800 
lü yılların sonunda, başarısından dolayı İm-
paratorluk, Yenidoğan’ında içinde bulunduğu 
bölgeyi Eminzade Hüsnü Ziya Paşa’ya tahsis 
etmiştir. Eminzade hüsnü Ziya Paşa, 1910 
yılında 4654 dönüm olan Yenidoğan’ı Belçika 
uyruklu Frank phillipsson’a satmıştır. Kur-
tuluş Savaşından sonra bu şahıs Belçikaya 
kaçmış ve akabinde varisleri tarafından yer 
kullanılmak istenmiş ancak Yenidoğan üze-
rindeki işgalciler buna engel olmuşlardır. Bu 
vesile ile yerlerini fiili olarak kullanamaya-
caklarını anlayan varisler ellerindeki tapuları 
üçüncü şahıslara satmış ve tekrar Belçika’ya 
dönmüşlerdir. Üçüncü şahıslar, ellerinde bu-
lunan tapularla birlikte, yer üzerindeki şagil-
leri mahkemeye vermişler ve bu süreç 1990 lı 
yıllara kadar devam etmiştir. 

Yenidoğan’da Cumhuriyet sonrasında ilk yer-
leşim Sarıgazi’nin mahallesi olarak 1950’li yıl-
larda başlamış, 1965 yılında Üsküdar’a bağlı 
köy statüsüne kavuşmuş, 1987 yılında ise Üm-

raniye İlçesi’nin kurulmasıyla bu ilçeye bağ-
lanmıştır. Yenidoğan’ın ilk sakinleri geçimle-
rini tarım ve hayvancılık ile tuğla harmanla-
rında tuğla yaparak sağlamışlardır. Bu süreç 
Yenidoğan’ın 1993 tarihinde belde belediyesi 
statüsüne kavuşuncaya kadar devam etmiştir. 
27 Mart 1994 tarihinde yapılan Mahalli İdare-
ler seçimleri sonucunda fiili olarak Yenidoğan 
Belediyesi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Sancaktepe’yi oluşturan diğer belde olan Sa-
rıgazi ise adını, Fatih Sultan Mehmed zama-
nında ulemadan olan ve İstanbul'un fethinde 
bulunan Sarı Kadı Mehmed isimli zattan al-
mıştır. Sarı Kadı köyü zamanla Sarıgazi'ye dö-
nüşmüştür. Sarı Kadı Mehmed'in Gebze'den 
geldiği rivayet olunmaktadır. Kaynaklarda 
köyün kendisine mülk olarak verildiği belir-
tilmektedir. Sarı Kadı Mehmed 1469'da vefat 
etmiştir. Kabri, yeni Sarıgazi köyü camisinin 
kıblesi yönünde, Çayırönü denilen yerdedir. 
Halk tarafından buraya “ulu ziyaret mevkii” 
denilmektedir. Sarıgazi'deki insan yoğunlu-
ğu Anadolu'dan İstanbul'a göçlerin yanı sıra, 
1970'lerden sonra İstanbul'un çeşitli semtle-
rinde meydana gelen, yol, köprü ve yapılaş-
maya daha müsait sahalar açılması için yapı-
lan istimlaklar sebebiyle bölgeye (bu arada da 
Sarıgazi köyüne) insanlarımızın yerleşmesiyle 
başlamıştır.

1938 yılında Sarıgazi Üsküdar ilçesine bağlı 
bir köy iken 1941 yılına gelindiğinde Saman-
dıra, Kartal kazasına bağlı bir bucak merkezi 
olmuştu. Sarıgazi ve Paşaköy Samandıra'ya 
tabi köy olarak gözükmektedir. Bu durum 
1966 yılına kadar devam etti.
1966 ve 1981 yıllarında Samandıra ve Sarıgazi 
köylerinin idari yapısında değişiklikler oldu.
Samandıra yine Kartal ilçesine bağlı bir bucak 
merkezi iken, Sarıgazi Üsküdar Merkez buca-
ğına bağlı bir köy olarak görülmektedir.

1992’de Sarıgazi Köyü Ümraniye ilçesine bağlı 
bir belde durumuna getirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda; 1521-1524 
tarihlerine ait sicil kayıtlarını ihtiva eden 3 
Numaralı şeriye siciline göre Üsküdar nahiye-
sinin iskân birimlerinden olan Samandıra'da 
22 hane Müslüman yaşamaktaydı. Her hane-
de ortalama 5 kişinin olduğunu varsayarsak, 
1524 tarihinde Samandıra'nın nüfusunun or-
talama 110 kişi olduğunu söyleyebiliriz.

1561 yılında Samandıra'da 49 hane ve nüfusu 
tahminen 294 civarındadır.

1600-1624 yılları arası ile ilgili bilgi veren 
tahrir kayıtlarında Samandıra'da 39 hane, 8 
mücerred ve 1 muaf hane bulunmaktadır. Bu 
dönem arasındaki Samandıra nüfusu ise yak-
laşık olarak 208 civarındadır.

1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek 
olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve 
Yunanistan arasında yapılan nüfus mübade-
lesi kapsamında Önceleri bir Rum köyü olan 
Paşaköy'den yaklaşık 50 kadar hane Selanik'e 
gitmiş ve Selanik'ten de yaklaşık 60 hane 
kadar nüfus önce Tuzla'ya daha sonra da 
Paşaköy'e yerleştirilmiştir.

1938 yılında Paşaköy ve Samandıra'nın bağlı 
olduğu kaza Kartal'dır. Paşaköy'ün nüfusu 
309 ve 1938 yılı köy gelirleri toplamı 1.068 lira 
olarak gözükmektedir. Samandıra'nın nüfu-

ABDURRAH-
MANGAZİ 

391,90 HA

AKPINAR 

 167,09 HA
ATATÜRK 

 96.15 HA
EMEK 

 184,47 HA
EYÜP SULTAN 

 621,23 HA
FATİH  

290,31 HA
HİLAL  

243,63 HA

İNÖNÜ 

60,65 HA 

KEMAL 
TÜRKLER 

 76,77 HA

MECLİS 

100,48 HA
MERVE 

106,68 HA
MEVLANA 

141,60 HA
OSMANGAZİ  
363,29 HA

SAFA  
85,32 HA

SARIGAZİ 

 122,90 HA

VEYSEL 
KARANİ 

 137,48 HA

YENİDOĞAN 

103,89 HA
YUNUS EMRE 

122,50 HA
PAŞAKÖY  

2.557,26 HA

Tablo 2 : Sancaktepe'de Bulunan Mahallelerin Yüzölçümleri
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su ise 351 olup 1938 yılı köy gelirleri toplamı 
1.576 liradır. 

Sarıgazi köyünün bağlı olduğu kaza da  
Kartal'dır. Sarıgazi'nin nüfusu 132 olarak gö-
rünürken 1938 yılı köy gelirleri toplamı da 569 
lira olarak belirtilmiştir.

1960 sayımlarına göre Samandıra bucak mer-
kezinin nüfusu 4.715 (Erkek: 2.345, kadın: 
2.370) olarak gözükürken, Sarıgazi'nin nüfusu 
688 (Erkek:387,kadın: 301), Paşaköy'ün nüfu-
su 469 (Erkek:241,kadın: 228) olarak belirtil-
miştir.

1997’de Paşaköy Samandıra’ya bağlı bir köy 
durumundadır. Bu tarihte, Samandıra'nın nü-
fusu 46 bin125 iken, Paşaköy'ün nüfusu da 4 
bin 974 olarak tespit edilmiştir.

Sarıgazi ise Ümraniye ilçesine bağlı bir belde 
olarak görülmekte olup, nüfusu 36.240'tır.

C- DEMOGRAFİK YAPI

1950'den itibaren doğu bölgelerden ve kent 
içinden gelen iç göçle artan ilçe nüfusu, özel-
likle son 5 yılda yapılan büyük yatırımlarında 

etkisi ile hızlı bir ivme kazanmış, genç San-
caktepe çok kısa zamanda Anadolu yakasının 
cazibe merkezlerinden biri haline gelmiş ve 
ilçe nüfusu Türkiye ve İstanbul ortalamala-
rının çok üzerinde bir artış göstermiştir. İlçe 
nüfusu 5 yılda yaklaşık 1/3 oranında artış gös-
termiştir.

 31.12.2013 Tarihi itibari ile açıklanan Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 
İlçemizin nüfusu bir önceki Stratejik Pla-
nımızda kullanılan 2008 yılı verilerine göre 
%32,87'lik bir artış oranını yakalayarak 75.313 
kişi artış göstermiş ve 304.406 kişi olmuştur.

Grafik 1: 2008-2013 Yılları İtibari İle Sancaktepe Nüfusu

Tablo 3: Cinsiyete Göre Sancaktepe Nüfusu

Tablo 4: Bölgelere Göre 2013 Yılı Sancaktepe Nüfusu

2013 YILI BELDELERE GÖRE NÜFUS

SARIGAZİ SAMANDIRA YENİDOĞAN TOPLAM

117.204 116.224 70.978 304.406

Tablo 5: 31.12.2013 Tarihi İtibari İle 
Mahalle Bazında Sancaktepe Nüfusu

MAHALLE ADI NÜFUS

OSMANGAZİ 29.631

ATATÜRK 23.759

MECLİS 21.773

ABDURRAHMANGAZİ 20.568

EMEK 19.778

İNÖNÜ 18.505

AKPINAR 17.500

VEYSEL KARANİ 17.307

SARIGAZİ 17.195

FATİH 16.410

KEMAL TÜRKLER 16.194

MERVE 15.015

YUNUS EMRE 13.826

YENİDOĞAN 13.819

EYÜP SULTAN 13.164

MEVLANA 12.206

SAFA 10.770

HİLAL 5.342

PAŞAKÖY 1.644

TOPLAM 304.406

ERKEK 156.180 KİŞİ KADIN 148.226 KİŞİ
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SANCAKTEPE BELEDİYESİ 
MEVCUT DURUM ANALİZİ

4



A- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 
MEVZUAT ANALİZİ

Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk 
ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine 
göre, belediyeler;

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kent-
sel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek 
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i 
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar.

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

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

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

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 
belediye sınırlarını kapsar. Belediye mecli-
sinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 
hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, be-
lediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nite-
likteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçe-
vesinde yönetmelik çıkarmak, belediye ya-
sakları 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 
tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, re-
sim 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 sağ-
lamak; 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 kur-
mak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mü-
cavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kira-
ya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bun-
lar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs ter-
minali, 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 tasfiyesi-
ne karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık isti-
rahat 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 konu-
sunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerle-
rini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat 
toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırıl-
mış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; in-
şaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda de-
polama 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 işle-
tilen 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, mey-
dan ve benzeri yerler üzerinde araç park yer-
lerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bü-
tün işleri yürütmek.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-
diyeleri 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 al-
maksızın on yıla kadar geri ödemeli veya üc-
retsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; 
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliş-
tirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile 
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
Ayrıca, belediyeler, belde sakinlerinin beledi-
ye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve 
araştırması yapabilirler.
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C- BELEDİYE BİRİMLERİ, 
VATANDAŞLAR VE PAYDAŞLARA 
YÖNELİK ANKETLERİN 
SONUÇLARI 

Stratejik plan hazırlık çalışmaları çerçeve-
sinde, Haziran 2014 - Temmuz 2014 tarihleri 
arasında kurum yöneticileri, vatandaşlar ve 
dış paydaşlara yönelik olarak hazırlanan an-
ket çalışmaları, eş zamanlı olarak uygulan-
mıştır. Anketlerde geri dönüş oranı tutarlı bir 
analiz yapılabilecek düzeye ulaşmıştır. Bu an-
ketlerin sonuçlarının genel bir analizi aşağıda 
görülmektedir.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ ANKET 
DEĞERLENDİRMELERİ

Sancaktepe Belediyesinin gelecek yıllara ait 
vizyon, misyonunun, hedeflerinin, projeleri-
nin ve bütçesinin oluşturulmasına esas teşkil 
edecek olan stratejik plan hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde katılımcılığı sağlamak ama-
cıyla iç paydaşlar konumundaki Sancaktepe 
Belediyesi hizmet birimleri, dış paydaşlar ve 
Sancaktepe’de yaşayan vatandaşlara uygula-
nan anketlerden elde edilen veriler bir araya 
getirilerek şu başlıklar altında değerlendiril-
mektedir: 

• Belediye Personelinin Vatandaşlara Ve Pay-
daşlara Karşı Tutumu
• Belediye Hizmetlerinde Hız Ve Kalite,
• Belediye’nin Başarı Durumu Ve Başarılı Ol-
duğu Alanlar,

• Paydaşlarla İlişkiler,
• Sancaktepe’nin En Önemli Sorunlarına İliş-
kin Algı,
• Kurumun İç Yapısı (İnsan Kaynakları, Orga-
nizasyon Yapısı, Bilgi Teknolojileri Kullanımı, 
Yönetsel Sorunlar Ve İç Yapıda İyileştirilmesi 
Gereken Alanlar) 

1. BELEDİYE PERSONELİNİN 
VATANDAŞLARA VE PAYDAŞLARA 
KARŞI TUTUMU

Vatandaşların gözüyle Belediye Personelinin 
Vatandaşlara ve Paydaşlara Karşı Tutumu ile 
ilgili sorulardan; (Grafik 2) vatandaşlardan 
%43‘ü belediye ve yöneticilerinin kendilerine 
yaklaşımını çok iyi olarak değerlendirirken, 
%29’u yeterli ve yine %19'u kısmen yeterli bul-
muştur. %8’i ise kötü olarak değerlendirmiş, 
%1’i ise herhangi bir görüş belirtmemiştir.

Sancaktepe İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer aldığı için, bu hizmetlerden bir kısmı büyükşehir belediyesi ile birlikte yürütülmektedir.

B- FAALİYET ALANLARI

Belediyenin 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri, kısaca aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

İDARİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER SOSYAL VE KÜLTÜREL 
HİZMETLER

Personel Hizmetleri Gelir Hizmetleri Bilgi İşlem Hizmetleri Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri

Hukuk Hizmetleri Strateji Geliştirme Hizmetleri İmar Planı Hizmetleri Kültürel Hizmetler

Özel Kalem Hizmetleri Doğrudan Temin ve İhale 
Hizmetleri Harita Hizmetleri Afet Yönetimi ve Sivil Savunma 

Hizmetleri

Yazı İşleri Hizmetleri Diğer Mali Hizmetler Kamulaştırma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri

Destek Hizmetleri Ruhsatlandırma ve Denetim 
Hizmetleri

Veteriner ve Halk Sağlığı 
Hizmetleri

Teftiş Hizmetleri Yapı Kontrol Hizmetleri Sosyal Hizmetler

Etüt Proje Hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler 
Hizmetleri

Numarataj Hizmetleri Zabıta Denetimi Hizmetleri

İmar Arşivi Hizmetleri

Fen İşleri Hizmetleri

Park ve Bahçe Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Grafik 2. Vatandaşların gözüyle Belediye Personelinin Vatandaşlara ve Paydaşlara Karşı Tutumu

Tablo 6: Belediye Hizmet Sınıfları
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Grafik 3. Paydaşların gözüyle Belediye Personelinin Vatandaşlara ve Paydaşlara Karşı Tutumu

Grafik 4. Vatandaşların gözüyle Sancaktepe Belediyesince verilen hizmetlerin hız ve kalitesi

Grafik 5. Paydaşların gözüyle Sancaktepe Belediyesince verilen hizmetlerin hız ve kalitesi

Paydaşlar ise, belediye yönetici ve personelinin yaklaşımlarını oldukça olumlu olarak değerlendirmektedirler. Nitekim, paydaşların %50’si iyi, 
%33’ü yeterli, %11’i kısmen yeterli bulurken, sadece %2’si kötü bulmuş, %4’ü ise görüş bildirmemişlerdir. (Grafik 3)

Yukarıda verilen anket sonuçları, Sancaktepe Belediyesi’nin vatandaşların ve paydaşların gözündeki imajının iyi durumda olduğunu göster-
mektedir. 

2. HİZMETLERİN HIZ VE KALİTESİ

Sancaktepe Belediyesi’nin iş ve işlemleri ile sunmuş olduğu hizmetlerin hızı ve kalitesi konusunda vatandaşlar, belediye hizmet birimleri ve 
paydaşlar, genellikle Sancaktepe Belediyesi’ni hızlı ve kaliteli hizmet veren bir belediye olarak görmektedirler (Grafik 4).  

Paydaşların gözüyle Sancaktepe Belediyesince verilen hizmetlerin hız ve kalitesi oranının %67 “Çok Hızlı ve Kaliteli” olduğu görülmektedir.  
(Grafik 5).
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Grafik 6. Belediye Hizmet Birimlerine göre, Sancaktepe Belediyesince verilen hizmetlerin genel olarak hız ve kalitesi

Grafik 7. Vatandaşlara sorulan, “Sancaktepe Belediyesi'nin sunduğu hizmetlere 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?” sorusuna 
verilen cevaplar

Grafik 8. Belediye Hizmet Birimlerinin gözüyle Sancaktepe Belediyesi’nin başarısı

3. BELEDİYE’NİN BAŞARI DURUMU

Belediye Hizmet Birimleri (müdürlükler) ile yapılan anket sonuçları, müdürlüklerin kendilerinin de, tıpkı vatandaş ve paydaşlarda olduğu gibi 
Sancaktepe Belediyesince verilen hizmetlerin genel olarak hız ve kalitesini “Çok Hızlı ve Kalitede” bulduklarını belirtmişlerdir. (Grafik 6).

Sancaktepe Belediyesi’nin yürüttüğü hizmetlerin başarısının vatandaşlar açısından nasıl göründüğünü anlamak için sorulan “belediye'nin sun-
duğu hizmetlere 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplardan, iyi olarak nitelenebilecek olan 7 ve üzeri puan verenlerin 
oranlarının toplamı, % 65.56’yı bulmaktadır. 

Belediye hizmet birimlerinin değerlendirmelerine (Grafik 8) baktığımızda ise, belediyeyi başarılı bulma oranı %95 olarak gözükmektedir. 
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Grafik 9. Vatandaşların gözüyle Sancaktepe Belediyesi’nin başarılı olduğu alanlar

Grafik 10. Belediye hizmet birimlerinin gözüyle Sancaktepe Belediyesi’nin başarılı olduğu alanlar 

Grafik 11. Paydaşların Sancaktepe Belediyesi İle İlgili Bilgi Düzeyi

Sancaktepe Belediyesi’nin başarılı olduğu alanlar konusundaki anket sorusuna vatandaşların verdikleri cevaplara (Grafik 9) bakıldığında, va-
tandaşların belediyenin sunmakta olduğu bazı hizmetler konusunda iyileştirmeler talep ettiği görülmektedir. Bu alanları yoksullukla mücade-
le, gençlik ve spor hizmetleri, kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler, park bahçe ve yeşil alanlar ile otopark sorununun çözülmesi şeklinde 
sıralayabiliriz.

Paydaşlar, Sancaktepe Belediyesi ve birimlerinin yapmakta oldukları hizmetler hakkında Üst düzeyde (%82) bilgi sahibi olduklarını ifade et-
mektedirler (Grafik 11)

Belediyenin başarılı olduğu alanlar konusunda, vatandaşlar ile müdürlüklerin (Grafik 10) görüşlerinin birbirine benzediği görülmektedir.

4. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

Bir kurumun başarısına katkı sağlayan en önemli hususlardan birisi de, hizmet üretimi ve sunumunda ortak hareket etmek durumunda 
olduğu, sunduğu hizmetlerden fayda veya kendisine hizmet sunumunda destek sağlayan paydaşlarla ilişkilerinin tatminkâr ölçülerde yü-
rütülmesidir. Bu nedenle, Sancaktepe Belediyesi’nin dış paydaşları konumundaki kurum ve kuruluşlarla, onların Sancaktepe Belediyesi 
hakkındaki görüşleri, belediye ile ilişkileri, ortak iş yapma konusundaki isteklilikleri ve belediyede iyileştirilmesini talep ettikleri hususlar 
gibi konuları içeren bir anket yapılmış ve anket sonuçları analiz edilmiştir. Buna göre, 
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Grafik 13. Vatandaşların Sancaktepe Belediyesi ile ilgili bilgileri edinme yolları

Grafik 14. Sancaktepe Belediyesi yönetici ve personelinin paydaşlara yaklaşımı

Grafik 12 Paydaşların Sancaktepe Belediyesi İle İlgili Bilgileri Edinme yolları?

Paydaşların, belediye ile ilgili bilgileri, en fazla kurumda çalışan kişiler kanalıyla (%27) daha sonra  belediye birimlerinden hizmet alırken (%21) 
ve kurumsal ortaklık ve ilişkiler yolu ile (%18) edindikleri görülmektedir (Grafik 12). İnternet sitesi takibi (%16) seviyesinde iken, medya kana-
lıyla (%12) ve SMS yoluyla haberdar edinme oranları ise (%6) seviyesinde olduğu görülmektedir.

Vatandaşlar ise (Grafik 13), belediye ile ilgili bilgileri en fazla belediye birimlerinden hizmet alırken (%30), afiş, pano vb. (%21), kurumda çalışan 
kişiler kanalıyla (%19), daha sonrasında ise internet sitesini takip etmek suretiyle (%17) edinmektedirler. Medya kanalıyla (%3), SMS yoluyla 
(%5), ve radyo TV haber programlarından (%5) haber edindikleri görülmektedir. 

Sancaktepe Belediyesi yönetici ve personelinin paydaşlara yaklaşımı konusunda, paydaşların genel olarak memnun oldukları görülmektedir. 
(Grafik 14).
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Grafik 15. Paydaşların, Sancaktepe Belediyesi ve bağlı birimleriyle kurumsal münasebetleri sırasında sorunla karşılaşma durumu

Grafik 16. Paydaşlara göre, Sancaktepe Belediyesi’nin en önemli sorunları sırasında sorunla karşılaşma durumu

Grafik 17. Belediye Hizmet Birimlerine göre, Sancaktepe Belediyesi önümüzdeki 5 yılda hangi alanlara daha fazla önem vermelidir? 

Paydaşların büyük çoğunluğu (% 94), Sancaktepe Belediyesi ile kurumsal ilişkileri esnasında bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmektedirler 
(Grafik 15). Bu durum, belediye paydaş ilişkilerinin olumlu düzeyde seyrettiğini göstermektedir.

5. SANCAKTEPE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ALGISI

Belediye’nin üst yönetimi ile hizmet birimlerinin, üzerine kurulu olduğu beldenin en önemli ve öncelikli sorunları konusundaki algılarının, 
paydaşları ve vatandaşları ile benzer hale getirilmesi, stratejik planlama sürecinin en önemli hedeflerinden birisidir. Çünkü, beldede kısıtlı kay-
nakların, öncelikle en önemli ve öncelikli sorunların çözümüne harcanması, daha sonra diğer sorunların sırasıyla çözülmesi gerekmektedir. 
Bu da, önemli ve öncelikli sorunlar algısı konusunda ortak bir bakış açısı oluşturma ile mümkün olacaktır. 

Sancaktepe Belediyesi’nin paydaşları (Grafik 16)’da da görüleceği üzere, en önemli sorunlar olarak sırasıyla işsizliğin çözümü ve istihdam 
sorunları (%20), imar ve şehircilik hizmetlerinin yetersizliği (%16), su ve kanalizasyon altyapısının yetersizliği (%11), fakirlik ve sosyal yardım 
projelerinin yetersizliği (%10), otopark hizmetlerinin yetersizliği (%9), üst yapı hizmetlerinin yetersizliği (%8), yeni gelir kaynaklarının oluşturu-
lamaması (%8), sağlık hizmetlerinin yetersizliği (%6) ve çevre ve temizlik hizmetlerinin yetersizliği (%4) olarak sıralanmaktadır.

Belediye hizmet birimlerinin önümüzdeki 5 
yılda önem verilmesi gerektiğini düşündüğü 
alanlar (Grafik 17) , alt yapı hizmetleri (%14), 
imar ve şehircilik (%14), istihdam (%12), yeşil 
alanların aktif hale getirilmesi (%11), sosyal 
belediyecilik (%9), otopark alanlarının artırıl-
ması (%5) şeklindedir.

28 [ 2015-2019 STRATEJİK PLAN ]



Grafik 18. Vatandaşların gözüyle Sancaktepe’nin en önemli sorunları 

Grafik 19 Vatandaşlara göre, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sancaktepe Belediyesi’nin öncelik vermesi gereken işler 

Grafik 20. Müdürlüğünüze bağlı personelin eğitimi sizce yeterli mi?

6. KURUMUN İÇ YAPISI

Vatandaşların ilçenin önemli ve öncelikli sorunları algısının (Grafik 18) ise, sırasıyla  imar ve şehircilik hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve 
istihdamın sağlanamaması, otopark hizmetlerinin yetersizliği, alt yapı yetersizliği ve sosyal yardım projelerinin yetersizliği şeklinde olduğu 
görülmektedir. 

Vatandaşlara göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde belediyenin öncelik vermesi gereken konular (Grafik 19) Ulaşım, Otopark Yetersizliği, İmar ve 
Şehircilik, Sağlık Hizmetleri, Sosyal ve kültürel hizmetler şeklinde sıralanmaktadır.

Belediyenin hizmet birimleri konumundaki müdürlükleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre; 14 birim personelini yeterli, 8 birim yeter-
siz olarak görmektedir (Grafik 20). 
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Grafik- 21 Personelinizin özellikle hangi konularda eğitime ihtiyacı vardır?

Birimlerin personelinin hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğu konusunda ise (Grafik 21), sırasıyla, 

• halkla ilişkiler eğitimi
• mevzuat eğitimi
• mesleki –teknik eğitim,
• yabancı dil eğitimi 
• yazışma kuralları eğitimi,
• genel bilgisayar kullanımı eğitimi,
• office ve paket programların kullanımı, 
• ihale iş ve işlemleri eğitimi ve kişisel gelişim eğitimi konuları öne çıkmaktadır.

Belediye hizmet birimleri, kendi birimlerinde çalışan personel sayıları ve bu personelin gerekli niteliklerle donanmış olma durumu (Grafik 
22)'de görülmektedir. 

Grafik 22. Müdürlüklerin personel sayısı ve niteliğine ilişkin görüşleri
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Sancaktepe Belediyesi temel alınarak belir-
lenen, en önemli stratejik fırsat ve tehdit fak-
törleri kısaca şöyle özetlenebilir: 

• Merkezi yönetimin son yıllarda bir takım 
yetki ve sorumluluklarını yerel yönetimlere 
devretmek istemesi, belediyelerin görev ve 
sorumlulukları ile finansal kaynaklarında bir 
artış anlamına gelmektedir. Ancak, belediye-
lerin mali kaynağı artırılmadan yeni görevler-
le donatılmaları, belediyelerin hizmet kapasi-
tesini sınırlamaktadır.

• Hükümetin yapısal reformlara, yerelleşme 
ve yerel yönetimleri güçlendirme eğilimine 
önem verdiği izlenmekte olup, bununla ilgili 
yasal değişikliklere gidileceği ve yerel yö-
netimlerin daha da güçlendirileceği tahmin 
edilmektedir. 

• Hükümetler üstü bir eğilim durumuna 
gelen Avrupa Birliği reformları da yerel yö-
netimlerin hukuki, mali ve etki yönlerinden 
güçlendirilmesini gerektirdiği için, yerelleş-
meden öngörülebilir bir tarihte geri adım 
atılmasını beklemek fazla gerçekçi olmaya-
caktır.

• Sancaktepe Belediyesi, yapacağı strate-
jik seçimlerle, sadece Sancaktepe şehri için 
değil, Marmara Bölgesi’ndeki geniş bir alan 
için iktisadi ve ticari alanda belirleyici olma 
şansına sahip bulunmaktadır. Sancaktepe’de 
yatırım ortamının iyileştirilmesinin stratejik 
bir öncelik olması ve bu çerçevede yapılacak 
düzenlemelerle, şehrin gelir kaynakları çe-
şitlendirilip, kentin iktisadi hayatı ticaret ve 
turizm gibi sektörlerle zenginleştirilebilir.  

• Belediyeler, kendi hizmetleriyle doğrudan 

veya dolaylı olarak ilgili tüm kurumları dik-
katle takip ederek, stratejik nitelikteki karar-
larında etkili olmayı denemelidirler. Çünkü 
günümüzde siyasi, iktisadi ve sosyal hayat 
iç içe geçerek karmaşıklaşmış ve kurumlar 
karşılıklı bağımlı hale gelmiştir. Ayrıca, her 
ne kadar belediyeler gibi kamu kurumlarının 
rekabet etmeyeceği genel ilke olarak kabul 
edilse de, şartların zaman zaman belediyeleri 
buna zorladığı unutulmamalıdır. 

• 1999 yılındaki büyük deprem, İstanbul ge-
nelinde çok ciddi tahribatlara yol açmıştır. Bu 
yüzden, muhtemel bir depremin yol açabile-
ceği felaketler ön görülerek gerekli önlem-
ler alınması noktasında kentsel dönüşüme 
önem verilmelidir. 

• Ulaşım ağında Anadolu illerimizin İstanbul 
bağlantısında bir geçiş noktası olan Sancak-
tepe, bu konumu dolayısıyla sosyo-ekonomik 
gelişme için önemli bir üstünlüğe sahiptir. 

• Sancaktepe’nin konumu, hizmet sektörü-
nün daha fazla gelişmesine uygun görün-
mektedir. Sancaktepe, şehre yönelik çeşitli 
hizmetlerin merkezi haline gelebilir. Bu hiz-
metler de, ticaret, lojistik veya ulaşım olabilir. 

• Sancaktepe’de her ne kadar iş imkanları 
fazlaysa da, nitelikli iş gücünün fazla olma-
ması sebebi ile işsizlik oranının da yüksek 
olduğu bilinmektedir. 

• Sancaktepe’de eğitim, sağlık ve kültür te-
sisleri günümüz şartlarında ilçeye yetecek 
durumda olmasına rağmen İlçede beklenen 
büyüme ve nüfus artışı göz önüne alınarak bu 
alanlarda ileriye dönük yeni yatırımlar plan-
lanabilir.

• Sancaktepe sınırları içinde yaşayan halkın 
çoğunluğunu işçiler, esnaf ve serbest meslek 
sahipleri ve memurlar oluşturmaktadır.  Öte 
yandan, Sancaktepe’de etnik farklılıkların 
oluşturduğu değişik sosyal ve kültürel yapı-
lar gözlenmektedir. Çünkü farklı bölgeler-
den gelenler bir araya gelerek Sancaktepe’yi 
oluşturmuşlardır. Ülkenin değişik yörelerin-
den Sancaktepe’ye olan göçün, yavaşlasa da, 
hala devam ettiği gözlenmektedir. Her ne ka-
dar, göçlerle gelen gruplarda iş sektörü ba-
zında bir gruplaşma olduğu imajı bulunmak-
taysa da, etnik farklılığa dayalı mekansal bir 
gruplaşma olmayıp, tam tersine mekansal 
bir kaynaşma vardır. Bunun sonucunda kente 
yönelik göç artmaktadır. Hızlı tren, Marma-
ray ve kuzey otoyolu gibi ulaşım projelerinin 
tamamlanması ve bölgenin ticaret, sağlık, 
turizm ve sanayi alanlarında yapacağı atılım-
lar ile beraber, kentin ticari ve sosyal alanda 
daha da canlanacağı, ancak bu artan nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılayacak yerel hizmet talep-
leri ortaya çıkacaktır.. 

• Kentleşme süreci ve hızla artan nüfus dik-
kate alınırsa, Sancaktepe’de konut ihtiyacının 
da önümüzdeki yıllarda gündemin önemli bir 
yerini işgal edebileceği tahmin edilebilir. Öte 
yandan, giderek lüks konutların adresi ol-
maya başlayan Sancaktepe’nın gayrimenkul 
sektöründeki payının her geçen gün artacağı 
öngörülmektedir. İlçede mevcut olan imar 
planları veya ilerde yapılacak revizelerle, 
kentsel gelir kaynaklarının hareketinin sü-
rekli artacağı tahmin edilmektedir. Bu da, 
gayrimenkul ticareti ve kentsel gelir kaynak-
larının düzenlenmesi ve adil dağıtımını gün-
deme getirecektir. Sancaktepe Belediyesi’nin 
bu işte rolü oldukça önemli hale gelecektir. 

D. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

Öncelikle ihtiyaç bulunan personelin nitelikleri konusundan ise (Grafik 23), 69 şirket personeli, 56 işçi, 20 memur ile az sayıda formen, sosyolog, 
stajyer, sosyal hizmet uzmanı, veteriner, tekniker, zihinsel engelli öğretmene ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Bu personel taleplerinin beledi-
yemiz tarafından  bir iş analizi ve insan kaynakları planlaması ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Grafik 23. Müdürlüklerin personel ihtiyacı algısı
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Stratejik planın hazırlanması sürecinde 
yaptığımız paydaş analizi, vatandaş talep ve 
beklentileri analizi, kurum analizi ve  PEST 
analizinin toplu olarak değerlendirilmesi so-
nucu belediyemizin güçlü ve zayıf yönleri tes-
pit edilmiş, fırsat ve tehditler belirlenmiştir. 
Bunlar, aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler

• Şeffaf, güleryüzlü ve katılımcı belediyecilik 
anlayışına sahip olması

• Coğrafi durumumuzun hizmet ve yatırım 
için uygun olması.

• İlçemizde yeni yapıların sayısının giderek 
artması

• İlçemizde kaçak yapılaşmaya izin verilme-
mesi

• İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarının 
olması

• Başarıya odaklı, katılımcı, motivasyonu 
yüksek yönetim anlayışı

• Paydaşlarla etkin iletişim ve eşgüdüm

• Teknolojiye adaptasyon ve teknolojiyi kul-
lanma düzeyi

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin 
uygulanması.

• Personel giderlerinin genel giderler içeri-
sinde oranının düşük olması

• Büyükşehir belediyesi ile uyumlu ilişkiler 
kurabilmesi

• Güçlü gayrımenkul portföyüne sahip olması 

• Yeşil alanların fazla olması

• Sosyal donatı alanlarının fazla olması

Zayıf yönler

• Hizmet alanının genişliği nedeniyle hizmet 
maliyetlerinin fazla olması

• İmar uygulamalarından  doğan davalarının 
ve giderlerinin yüksek oluşu

• Gelir kaynaklarının kısıtlı olması,

• Otoparkların yetersiz olması,

Fırsatlar

• Belediye mevzuatının yenilenmiş olması ve 
belediyenin görev ve yetkilerini artırmakta 
olması

• Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin ve AB 
uyum yasalarının, belediyeleri güçlendir-
mekte olması

• Ulusal ve uluslar arası fon ve projelerden 
yararlanılma imkanının bulunması

• İlçemizin cazibe merkezlerinden biri olarak 
görülmeye başlanması

• 2b alanları ile ilgili düzenlemenin yapılmış 
olması

• Kentin gelişmeye müsait oluşu

• 3. köprü bağlantı yolunun ilçemizden geç-
mesi

• Şehir hastanesinin ilçemize yapılacak ol-
ması

• Hizmet sektöründe büyük firmaların ilçede 
bulunuşu

• Metronun ilçemizden geçecek olması

• Genç nüfusa sahip olması 

• İlçemizin ana ulaşım ağlarına yakın olması 
nedeniyle yatırımcılar için cazibe taşıması, 

• İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarının 
olması

• İnşaat teknolojisindeki değişimler, ekono-
mik ve çevre uyumlu yapılaşma tekniklerinin 
geliştirilmesi

• Toplumsal duyarlılığın artması, gönüllü-
lerin ve sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve 
etkinliği

Tehditler
 
• İlçe nüfusunun göçlerle artması

• Sancaktepe’nin İSKİ su havzası  alanı içinde 
yer alması 

• Hızlı kentleşme ile birlikte sosyal sorunla-
rın artması, 

• Genç nüfusa sahip olması

E. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER + ZAYIF YÖNLER + FIRSATLAR + TEHDİTLER) ANALİZİ 
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KURUM İÇİ 
ANALİZ

5



Sancaktepe Belediyesi’nin organizasyon yapısı, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik” çerçevesinde aşağıdaki organizasyon şemasında belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.    

A-KURUMSAL YAPI

SANCAKTEPE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

Belediye EncümeniBelediye Meclisi

Başkan Yardımcısı
ve Danışmanı
Mehmet GENÇ

Başkan Yardımcısı
M. Ali CANKATAR

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Yusuf GİRGİN

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Yüksel ÇELİK

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Mehmet Emin YAVUZ

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü
Abdulhamit KAYGISIZ

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Mevlüt YEŞİLOĞLU

Yazı İşleri 
Müdürlüğü

Mustafa TEPE

Zabıta
 Müdürlüğü
Yusuf ÇELİK

Kütüphane
 Müdürlüğü
Yavuz KUL

Hukuk İşleri
 Müdürlüğü

Engin KAPLAN

Fen İşleri
 Müdürlüğü

Mustafa AKDOĞAN

Park ve Bahçeler
 Müdürlüğü
Çelik KILIÇ

Ruhsat Denetim
 Müdürlüğü
Ayhan ÇİÇEK

Kadın ve Aile 
Hizmetleri
 Müdürlüğü
Filiz SAKAL

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

Mehmet ÇELİK

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü
Şahin İNCE

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Leyla BALMUMCU

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Ömer YAZICI

Yapı Kontrol
Müdürlüğü
Ednan KAYA

Plan ve Proje
Müdürlüğü

Ragıp ÇETİNKAYA

Başkan Yardımcısı
Av. T. Yusuf UÇAR

Başkan Yardımcısı
Rıfkı BEKTAŞ

Başkan Yardımcısı
Hasan KAMAL

Başkan Yardımcısı
Hamdullah ARVAS

Başkan Yardımcısı
Selçuk BOSTAN

Özel Kalem
Müdürlüğü
Şenol ÇELİK

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Seyfeddin ERGİN

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Hilmi YAZICI

SANCAKTEPE
Belediye Başkanı

İsmail ERDEM
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B-BEŞERİ KAYNAKLAR 

TABLO 7: SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL KADRO DURUMU

Memur Sözleşmeli İşçi Toplam

Sayı Oran Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kadın 65 %19,88 2 %40 13 %10,57 80 %17,58

Erkek 262 %80,12 3 %60 110 %89,43 375 %82,42

Toplam 327 5 123 455

Grafik 24:
Sancaktepe Belediye Başkanlığı 
Personel Kadro Durumu

Grafik 25:
Sancaktepe Belediye Başkanlığı 
Personelinin Eğitim Durumu

TABLO 8: SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU 

Eğitim 
Durumu

Memur İşçi Sözleşmeli Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
İlkokul 3 0,92 47 38,21 - 50 10,99

Ortaokul 12 3,67 10 8,13 - 22 4,84
Lise 80 24,46 23 18,70 - 103 22,64

Ön Lisans 63 19,27 9 7,32 1 20 73 16,04
Lisans 156 47,70 27 21,95 4 80 187 41,10

Yüksek Lisans 13 3,98 5 4,07 - 18 3,95
İlköğretim 1 0,81 - 1 0,22

Okuma Yazma 1 0,81 - 1 0,22

Toplam 320 125 2 455 100
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TABLO 9: SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET SINIFLARI

Hizmet Sınıfları Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Yüzde

GİHS-Genel idare 
Hizmetleri Sınıfı 167 - - 167 36,70

AHS –Avukatlık 
Hizmetleri Sınıfı 5 - 1 6 1,32

SHS-Sağlık 
Hizmetleri Sınıfı 7 - - 7 1,54

THS-Teknik 
Hizmetleri Sınıfı 135 - 4 139 30,55

YHS-Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı 13 - - 13 2,86

HSOP-Hizmet Sınıfı 
Olmayan Pers.(işçi) - 123 - 123 27,03

Genel Toplam 327 123 5 455

Grafik 26: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Hizmet Sınıfı
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Grafik 27: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Personel Yaş Dağılımı

TABLO 10: SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL YAŞ DAĞILIMI

Yaş Aralığı Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Yüzde

20-30 Yaş Arası 84 3 2 89 19,56
31-40 Yaş Arası 118 2 37 157 34,51
41-50 Yaş Arası 97 80 177 38,90
51 Yaş Üzeri 28 4 32 7,03

Toplam 327 5 123 455

C- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

TABLO 11: SANCAKTEPE BELEDİYESİNDE BİLGİSAYAR VE DİĞER DONANIM SAYILARI

Donanım/Malzeme Adı 2013 Yılı (Adet)

Rack Server 7
Tower Server 1
Bilgisayar (PC) 1076
Dizüstü Bilgisayar 88
Modem 50
Yazıcı (Printer) 341
Firewall 2
Tarayıcı (Scanner) 16
Fotokopi 43
Fax 7
Access Point 15
Veri Depolama Ünitesi 3

Switch / Router

Ethernet Switch (48 Portlu) 40
Ethernet Switch (24 Portlu) 3
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D-KURUMUN ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLARI 
Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın fiziki altyapısı belediyenin sahip olduğu hizmet binaları ile araçlar olmak üzere iki başlık altında incelen-
mektedir.

i- Hizmet Binaları
Tablo 12: Sancaktepe Belediyesi Hizmet Binaları Listesi

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI LİSTESİ

S
NO

BÖLGE ADA /
PARSEL BİNA ADI KULLANIM 

AMACI
KAT 

ADEDİ
ODA 

SAYISI

BİNA 
ALANI 
(m²)

MAHALLE ADRESİ

1 SAMANDIRA 7393/6 Belediye 
Binası

Ek Hizmet 
Binası 5 44 2100 Abdurrahmangazi

Abdurrahmangazi 
Mh. Osmangazi 
Cad.   (445.39 M²)

3 SAMANDIRA 6597/7 Samandıra 
K. Merkezi

Kültür 
Hizmetleri 3 13 1200 Eyüp Sultan

Eyüpsultan 
Mh.Osmangazi Cad.           
(5956.96 M²)

4 SAMANDIRA 6599/1 Makine 
İkmal Binası

Makine Araç 
Parkı 2 20 1500 Eyüp Sultan

Eyüpsultan Mh. 
Ulubatlı Hasan Cad.       
(3461.37)

5 SAMANDIRA 7777/Park Sosyal Tesis 
Binası

Damatris 
Restaurant 2 17 650 Eyüp Sultan Eyüpsultan Mh. 

Akpınar Sk.

6 SAMANDIRA 2b Hazine
Belediye 
Hizmet 
Binası

Ek Hizmet 
Binası 2 5 150 Akpınar Akpınar Mh.Şehit 

Hasan Genç Cad.

8 SAMANDIRA 6285/Park
Sancaktepe 
Belediyesi 
Şehir Stadı

Spor Kom-
pleksi 4 48 3450 Abdurrahmangazi

Abdurrahmangazi 
Mh. Sevenler Cad. 
Vişne Sk.

9 SAMANDIRA 7571/Park Kafeterya 
Binası

Sancaktepe 
Parkı 1 4 120 Eyüp Sultan

Eyüpsultan 
Mh.Ulubatlı Hasan 
Cd. Başkent Sk.

10 SAMANDIRA 8300/Park Kafeterya 
Binası

Engelliler 
Parkı 2 4 140 Osmangazi Osmangazi Mh. 

Bilal-İ Habeşi Cad.

11 SAMANDIRA 8377/Park Kafeterya 
Binası Fatih Parkı 1 3 100 Fatih Fatih Mh. Yakacık 

Cad.

12 SAMANDIRA Park Kafeterya 
Binası Atatürk Parkı 2 3 40 Abdurrahmangazi

Abdurrahmangazi 
Mh. Osmangazi 
Cad.

13 SAMANDIRA 7506/Park Kafeterya 
Binası A.Gazi Parkı 1 4 50 Abdurrahmangazi Abdurrahmangazi 

Mh. Bedir Cad.

14 YENİDOĞAN 484/9 Kültür 
Merkezi

Kültür 
Hizmetleri 3 16 465 Yenidoğan

Yenidoğan Mh. 
Barboros Bulvarı                        
(13598.47 M²)

15 YENİDOĞAN 484/18 Ek Hizmet 
Binası

Zabıta  
Müdürlüğü 2 19 452 Yenidoğan Yenidoğan Mh. Bar-

boros Bulvarı

16 YENİDOĞAN 484/9
Aş Evi 

Ve Kurs 
Merkezi

Sosyal 
Hizmetlerde 3 16 735 Yenidoğan Yenidoğan Mh. Bar-

boros Bulvarı

17 YENİDOĞAN 484/9 Spor Kom-
pleksi

Spor 
Hizmetleri 2 42 2650 Yenidoğan Yenidoğan Mh. Bar-

boros Bulvarı

18 SARIGAZİ 157/Park İdari Bina Sarıgazi 
Garajı 2 2 80 Sarıgazi

Sarıgazi Mh.N.Fazıl 
Kısakürek Cad.
Aşikar Sk.

19 SARIGAZİ 49/7 Genco Erkal 
Kült.Merk.

Kültür 
Hizmetleri 3 12 1650 Meclis

Meclis Mh. Cemal 
Gürsel Cd. Yunus 
Emre Sk. (1245.45 
M²)

20 SARIGAZİ 42/5 Belediye 
Binası

Başkanlık 
Binası 7 111 6506 Meclis Meclis Mh. Atatürk  

Cd.  ( 4087.34 M²)

21 SARIGAZİ 710/Park Hacı Bektaşı 
Veli Bilgi Evi

Eğitim 
Hizmeti 4 12 760 Atatürk Atatürk Mh. Uysal 

Cd. Yüce Sk.

22 SARIGAZİ 0/1948 Mevlana 
Bilgi Evi

Eğitim 
Hizmeti 4 10 1000 Emek Emek Mh. Kayalar 

Cd.    (408.04 M²)
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SANCAKTEPE BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI LİSTESİ

S
NO

BÖLGE ADA /
PARSEL BİNA ADI KULLANIM 

AMACI
KAT 

ADEDİ
ODA 

SAYISI

BİNA 
ALANI 
(m²)

MAHALLE ADRESİ

23 SARIGAZİ 192/7 Kaymakamlık 
Binası

İlçe 
Hizmetlerinde 5 43 2150 Atatürk

Atatürk Mh. 
Demokrasi Cd.    
(1257.55 M²)

24 SARIGAZİ 143/1 Ek Hizmet 
Binası

Polis 
Karakolu 3 42 730 Sarıgazi

Sarıgazi Mh. Lise 
Cd. Gül Sk. (1740.16 
M²)

25 SARIGAZİ 194/8 İş Merkezi 
Dükkan

Boş (90,91 
Bağ.Böl.) - 1 68 Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. 

Eski Ankara Yolu Cd.

26 SARIGAZİ 194/8 İş Merkezi 
Dükkan

Boş (87,88,89 
Bağ.Böl.) - 1 74 Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. 

Eski Ankara Yolu Cd.

27 SARIGAZİ 152/Park Yunus Emre 
Bilgi Evi

Eğitim 
Hizmeti - 15 850 Sarıgazi Sarıgazi Mh. Necip 

Fazıl Kısakürek Cd.

28 SARIGAZİ 756/Park Kafeterya 
Binası Lalezar Parkı 1 3 95 Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. 

Palamutdere Cd.

29 YENİDOĞAN 542/2 Rıdvan Dilmen 
Spor Tesisi

Spor 
Kompleksi 1 12 150 Mevlana Mevlana Mahallesi 

Atayolu Cad.

30 SAMANDIRA 8104/Park Büfe Mehtap Parkı 1 4 30 Abdurrahman-
gazi

Abdurrahmangazi 
Mah. Gazi Caddesi 
No:23

31 SARIGAZİ 105/Park Büfe Metin Göktepe 
Parkı 1 3 20 Meclis Meclis Mah. Fevzi 

Çakmak Cad. No:80

32 SAMANDIRA 8085/26 Büfe Zaloğlu 
Rüstem Parkı 1 3 20 Veysel Karani

Veysel Karani Mh. 
Zaloğlu Rüstem 
Cad.    No:10

33 SAMANDIRA 1069/Park Sosyal Tesis 
Binası Restaurant 2 3513 Fatih Fatih Mh. Esentepe 

Sk.

34 SARIGAZİ 710/Park Büfe Mehmet A. 
Ersoy Parkı 1 3 20 Atatürk Atatürk Mah. Yüce 

Sokak No:10

35 SARIGAZİ 738/Park Büfe Necip Fazıl 
Parkı 1 3 30 Kemal Türkler

Kemal Türkler Mah.  
Sümer Cad. Ekin 

Sokak No:2

36 SAMANDIRA

6588

Kafeterya 
Binası Alsancak Parkı 1 7 80 Osmangazi

Osmangazi Mah. Al-
sancak Cad. İntizam 

Sokak.3-4-5-6-12-
13-14-15

37 SAMANDIRA 7568/8 Makine İkmal 
Binası Yeni

Makine Araç 
Parkı. Atöl. 1596 Eyüp Sultan

Eyüpsultan Mah. 
Abdülhamit Cad. 

(800.00 M2)

38 SAMANDIRA 8903/1 Nikah Sarayı İnşaat Devam 
Ediyor.

Abdurrahman-
gazi

Abdurrahmangazi 
Mh. Ebubekir Cd. 

No:25

39 YENİDOĞAN 12/13-14

Sancak Konağı 
Ve Genç. Merk.

Ve Sosyal 
Tesisler

Kültür 
Hizmetleri Merve Merve Mh. Akabe 

Cd. No:29

40 SAMANDIRA 8085/28

Mustafa Öncel 
Kültür Ve 

Spor Kom-
pleksi

Kültür 
Hizmetleri Veysel Karani

Veysel Karani 
Mh. Recep Tayyip 

Erdoğan Cad. No:56 
- 62

41 SAMANDIRA 7397/3 Kültür Merkezi İnşaat Devam 
Ediyor.

Abdurrahman-
gazi

Abdurrahmangazi 
Mh. A.Gazi Cd. No: 

14 - 16

42 SAMANDIRA 8907/3 Belediye 
Hizmet Alanı

İnşaat Devam 
Ediyor.

Abdurrahman-
gazi

Abdurrahmangazi 
Mh. Sevenler Cd. 

No: 8A - 8B
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E- KARDEŞ ŞEHİRLER VE ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

Sancaktepe Belediyesi, halen farklı ülkelerden 4 adet belediye ile kardeş belediye anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu belediyeler, aşağı-
daki tabloda gösterilmektedir.

Belediye olarak, aşağıda isimleri zikredilen 5 yerel yönetim birliğine üyeliğimiz bulunmaktadır.

1-UCLG-MEWA ( Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler - Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı)

2-Tarihi Kentler Birliği                                                 

3-Marmara Belediyeler Birliği                                       

4-Türk Dünyası Belediyeler Birliği                                 

5-Türkiye Belediyeler Birliği

i. Kardeş Şehirlerimiz

ii. Üye Olduğumuz Yerel Yönetim Birlikleri

Tablo 13: Sancaktepe Belediyesi’nde Kullanılan Hizmet Araçları 

ARACIN CİNSİ
MÜLKİYET DURUMU

TOPLAM
RESMİ KİRALIK

Binek Oto 9 78 87
Engelli Nakil aracı 2 2
Hasta Nakil Aracı 4 4
Kamyon 29 29
Silindir 4 4
Yükleyici (Loder) 5 5
Paletli İş Makinası 2 2
Ekskavatör 1 1
Asfalt Finisheri 1 1
Kanal Kazıcı 2 2 4
Greyder 3 3
Otobüs - Minibüs 19 3 22
Traktör 2 2
Dorse 1 1
Kamyonet 20 15 35

GENEL TOPLAM 104 98 202

ii- Araçlar

Kolombiya Bosna Hersek Burkina Faso Filistin
Ciudad Bolivar Belediyesi Gornji Vakuf Belediyesi Bogodogo Eyaleti Rafah Belediyesi 
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GELECEĞE
BAKIŞ 

6
MİSYON

Halkımızın, belediyecilik anlamında müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
yaşayanlara ve gelecek nesillere modern bir kent hazırlamak

VİZYON
Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden belediye



Halkımızın, belediyecilik anlamında müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşayanlara ve gelecek nesillere modern bir kent hazırlamak

Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden belediye

• Planlı, etkin ve verimli çalışmak, 

• Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek, 

• Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

• Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak, 

• Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlanmak, 

• Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak, 

• Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak, 

• Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek, 

• Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak, 

• Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek

• Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek 

Sancaktepe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında 3 Stratejik Alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Kurumsal Yapının Mükemmelleştirilmesi

2. Kente Yönelik Hizmetler

3. Topluma Yönelik Hizmetler’dir. 

Kurumsal Yapının Mükemmelleştirilmesi stratejik alanı 16, 

Kente Yönelik Hizmetler stratejik alanı 6 ve

Topluma Yönelik Hizmetler stratejik alanı 7 adet stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için toplam 67 adet stratejik 

hedef belirlenmiştir. 

2015-2019 Yılı Stratejik Plan Yatırım Ve Hizmet Cetveli ayrıca eklenmiştir.

A- MİSYON BİLDİRİMİ

B- VİZYON BİLDİRİMİ

C- TEMEL DEĞERLER

D- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
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STRATEJİK ALAN 1 : KURUMSAL YAPININ MÜKEMMELLEŞTİRİLMESİ

AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-1.

Kentin, vatandaşın ve kurumun gelişiminin sağlanmasında, problemlerinin 
tespiti ve çözümünde,  Başkan ve üst yönetime gerekli desteği vererek ilgili 
koordinasyonu sağlamak.

Stratejik 
Hedef-1.1

2019 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin 
gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-1.2

Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, başkan yardımcıları ve müdürlerin plan, 
proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay yapılacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-1.3

Mahalle muhtarlarıyla ile iletişimi sağlamak üzere, yılda en az 4, diğer dış 
paydaşlarımız ile en az 1 adet koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-1.4

Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranı, 2019 yılına kadar en az % 
5 oranında arttırılacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-1.5

Belediyemizin temsil ve tanıtımı noktasında başkanlık makamınca yapılan 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-2

Belediye Meclisi ve Encümeni ile Kent Konseyi’nin mevzuata uygun çalışması 
ve iç ve dış yazışmaların sağlıklı yapılması yoluyla kurumun daha etkili ve 
verimli çalışmasına katkıda bulunmak.

Stratejik 
Hedef-2.1

Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun 
olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-2.2

Kent Konseyi’nin verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun 
olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.

Yazı İşeri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-2.3

2019 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de 
yardımıyla %50 hızlandırılacak,  arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik 
ortama aktarılarak Meclis Kararları internet ortamında paylaşıma açılacaktır.

Yazı İşeri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-2.4

2019 yılı sonuna kadar Belediye Personeline ve Kent Halkına Yönelik 
Çalışmaların gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-3

Kurumumuzda yürütülen tüm hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir 
şekilde sürdürülmesi için gerekli lojistik destek hizmetlerini vermek.

Stratejik 
Hedef-3.1

Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ve diğer satın 
almalarda kamu yararı gözetilecek ayrıca etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde 
sürdürülmesi sağlanacaktır.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-4

Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek person-
elini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek 
vermek.

Stratejik 
Hedef-4.1

Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli 
teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-4.2

Belediye hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik 
ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 5 oranında 
arttırılacaktır.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-5

Sancaktepe kentinin kentsel gelişimini Sancaktepe vizyonuna ve ihtiyaçlarına 
göre plan, proje ve bilgi sistemleri aracılığı ile desteklemek. 

Stratejik 
Hedef-5.1

Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje, ve bilgi sistemleri kullanılarak 
daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir.

Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-7

Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik Artışının Sağlanması, Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Sancaktepe İlçemize Yeni Plan Ve Projelerin 
Kazandırılmasını Sağlamak.

Stratejik 
Hedef-7.1

Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik Artışının Sağlanması, Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Sancaktepe İlçemize Yeni Plan Ve Projelerin 
Kazandırılması çalışmalarının uygulanmasına 2019 yılı sonuna kadar devam 
edilecektir.

Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-6

Sancaktepe kentinin kentsel gelişimini Sancaktepe vizyonuna ve ihtiyaçlarına 
göre plan, proje ve bilgi sistemleri aracılığı ile desteklemek. 

Stratejik 
Hedef-6.1

Personel giderlerinin Bütçe içerisindeki pay %30 un altında tutulacak ve bir-
imler arasındaki personel dağılımı hizmet için yeterli hale getirilecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-6.2

Belediye personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2019 
yılına kadar yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek ve 
her yıl en az 10 yetenekli ve başarılı personelin lisans veya lisansüstü eğitim 
yapmaları desteklenecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-6.3 İnsan kaynakları hizmetleri, her yıl en az % 5  oranında hızlandırılacaktır. İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-6.4

Belediye personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en 
az 1 adet etkinlik düzenlenecektir.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-6.5

Personel memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması için iyileştirmeler 
yapılacaktır.

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-8

Sancaktepe Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet 
Raporu ile ilgili çalışmaların  yapılmasını sağlamak.

Stratejik 
Hedef-8.1

Belediyemizin stratejik planı, yıllık performans programı ve idare faaliyet 
raporları yasal süreleri dahilinde katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanacaktır.

Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-9

Sancaktepe Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı, Süreç Yönetimi ve İş analizi 
ile Toplam Kalite Yönetimine yönelik faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

Stratejik 
Hedef-9.1

Sancaktepe Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı, Süreç Yönetimi ve İş ana-
lizi ile Toplam Kalite Yönetimine yönelik çalışmalar yasal süreleri içinde 
yapılacaktır.

Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü

Stratejik
Amaç-11

Sancaktepe Belediyemizin Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek ile Belediy-
emiz hizmetlerinden ilçe halkının haberdar olmasını sağlamak ve  halkın 
yapılan hizmetlerden memnuniyet oranını arttırmak.

Stratejik 
Hedef-11.1

Halkla ilişkiler alanındaki eksikliği giderecek; Çözüm merkezi Çağrı Merkezi 
ve şikayet-talep takip sisteminin uygulaması 2015 yılında başlatılacak ve 
uygulamaların sürekliliği sağlanacaktır.

Kadın ve Aile 
Hizmetleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-12

Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun 
mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir 
ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.

Stratejik 
Hedef 12-1

Kurumun borç ve alacakları sürekli takip edilerek, tahakkuk ve tahsil 
işlemlerinin her yıl düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Stratejik Hedef 
12-2 Her yıl gelir artırıcı ve kayıpları önleyici faaliyetler uygulanacaktır. Mali Hizmetler 

Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-12.3

Mali yönetim, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaştırılarak 
bütçedeki öngörülmeyen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2019 yılına 
kadar minimum seviyeye çekilercektir.

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-10

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde yürütülen tüm çalışma ve etkin-
liklerin, basın-yayın kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaşlara etkili ve verimli şekilde ulaşmasını sağlamak. 

Stratejik 
Hedef-10.1 Belediye hizmet ve çalışmalarının kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-10.2

Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi amacıyla, 
belediye hizmet  ve etkinlikleri 2015 yılı sonuna kadar %100 elektronik or-
tama aktarılacak ve bununla ilgili süreli ve süresiz yayınlara ait envanterler 
çıkarılacaktır.

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-13

Belediyemizin iş ve işlemlerinin kanunlara uygun olmasını sağlamak, hukuki 
görüş bildirmek, Belediyemizin haklarını hukuki ortamlarda savunmak.

Stratejik 
Hedef-13.1 Tüm dava ve icra dosyalarının takip edilerek sonuçlandırılması sağlanacaktır. Hukuk İşleri 

Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-14

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satış ve kiralama 
işlemlerinin maksimum sosyal fayda verecek şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak.

Stratejik 
Hedef-14-1

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satış ve kiralama 
işlemleri maksimum sosyal fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-15

Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü dene-
tlemek, teftiş ve denetimi geliştirmek yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetler-
inde bulunmak.

Stratejik 
Hedef-15.1

Disiplin soruşturması ile teftiş iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 
uygulanması sağlanacaktır.

Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-16

 Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji 
aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek.    

Stratejik 
Hedef-16.1

İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2019 
yılına kadar sürdürülecektir.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-16.2

Eğitim yolu ile 2019 yılı sonuna kadar personelin tümünün kendi işleriyle ilgili 
bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-16.3

Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenerek, 
yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-16.4

Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız 
ve kalitesi artırılacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-17

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli verilebilmesi için belediye 
hizmet binalarının ve çevre alanlarının yüksek standartlarda yapımını 
sağlamak.

Stratejik 
Hedef-17.1

2015 yılı sonuna kadar yeni belediye hizmet binası ve eklerinin yapımı 
tamamlanacaktır. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-18

Sancaktepe’de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak 
amacıyla, ilçe için gerekli bina, alan, meydan ve bunların altyapı ve üstyapıları 
ile çevre düzenlemelerini gerçekleştirmek.

Stratejik 
Hedef-18.1

2019 yılı sonuna kadar, kent içerisinde belirlenen kentsel yapılar, mey-
danlar, tören alanları, kurumsal etkinlik alanları vb. alanların yapımı 
tamamlanacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik
Amaç-19

Sancaktepe’de sürücüler ve yayalar için kent arazi kullanımına uygun, 
sürdürülebilir, yaygın, hızlı, konforlu ve güvenli sistemi oluşturmak amacıyla, 
Sancaktepe Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan yol ve meydanların 
alt ve üst yapıları ile tüm otopark, kaldırım, yaya alt ve üst geçitlerinin 
imalatları, bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik 
Hedef-19.1

İmar durumu belirlenmiş kamulaştırılması veya terki yapılan, alt yapısı 
tamamlanmış yollarda 2019 yılına kadar asfaltlama çalışmaları yapılacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-19.2

Sancaktepe Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan yol ve meydanların 
alt ve üst yapıları ile tüm kaldırım, yaya alt ve üst geçitlerinin imalatları, bakım 
ve onarımları, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları da göz önünde bulunduru-
larak 2019 yılı sonuna kadar devam edecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-19.3

Cadde ve parklardaki aydınlatma sistemleri ile ilgili bakım ve onarım faaliy-
etleri 2019 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-19.4

Stratejik düzeyde sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehir coğrafyasına 
uygun ulaşım sistemi oluşturulacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-19.5

Sancaktepe ulaşım sisteminin etkin ve verimli işletilmesinin sağlanması için 
ilçenin  otopark kapasitesi arttırılacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-19.6

Sancaktepe kent bütününde yayalar ve sürücüler için yol güvenliği ve sürüş 
emniyeti açısından işaretlemeler ile yönlendirme tabelaları ve yol trafik uygu-
lama elemanları kullanımına 2019  yılı sonuna kadar devam edilecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN 2. KENTE YÖNELİK HİZMETLER
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-20

Sancaktepe halkına daha kaliteli yeşil bir çevre sunabilmek için yeşil alanları 
arttırmak, korumak ve halkın kullanımına sunmak.

Stratejik 
Hedef-20.1

Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin miktarı arttırılacak,  
benzer faaliyetler desteklenecek ve bu konuda her yıl en az 1 tane fidan dikme 
kampanyası düzenlenecektir.

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-20.2 Mevcut yeşil alanlarının tümünün her yıl bakımının yapılması sağlanacaktır. Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-20.3

Park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarından  Sancaktepe halkının en iyi 
şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni parklar yapılacak ve mev-
cut parklara uygun olan yeni donatılar eklenecektir. 2019 yılı sonuna kadar 
ilçemizin yeşil alanlarının sayısı ve miktarı arttırılacaktır.

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-21

Çevreye uyumlu, sosyo-kültürel ve  ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir 
kentsel gelişmeyi sağlamak  ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, imar 
planlaması  ve uygulamalarını gerçekleştirmek.

Stratejik 
Hedef-21.1

 Çevreye uyumlu, sosyo-kültürel ve  ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir 
kentsel gelişmeyi sağlamak  ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, imar 
planları  ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-22

 Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak 
kent estetiği ve planlı yapılaşmayı sağlamak.

Stratejik 
Hedef-22.1

Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent 
estetiği ve planlı yapılaşmanın sağlanması amacıyla inşaatların tespiti, kon-
trolü, iskan verme ve yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.  

Yapı Kontrol 
Müdürlüğü

52 [ 2015-2019 STRATEJİK PLAN ]



Stratejik 
Amaç -24

Sancaktepe’nin eğitim yönünden gelişmesini sağlamak ve kenti ulusal ve 
uluslar arası düzeyde tanıtmak.

Stratejik 
Hedef-24.1

Belediyeye ait bilgi evleri tüm yaş guruplarına ve sosyal kesimlere hizmet 
verecek şekilde her türlü kültürel etkinliklere  devam edecektir.

Kütüphane 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç -25

Sosyal hizmet kapasitesinin ve toplumsal dayanışmanın gelişmesini 
sağlamak.

Stratejik 
Hedef-25.1

Sancaktepe içerisinde belediyenin katkıda bulunabileceği ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın tespit edilerek her birinin ihtiyacının belirleneceği sosyal 
doku projesi, 2015 yılında başlatılacak ve her yıl güncellenmesi sağlanacaktır.

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-25.2

Bakıma ve korunmaya muhtaç ailelere yapılacak sosyal amaçlı yardımlara 
devam edilmesi sağlanacaktır.

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-26

Sancaktepe ilçesi içerinde insan ve hayvan sağlığının bireysel veya toplu 
olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütül-
mesini sağlamak.

Stratejik 
Hedef-26.1 Her yıl İş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  Sosyal Yardım  

İşleri Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-26.2 Her yıl sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır. Sosyal Yardım  

İşleri Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-26.3

Umuma Açık Resmi Yerlerin (Okullar, Resmi Daireler, Camiler Vb.) Temiz-
lik Ve İlaçlama hizmetleri gerçekleştirilecek, çevre kalitesinin korunmasına 
katkı sağlanacak, Koruyucu sağlık hizmetleri ile ilkyardım gibi konularda 
vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Sosyal Yardım  
İşleri Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-26.4

Belediyenin veterinerlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl  %5 
oranında arttırılacaktır.

Sosyal Yardım  
İşleri Müdürlüğü

AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-23

Sancaktepe’nin kültür, sanat, eğitim, spor ve turizm yönünden gelişmesini 
sağlamak ve kenti ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak.

Stratejik 
Hedef-23.1

Önemli gün ve haftalar, kentin tanıtımına yönelik festivaller ile organizasyon-
lar her yıl halkın katılımı ve beklentisi dikkate alınarak kutlanacaktır.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-23.2

Konferans, gezi, seminer, tiyatro, kurs ve öğrencilere yönelik eğitici program-
lar gibi kültürel organizasyonlar, her yıl en az % 5 oranında artırılacaktır.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-23.3

Spor kulüpleri ile koordinasyon sağlanarak, çeşitli paydaşlarımız ile birlikte 
düzenlenecek spor etkinlikleri sayısı, her yıl en az % 10 oranında; kentteki 
başarılı sporculara verilen destekler ise en az % 5 oranında artırılacaktır.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-23.4

Sancaktepe’de eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini 
artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım 
sayısı 2019 yılına kadar en az % 20 oranında arttırılacaktır.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN 3. TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER
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AMAÇ VE 
HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM

Stratejik 
Amaç-27

Sancaktepe halkının ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanma-
sını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını 
korumak ve her türlü seyyar oluşumunun önüne geçmek için gerekli tedbir 
ve önlemleri alarak, halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel 
suçları engellemek.

Stratejik 
Hedef-27.1

Halkın sağlığı, huzuru ve selametini sağlamak ve belediye emir ve yasaklarını 
hayata geçirmek amacıyla yapılan denetim faaliyetleri her yıl % 10 
arttırılacaktır.

Zabıta Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-27.2 

Tüm Zabıta Personeline, zabıtanın görev ve yetki alanı ile ilgili konularda her 
yıl hizmet içi eğitimler verilecektir.                                                                                         Zabıta Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-27.3

Tüm resmi törenler, dini bayramlar ve belediyenin çeşitli organizasyanlarında 
düzen tam olarak sağlanacak ve belediye hizmet binaları ile ek hizmet 
binalarının korunması sağlanacaktır.    

Zabıta Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-27.4

Afet ve risk analizlerinin yapılarak Sancaktepe Afet Acil Eylem Planının 
hazırlanması 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Zabıta Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-28

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini tespit etmek, ruhsata 
bağlamak ve iş yerlerinin yasalara uygunluğunun kontrol ve denetimini yap-
mak.

Stratejik 
Hedef-28.1 İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir. Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-28.2

Sancaktepe sınırları içerisindeki işyerlerinin ruhsatlandırılmaları 
sağlanacaktır.

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü

Stratejik 
Amaç-29

Sancaktepe halkına temiz, sağlıklı ve kaliteli bir kentsel çevrenin sağlanması 
amacıyla üretilen atıkların yerinde ve zamanında toplanarak bertarafı ile geri 
kazanımını sağlanmak.

Stratejik 
Hedef-29.1

Her yıl, Sancaktepe belediyesi sınırları içerisinde oluşan tüm evsel katı atıklar, 
sürekli ve düzenli olarak toplanacak, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi 
ve yıkanması sağlanacaktır.

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-29.2

Sancaktepe ilçesinde oluşan ambalaj atıkları, tıbbi atıklar ve geri 
dönüştürülebilen atıklar kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak eko-
nomiye geri kazandırılması sağlanacaktır.

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Stratejik 
Hedef-29.3 

2019 yılına kadar belediye yetki sahasında bulunan lokanta, sanayi mutfakları 
ve yemek fabrikaları gibi yerlerde denetimler her yıl % 10 artırılarak, bu yerl-
erin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmaları sağlanacaktır.

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü
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Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde, “Performans göstergeleri stratejik 
planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tara-
fından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.” hükmü yer almaktadır.  Buna 
bağlı olarak DPT tarafından yayınlanan stratejik planlama kılavuzunda hedefe yönelik performans göstergelerine hedeflerin ölçülebilir olarak 
ifade edilemediği durumlarda yer verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Tespit ettiğimiz hedeflerimizin çoğu ölçülebilir olarak ifade edildiğinden,  
hedefler ile ilgili ayrıca göstergelere yer verilmemiştir.

Ancak, uygulama sırasında gerçekleşecek olan sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulabilmesi için gerekli 
olan diğer performans göstergeleri, idaremizin birimlerince hazırlanan ve planın yıllık dilimlerini oluşturacak olan performans programlarında 
yer alacaktır.

E - PERFORMANS GÖSTERGELERİ
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STRATEJİK 
AMAÇ VE HEDEFLERİN
TAHMİNİ MALİYETLERİ

7



STRATEJİK ALAN 1.KURUMSAL YAPININ MÜKEMMELLEŞTİRİLMESİ

AMAÇ VE 
HEDEF 

NO
AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Stratejik 
Amaç-1

Kentin, vatandaşın ve kurumun gelişiminin sağlanmasında, problemlerinin tespiti ve çözümünde,  Başkan ve üst yönetime 
gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak.

Stratejik 
Hedef-1.1

2019 yılına kadar, baş-
kanlık makamına gelen 

bütün randevu talep-
lerinin gerçekleşmesi 

sağlanacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü 1.310.180,00 1.506.707,00 1.732.713,05 1.992.620,01 2.291.513,01 8.833.733,07

Stratejik 
Hedef-1.2

Kurum içi iletişimi 
sağlamak üzere, başkan 

yardımcıları ve mü-
dürlerin plan, proje ve 

faaliyetlerinin tartışıldığı 
koordinasyon toplantıları 

her ay yapılacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü 26.000,00 29.900,00 34.385,00 39.542,75 45.474,16 175.301,91

Stratejik 
Hedef-1.3

Mahalle muhtarlarıyla 
ile iletişimi sağlamak 

üzere, yılda en az 4, diğer 
dış paydaşlarımız ile en 
az 1 adet koordinasyon 
toplantıları düzenlene-

cektir.

Özel Kalem 
Müdürlüğü 20.000,00 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 134.847,63

Stratejik 
Hedef-1.4

Vatandaşların belediye-
den genel memnuniyet 
oranı, 2019 yılına kadar 

en az % 5 oranında arttı-
rılacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü 78.000,00 89.700,00 103.155,00 118.628,25 136.422,49 525.905,74

Stratejik 
Hedef-1.5

Belediyemizin temsil 
ve tanıtımı noktasında 
başkanlık makamınca 
yapılan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi sağla-
nacaktır.

Özel Kalem 
Müdürlüğü 1.800.000,00 2.070.000,00 2.380.500,00 2.737.575,00 3.148.211,25 12.136.286,25

TOPLAM 3.234.180,00 3.719.307,00 4.277.203,05 4.918.783,51 5.656.601,03 21.806.074,59

Stratejik 
Amaç-2

Belediye Meclisi ve Encümeni ile Kent Konseyi’nin mevzuata uygun çalışması ve iç ve dış yazışmaların sağlıklı yapılması yoluyla 
kurumun daha etkili ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak.

Stratejik 
Hedef-2.1

Karar organlarının ve-
rimli çalışmasını sağla-

yan etkinlikler, mevzuata 
uygun olacak şekilde tam 

olarak gerçekleştirile-
cektir.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 3.154.120,00 3.627.238,00 4.171.323,70 4.797.022,26 5.516.575,59 21.266.279,55

Stratejik 
Hedef-2.2

Kent Konseyi’nin verimli 
çalışmasını sağlayan et-

kinlikler, mevzuata uygun 
olacak şekilde tam olarak 

gerçekleştirilecektir.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 50.000,00 57.500,00 66.125,00 76.043,75 87.450,31 337.119,06

Stratejik 
Hedef-2.3

2019 yılına kadar, kurum içi 
ve dışı evrak akış hızı bilgi 
teknolojilerinin de yardı-

mıyla %50 hızlandırılacak,  
arşivler ve güncel tüm 

kararlar elektronik ortama 
aktarılarak Meclis Kararları 
internet ortamında paylaşı-

ma açılacaktır.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 314.100,00 361.215,00 415.397,25 477.706,84 549.362,86 2.117.781,95

Stratejik 
Hedef-2.4

2019 yılı sonuna kadar 
Belediye Personeline ve 
Kent Halkına Yönelik Ça-
lışmaların gerçekleşmesi 

sağlanacaktır.

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 5.678.500,00 6.530.275,00 7.509.816,25 8.636.288,69 9.931.731,99 38.286.611,93

TOPLAM 9.196.720,00 10.576.228,00 12.162.662,20 13.987.061,53 16.085.120,76 62.007.792,49
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AMAÇ VE 
HEDEF 

NO
AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Stratejik 
Amaç-3

Kurumumuzda yürütülen tüm hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli lojistik destek 
hizmetlerini vermek.

Stratejik 
Hedef-3.1

Belediyemizin ihtiyacı 
olan mal, hizmet ve 

yapım ihaleleri ve diğer 
satın almalarda kamu 

yararı gözetilecek ayrıca 
etkin, şeffaf ve tarafsız 

bir şekilde sürdürülmesi 
sağlanacaktır.

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü

12.367.000,00 14.222.050,00 16.355.357,50 18.808.661,13 21.629.960,29 83.383.028,92

TOPLAM 12.367.000,00 14.222.050,00 16.355.357,50 18.808.661,13 21.629.960,29 83.383.028,92

Stratejik 
Amaç-4

Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere 
daha kaliteli teknik destek vermek.

Stratejik 
Hedef-4.1

Belediyemizin ihtiyacı 
olan mal, hizmet ve 

yapım ihaleleri ve diğer 
satın almalarda kamu 

yararı gözetilecek ayrıca 
etkin, şeffaf ve tarafsız 

bir şekilde sürdürülmesi 
sağlanacaktır.

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü

19.700.000,00 22.655.000,00 26.053.250,00 29.961.237,50 34.455.423,13 132.824.910,63

Stratejik 
Hedef-4.2

Belediye hizmetlerinin 
sunulduğu mekanlardan 

işe uygunluk, güvenlik 
ve hijyen gibi yönlerin-
den memnuniyet oranı, 
her yıl en az % 5 oranın-

da arttırılacaktır.

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü

6.933.000,00 7.972.950,00 9.168.892,50 10.544.226,38 12.125.860,33 46.744.929,21

TOPLAM 26.633.000,00 30.627.950,00 35.222.142,50 40.505.463,88 46.581.283,46 179.569.839,83

Stratejik 
Amaç-5

Sancaktepe kentinin kentsel gelişimini Sancaktepe vizyonuna ve ihtiyaçlarına göre plan, proje ve bilgi sistemleri aracılığı ile 
desteklemek.

Stratejik 
Hedef-5.1

Sancaktepe sınırları 
içerisinde plan, proje, 

ve bilgi sistemleri 
kullanılarak daha iyi bir 
Sancaktepe için hizmet 

edilecektir.

Plan ve 
Proje 

Müdürlüğü
19.700.000,00 22.655.000,00 26.053.250,00 29.961.237,50 34.455.423,13 132.824.910,63

TOPLAM 3.500.000,00 4.025.000,00 4.628.750,00 5.323.062,50 6.121.521,88 23.598.334,38
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AMAÇ VE 
HEDEF 

NO
AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Stratejik 
Amaç-6

Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin müdürlüklerin ihtiyacı 
çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak.

Stratejik 
Hedef-6.1

Personel giderlerinin Büt-
çe içerisindeki pay %30 un 
altında tutulacak ve birim-

ler arasındaki personel 
dağılımı hizmet için yeterli 

hale getirilecektir.

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü

20.000,00 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 134.847,63

Stratejik 
Hedef-6.2

Belediye personelinin 
bilgi, görgü ve iş verimi-
nin artırılması amacıyla 
2019 yılına kadar yılda 
en az bir kez hizmet içi 
eğitim programı düzen-
lenecek ve her yıl en az 
10 yetenekli ve başarılı 
personelin lisans veya 

lisansüstü eğitim yapma-
ları desteklenecektir.

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü

78.000,00 89.700,00 103.155,00 118.628,25 136.422,49 525.905,74

Stratejik 
Hedef-6.3

İnsan kaynakları hizmet-
leri, her yıl en az % 5  ora-
nında hızlandırılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü

780.000,00 897.000,00 1.031.550,00 1.186.282,50 1.364.224,88 5.259.057,38

Stratejik 
Hedef-6.4

Belediye personelinin 
moral ve motivasyonu-

nun artırılması amacıyla 
her yıl en az 1 adet etkin-

lik düzenlenecektir.

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü

20.000,00 23.000,00 26.450,00 30.417,50 34.980,13 134.847,63

Stratejik 
Hedef-6.5

Personel memnuniyeti-
nin en üst seviyeye çıkar-
tılması için iyileştirmeler 

yapılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü

2.000,00 2.300,00 2.645,00 3.041,75 3.498,01 13.484,76

TOPLAM 900.000,00 1.035.000,00 1.190.250,00 1.368.787,50 1.574.105,63 6.068.143,13

Stratejik 
Amaç-7

Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik Artışının Sağlanması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Sancaktepe İlçemize 
Yeni Plan Ve Projelerin Kazandırılmasını Sağlamak.

Stratejik 
Hedef-7.1

Belediye Hizmetlerinde 
Kalite Ve Verimlilik Artışı-
nın Sağlanması, Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi 
Ve Sancaktepe İlçemize 
Yeni Plan Ve Projelerin 

Kazandırılması çalışmala-
rının uygulanmasına 2019 
yılı sonuna kadar devam 

edilecektir.

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü

387.020,00 445.073,00 511.833,95 588.609,04 676.900,40 2.609.436,39

TOPLAM 387.020,00 445.073,00 511.833,95 588.609,04 676.900,40 2.609.436,39

Stratejik 
Amaç-8

Sancaktepe Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu ile ilgili çalışmaların  yapılmasını 
sağlamak.

Stratejik 
Hedef-8.1

Belediyemizin stratejik 
planı, yıllık performans 

programı ve idare 
faaliyet raporları yasal 
süreleri dahilinde katı-

lımcı ve şeffaf bir şekilde 
hazırlanacaktır.

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü

80.500,00 92.575,00 106.461,25 122.430,44 140.795,00 542.761,69

TOPLAM 80.500,00 92.575,00 106.461,25 122.430,44 140.795,00 542.761,69
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AMAÇ VE 
HEDEF 

NO
AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Stratejik 
Amaç-9

Sancaktepe Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı, Süreç Yönetimi ve İş analizi ile Toplam Kalite Yönetimine yönelik 
faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

Stratejik 
Hedef-9.1

Sancaktepe Belediyemizin 
İç Kontrol Eylem Planı, 

Süreç Yönetimi ve İş analizi 
ile Toplam Kalite Yönetimi-
ne yönelik çalışmalar yasal 
süreleri içinde yapılacaktır.

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü

32.000,00 36.800,00 42.320,00 48.668,00 55.968,20 215.756,20

TOPLAM 32.000,00 36.800,00 42.320,00 48.668,00 55.968,20 215.756,20

Stratejik 
Amaç-10

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde yürütülen tüm çalışma ve etkinliklerin, basın-yayın kuruluşları, kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara etkili ve verimli şekilde ulaşmasını sağlamak.

Stratejik 
Hedef-10.1

Belediye hizmet ve çalış-
malarının kamuoyuna du-
yurulması sağlanacaktır.

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü

3.935.000,00 4.525.250,00 5.204.037,50 5.984.643,13 6.882.339,59 26.531.270,22

Stratejik 
Hedef-10.2

Belediye karar ve 
uygulamaları hakkında 
halkın bilgilendirilmesi 

amacıyla, belediye 
hizmet  ve etkinlikleri 
2015 yılı sonuna kadar 

%100 elektronik ortama 
aktarılacak ve bununla 
ilgili süreli ve süresiz 

yayınlara ait envanterler 
çıkarılacaktır.

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü

65.000,00 74.750,00 85.962,50 98.856,88 113.685,41 438.254,78

TOPLAM 4.000.000,00 4.600.000,00 5.290.000,00 6.083.500,00 6.996.025,00 26.969.525,00

Stratejik 
Amaç-11

Sancaktepe Belediyemizin Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek ile Belediyemiz hizmetlerinden ilçe halkının haberdar 
olmasını sağlamak ve  halkın yapılan hizmetlerden memnuniyet oranını arttırmak.

Stratejik 
Hedef-11.1

Halkla ilişkiler alanın-
daki eksikliği giderecek; 

Çözüm merkezi Çağrı 
Merkezi ve şikayet-talep 
takip sisteminin uygula-
ması 2015 yılında başla-
tılacak ve uygulamaların 
sürekliliği sağlanacaktır.

Kadın ve 
Aile Sağlığı 
Müdürlüğü

700.000,00 805.000,00 925.750,00 1.064.612,50 1.224.304,38 4.719.666,88

TOPLAM 700.000,00 805.000,00 925.750,00 1.064.612,50 1.224.304,38 4.719.666,88

Stratejik 
Amaç-12

Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya 
kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.

Stratejik 
Hedef-12-1

Kurumun borç ve 
alacakları sürekli takip 
edilerek, tahakkuk ve 
tahsil işlemlerinin her 
yıl düzenli ve zamanın-
da gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır.

Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü

22.965.613,00 26.410.454,95 30.372.023,19 34.927.826,67 40.167.000,67 154.842.918,49

Stratejik 
Hedef-12-2

Her yıl gelir artırıcı ve 
kayıpları önleyici faali-
yetler uygulanacaktır.

Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü

101.500,00 116.725,00 134.233,75 154.368,81 177.524,13 684.351,70

Stratejik 
Hedef-12.3

Mali yönetim, etkin 
ön mali kontrolü ve iç 

denetimi olan bir yapıya 
ulaştırılarak bütçedeki 
öngörülmeyen hizmet 

karşılıkları payının 
bütçeye oranı 2019 yılına 
kadar minimum seviye-

ye çekilecektir.

Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 23.067.113,00 26.527.179,95 30.506.256,94 35.082.195,48 40.344.524,81 155.527.270,18
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Stratejik 
Amaç 13

Belediyemizin iş ve işlemlerinin kanunlara uygun olmasını sağlamak, hukuki görüş bildirmek, Belediyemizin haklarını hukuki 
ortamlarda savunmak.

Stratejik 
Hedef-13.1

Tüm dava ve 
icra dosyalarının 

takip edilerek 
sonuçlandırılması 

sağlanacaktır.

Hukuk 
İşleri 

Müdürlüğü
1.889.020,00 2.172.373,00 2.498.228,95 2.872.963,29 3.303.907,79 12.736.493,03

TOPLAM 1.889.020,00 2.172.373,00 2.498.228,95 2.872.963,29 3.303.907,79 12.736.493,03

Stratejik 
Amaç-14

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerinin maksimum sosyal fayda verecek şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik 
Hedef-14-1

Belediyemiz mülki-
yetinde bulunan gay-
rimenkullerin satış 

ve kiralama işlemleri 
maksimum sosyal fay-
da sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilecektir.

Hukuk 
İşleri Mü-
dürlüğü

8.075.000,00 9.286.250,00 10.679.187,50 12.281.065,63 14.123.225,47 54.444.728,59

TOPLAM 8.075.000,00 9.286.250,00 10.679.187,50 12.281.065,63 14.123.225,47 54.444.728,59

Stratejik 
Amaç-15

Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü denetlemek, teftiş ve denetimi geliştirmek 
yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetlerinde bulunmak.

Stratejik 
Hedef-15.1

Disiplin soruşturması 
ile teftiş iş ve işlemle-
rinin yasal sürelerinin 

%100 uygulanması 
sağlanacaktır.

Teftiş Ku-
rulu Mü-
dürlüğü

408.440,00 469.706,00 540.161,90 621.186,19 714.364,11 2.753.858,20

TOPLAM 408.440,00 469.706,00 540.161,90 621.186,19 714.364,11 2.753.858,20

Stratejik 
Amaç-16 Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek.

Stratejik 
Hedef-16.1

İnternet Belediyeciliği 
hizmetlerinin 

iyileştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması, 
2019 yılına kadar 
sürdürülecektir.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

1.096.000,00 1.260.400,00 1.449.460,00 1.666.879,00 1.916.910,85 7.389.649,85

Stratejik 
Hedef-16.2

Eğitim yolu ile 2019 yılı 
sonuna kadar perso-
nelin tümünün kendi 

işleriyle ilgili bilgisayar 
programlarını etkin 

kullanabilmesi sağla-
nacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

11.000,00 12.650,00 14.547,50 16.729,63 19.239,07 74.166,19

Stratejik 
Hedef-16.3

Mevcut bilgisayar ekip-
manları 5 yıl içinde %50 
oranında yenilenerek, 
yazılımlar sürekli gün-

cel tutulacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

9.628.000,00 11.072.200,00 12.733.030,00 14.642.984,50 16.839.432,18 64.915.646,68

Stratejik 
Hedef-16.4

Tüm birimlere bilişim 
konusunda teknik des-
tek vermek suretiyle, 

hizmetin hız ve kalitesi 
artırılacaktır.

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

1.265.000,00 1.454.750,00 1.672.962,50 1.923.906,88 2.212.492,91 8.529.112,28

TOPLAM 12.000.000,00 13.800.000,00 15.870.000,00 18.250.500,00 20.988.075,00 80.908.575,00
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Stratejik 
Amaç-17

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli verilebilmesi için belediye hizmet binalarının ve çevre alanlarının yüksek stan-
dartlarda yapımını sağlamak.

Stratejik 
Hedef-17.1

2015 yılı sonuna kadar 
yeni belediye hizmet 

binası ve eklerinin yapımı 
tamamlanacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

20.000.000,00 23.000.000,00 26.450.000,00 30.417.500,00 34.980.125,00 134.847.625,00

TOPLAM 20.000.000,00 23.000.000,00 26.450.000,00 30.417.500,00 34.980.125,00 134.847.625,00

Stratejik 
Amaç-18

Sancaktepe’de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, ilçe için gerekli bina, alan, meydan ve bunların 
altyapı ve üstyapıları ile çevre düzenlemelerini gerçekleştirmek.

Stratejik 
Hedef-18.1

2019 yılı sonuna kadar, 
kent içerisinde belirlenen 

kentsel yapılar, meydanlar, 
tören alanları, kurumsal et-
kinlik alanları vb. alanların 
yapımı tamamlanacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

4.580.000,00 5.267.000,00 6.057.050,00 6.965.607,50 8.010.448,63 30.880.106,13

TOPLAM 4.580.000,00 5.267.000,00 6.057.050,00 6.965.607,50 8.010.448,63 30.880.106,13

Stratejik 
Amaç-19

Sancaktepe’de sürücüler ve yayalar için kent arazi kullanımına uygun, sürdürülebilir, yaygın, hızlı, konforlu ve güvenli sistemi 
oluşturmak amacıyla, Sancaktepe Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan yol ve meydanların alt ve üst yapıları ile tüm 
otopark, kaldırım, yaya alt ve üst geçitlerinin imalatları, bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik 
Hedef-19.1

İmar durumu belirlenmiş 
kamulaştırılması veya 

terki yapılan, alt yapısı ta-
mamlanmış yollarda 2019 

yılına kadar asfaltlama 
çalışmaları yapılacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

5.947.000,00 6.839.050,00 7.864.907,50 9.044.643,63 10.401.340,17 40.096.941,29

Stratejik 
Hedef-19.2

Sancaktepe Belediye Baş-
kanlığı sorumluluğunda 
bulunan yol ve meydan-
ların alt ve üst yapıları ile 
tüm kaldırım, yaya alt ve 

üst geçitlerinin imalatları, 
bakım ve onarımları, 

engelli vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurularak 2019 
yılı sonuna kadar devam 

edecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

2.750.000,00 3.162.500,00 3.636.875,00 4.182.406,25 4.809.767,19 18.541.548,44

Stratejik 
Hedef-19.3

Cadde ve parklardaki 
aydınlatma sistemleri ile 
ilgili bakım ve onarım fa-
aliyetleri 2019 yılı sonuna 

kadar sürdürülecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

70.000,00 80.500,00 92.575,00 106.461,25 122.430,44 471.966,69

Stratejik 
Hedef-19.4

Stratejik düzeyde sür-
dürülebilir ulaştırma 

politikaları ve şehir coğ-
rafyasına uygun ulaşım 

sistemi oluşturulacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

3.609.000,00 4.150.350,00 4.772.902,50 5.488.837,88 6.312.163,56 24.333.253,93

Stratejik 
Hedef-19.5

Sancaktepe ulaşım sis-
teminin etkin ve verimli 

işletilmesinin sağlanması 
için ilçenin  otopark ka-
pasitesi arttırılacaktır.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stratejik 
Hedef-19.6

Sancaktepe kent bütünün-
de yayalar ve sürücüler 

için yol güvenliği ve sürüş 
emniyeti açısından işaret-
lemeler ile yönlendirme 

tabelaları ve yol trafik 
uygulama elemanları kul-
lanımına 2019  yılı sonuna 
kadar devam edilecektir.

Fen İşleri 
Müdürlüğü

44.000,00 50.600,00 58.190,00 66.918,50 76.956,28 296.664,78

TOPLAM 12.420.000,00 14.283.000,00 16.425.450,00 18.889.267,50 21.722.657,63 83.740.375,13

STRATEJİK ALAN 2. KENTE YÖNELİK HİZMETLER
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Stratejik 
Amaç-20

Sancaktepe halkına daha kaliteli yeşil bir çevre sunabilmek için yeşil alanları arttırmak, korumak ve halkın kullanımına 
sunmak.

Stratejik 
Hedef-20.1

Çevre bilincini geliş-
tirmeye yönelik eğitim 
faaliyetlerinin miktarı 

arttırılacak,  benzer faa-
liyetler desteklenecek ve 
bu konuda her yıl en az 1 
tane fidan dikme kam-

panyası düzenlenecektir.

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü
100.000,00 115.000,00 132.250,00 152.087,50 174.900,63 674.238,13

Stratejik 
Hedef-20.2

Mevcut yeşil alanlarının 
tümünün her yıl bakımı-
nın yapılması sağlana-

caktır.

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü
8.192.000,00 9.420.800,00 10.833.920,00 12.459.008,00 14.327.859,20 55.233.587,20

Stratejik 
Hedef-20.3

Park ve bahçeler ile 
rekreasyon alanlarından  
Sancaktepe halkının en 
iyi şekilde yararlanma-
sını sağlamak amacıyla 
yeni parklar yapılacak 

ve mevcut parklara 
uygun olan yeni donatılar 

eklenecektir. 2019 yılı 
sonuna kadar ilçemizin 

yeşil alanlarının sayısı ve 
miktarı arttırılacaktır.

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü
3.207.264,00 3.688.353,60 4.241.606,64 4.877.847,64 5.609.524,78 21.624.596,66

TOPLAM 11.499.264,00 13.224.153,60 15.207.776,64 17.488.943,14 20.112.284,61 77.532.421,98

Stratejik 
Amaç-21

Çevreye uyumlu, sosyo-kültürel ve  ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak  ve yaşam kalitesini 
arttırmak amacıyla, imar planlaması  ve uygulamalarını gerçekleştirmek.

Stratejik 
Hedef-21.1

Çevreye uyumlu, sosyo-
kültürel ve  ekonomik 

olarak yeterli ve sürdü-
rülebilir kentsel geliş-

meyi sağlamak  ve yaşam 
kalitesini arttırmak 

amacıyla, imar planları  
ve uygulamaları gerçek-

leştirilecektir.

İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü
2.960.692,00 3.404.795,80 3.915.515,17 4.502.842,45 5.178.268,81 19.962.114,23

TOPLAM 2.960.692,00 3.404.795,80 3.915.515,17 4.502.842,45 5.178.268,81 19.962.114,23

Stratejik 
Amaç-22 Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent estetiği ve planlı yapılaşmayı sağlamak.

Stratejik 
Hedef-22.1

Ruhsatsız, ruhsata aykırı 
ve sağlıksız şehir yapısı-
nın ortadan kaldırılarak 

kent estetiği ve planlı 
yapılaşmanın sağlanması 

amacıyla inşaatların 
tespiti, kontrolü, iskan 

verme ve yıkım işlemleri 
gerçekleştirilecektir. 

Yapı Kontrol 
Müdürlüğü

1.928.000,00 2.217.200,00 2.549.780,00 2.932.247,00 3.372.084,05 12.999.311,05

TOPLAM 1.928.000,00 2.217.200,00 2.549.780,00 2.932.247,00 3.372.084,05 12.999.311,05
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Stratejik 
Amaç-23

Sancaktepe’nin kültür, sanat, eğitim, spor ve turizm yönünden gelişmesini sağlamak ve kenti ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtmak.

Stratejik 
Hedef-23.1

Önemli gün ve haftalar, 
kentin tanıtımına yönelik 
festivaller ile organizas-
yonlar her yıl halkın katı-
lımı ve beklentisi dikkate 
alınarak kutlanacaktır.

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

90.000,00 103.500,00 119.025,00 136.878,75 157.410,56 606.814,31

Stratejik 
Hedef-23.2

Konferans, gezi, seminer, 
tiyatro, kurs ve öğrencile-
re yönelik eğitici program-
lar gibi kültürel organizas-

yonlar, her yıl en az % 5 
oranında artırılacaktır.

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

2.565.000,00 2.949.750,00 3.392.212,50 3.901.044,38 4.486.201,03 17.294.207,91

Stratejik 
Hedef-23.3

Spor kulüpleri ile koordi-
nasyon sağlanarak, çeşitli 
paydaşlarımız ile birlikte 
düzenlenecek spor etkin-
likleri sayısı, her yıl en az 
% 10 oranında; kentteki 

başarılı sporculara verilen 
destekler ise en az % 5 
oranında artırılacaktır.

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

5.970.000,00 6.865.500,00 7.895.325,00 9.079.623,75 10.441.567,31 40.252.016,06

Stratejik 
Hedef-23.4

Sancaktepe’de eğitim ve 
sanat seviyesini yükselt-
mek ve işgücünün nite-
liğini artırmak amacıyla 
düzenlenecek olan mes-
lek edindirme kurslarına 
katılım sayısı 2019 yılına 

kadar en az % 20 oranında 
arttırılacaktır.

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

6.680.502,00 7.682.577,30 8.834.963,90 10.160.208,48 11.684.239,75 45.042.491,43

TOPLAM 15.305.502,00 17.601.327,30 20.241.526,40 23.277.755,35 26.769.418,66 103.195.529,71

Stratejik 
Amaç -24 Sancaktepe’nin eğitim yönünden gelişmesini sağlamak ve kenti ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak.

Stratejik 
Hedef-24.1

Belediyeye ait bilgi evleri 
tüm yaş guruplarına ve 

sosyal kesimlere hizmet 
verecek şekilde her türlü 

kültürel etkinliklere  
devam edecektir.

Kütüphane 
Müdürlüğü

9.000.000,00 10.350.000,00 11.902.500,00 13.687.875,00 15.741.056,25 60.681.431,25

TOPLAM 9.000.000,00 10.350.000,00 11.902.500,00 13.687.875,00 15.741.056,25 60.681.431,25

Stratejik 
Amaç -25 Sosyal hizmet kapasitesinin ve toplumsal dayanışmanın gelişmesini sağlamak.

Stratejik 
Hedef-25.1

Sancaktepe içerisinde 
belediyenin katkıda 

bulunabileceği ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın 
tespit edilerek her birinin 
ihtiyacının belirleneceği 

sosyal doku projesi, 2015 
yılında başlatılacak ve 
her yıl güncellenmesi 

sağlanacaktır.

Sosyal 
Yardım 
İşleri 

Müdürlüğü

30.000,00 34.500,00 39.675,00 45.626,25 52.470,19 202.271,44

Stratejik 
Hedef-25.2

Bakıma ve korunmaya 
muhtaç ailelere yapıla-
cak sosyal amaçlı yar-

dımlara devam edilmesi 
sağlanacaktır.

Sosyal 
Yardım 
İşleri 

Müdürlüğü

6.689.134,00 7.692.504,10 8.846.379,72 10.173.336,67 11.699.337,17 45.100.691,66

TOPLAM 6.719.134,00 7.727.004,10 8.886.054,72 10.218.962,92 11.751.807,36 45.302.963,10

STRATEJİK ALAN 3. TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER
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Stratejik 
Amaç-26

Sancaktepe ilçesi içerinde insan ve hayvan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve 
kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak .

Stratejik 
Hedef-26.1

Her yıl İş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır.  

Sosyal 
Yardım  
İşleri 

Müdürlüğü

12.000,00 13.800,00 15.870,00 18.250,50 20.988,08 80.908,58

Stratejik 
Hedef-26.2

Her yıl sağlık hizmetleri 
ve hasta nakil 

hizmetlerinin verilmesi 
sağlanacaktır.

Sosyal 
Yardım  
İşleri 

Müdürlüğü

657.000,00 755.550,00 868.882,50 999.214,88 1.149.097,11 4.429.744,48

Stratejik 
Hedef-26.3

Umuma Açık Resmi 
Yerlerin (Okullar, Resmi 

Daireler, Camiler Vb.) 
Temizlik Ve İlaçlama 

hizmetleri gerçekleşti-
rilecek, çevre kalitesi-
nin korunmasına katkı 
sağlanacak, Koruyucu 

sağlık hizmetleri ile 
ilkyardım gibi konularda 

vatandaşlar en az %2 
bilgilendirilecektir.

Sosyal 
Yardım  
İşleri 

Müdürlüğü

49.000,00 56.350,00 64.802,50 74.522,88 85.701,31 330.376,68

Stratejik 
Hedef-26.4

Belediyenin veterinerlik 
hizmetlerinden 

vatandaş memnuniyeti 
her yıl  %5 oranında 

arttırılacaktır.

Sosyal 
Yardım  
İşleri 

Müdürlüğü

63.000,00 72.450,00 83.317,50 95.815,13 110.187,39 424.770,02

TOPLAM 781.000,00 898.150,00 1.032.872,50 1.187.803,38 1.365.973,88 5.265.799,76

Stratejik 
Amaç-27

Sancaktepe halkının ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları 
engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumunun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri alarak, 
halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek.

Stratejik 
Hedef-27.1

Halkın sağlığı, huzuru ve 
selametini sağlamak ve 
belediye emir ve yasak-
larını hayata geçirmek 
amacıyla yapılan dene-
tim faaliyetleri her yıl % 

10 arttırılacaktır.

Zabıta 
Müdürlüğü

6.663.251,00 7.662.738,65 8.812.149,45 10.133.971,86 11.654.067,64 44.926.178,61

Stratejik 
Hedef-27.2 

Tüm Zabıta Personeline, 
zabıtanın görev ve yetki 
alanı ile ilgili konularda 
her yıl hizmet içi eğitim-

ler verilecektir.

Zabıta 
Müdürlüğü

10.000,00 11.500,00 13.225,00 15.208,75 17.490,06 67.423,81

Stratejik 
Hedef-27.3

Tüm resmi törenler, dini 
bayramlar ve beledi-

yenin çeşitli organizas-
yanlarında düzen tam 
olarak sağlanacak ve 

belediye hizmet binaları 
ile ek hizmet binalarının 

korunması sağlana-
caktır. 

Zabıta 
Müdürlüğü

11.769.000,00 13.534.350,00 15.564.502,50 17.899.177,88 20.584.054,56 79.351.084,93

Stratejik 
Hedef-27.4

Afet ve risk analizleri-
nin yapılarak Sancak-
tepe Afet Acil Eylem 

Planının hazırlanması 
2016 yılı sonuna kadar 

tamamlanacaktır.

Zabıta 
Müdürlüğü

50.000,00 57.500,00 66.125,00 76.043,75 87.450,31 337.119,06

TOPLAM 18.492.251,00 21.266.088,65 24.456.001,95 28.124.402,24 32.343.062,58 124.681.806,41
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AMAÇ VE 
HEDEF 

NO
AMAÇ VE HEDEF SORUMLU 

BİRİM 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Stratejik 
Amaç-28

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini tespit etmek, ruhsata bağlamak ve iş yerlerinin yasalara uygunluğunun 
kontrol ve denetimini yapmak.

Stratejik 
Hedef-28.1

İlçede faaliyet gösteren 
tüm işletmeler her 

yıl en az bir kez 
denetlenecektir.

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü
25.000,00 28.750,00 33.062,50 38.021,88 43.725,16 168.559,53

Stratejik 
Hedef-28.2

Sancaktepe sınırları 
içerisindeki işyerlerinin 

ruhsatlandırılmaları 
sağlanacaktır.

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü
1.113.164,00 1.280.138,60 1.472.159,39 1.692.983,30 1.946.930,79 7.505.376,08

TOPLAM 1.138.164,00 1.308.888,60 1.505.221,89 1.731.005,17 1.990.655,95 7.673.935,61

Stratejik 
Amaç-29

Sancaktepe halkına temiz, sağlıklı ve kaliteli bir kentsel çevrenin sağlanması amacıyla üretilen atıkların yerinde ve zamanında 
toplanarak bertarafı ile geri kazanımını sağlanmak.

Stratejik 
Hedef-29.1

Her yıl, Sancaktepe bele-
diyesi sınırları içerisinde 

oluşan tüm evsel katı 
atıklar, sürekli ve düzenli 
olarak toplanacak, cadde 

ve sokakların günlük 
süpürülmesi ve yıkanma-

sı sağlanacaktır.

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü
38.595.000,00 44.384.250,00 51.041.887,50 58.698.170,63 67.502.896,22 260.222.204,34

Stratejik 
Hedef-29.2

Sancaktepe ilçesinde 
oluşan ambalaj atıkları, 
tıbbi atıklar ve geri dö-
nüştürülebilen atıklar 
kaynağında evsel atık-
lardan ayrı toplanarak 

ekonomiye geri kazandı-
rılması sağlanacaktır.

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü
95.000,00 109.250,00 125.637,50 144.483,13 166.155,59 640.526,22

Stratejik 
Hedef-29.3 

2019 yılına kadar be-
lediye yetki sahasında 

bulunan lokanta, sanayi 
mutfakları ve yemek 

fabrikaları gibi yerlerde 
denetimler her yıl % 10 
artırılarak, bu yerlerin 
lisanslı toplayıcılarla 

anlaşma yapmaları sağ-
lanacaktır.

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü
10.000,00 11.500,00 13.225,00 15.208,75 17.490,06 67.423,81

TOPLAM 38.700.000,00 44.505.000,00 51.180.750,00 58.857.862,50 67.686.541,88 260.930.154,38

GENEL TOPLAM (BÜTÇESİ) 249.994.000,00 287.493.100,00 330.617.065,00 380.209.624,75 437.241.068,46 1.685.554.858,21
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2015-2019 YILI 
STRATEJİK PLAN 

YATIRIM VE HİZMET 
CETVELİ 

8



Sıra Projeler

1 Sancaktepe Şehir Hastanesi

2 Sancaktepe Botanik Park

3 Sancaktepe Kent Ormanı

4 Sancaktepe Göl Projesi ve Mesire Alanları

5 Türkiye’nin İlk Sivil Toplum Sarayı

6 Katlı Otopark ve Semt Pazarı

7 Emekliler Kültür Evi

8 Kadın Konuk Evi

9 Sancaktepe’ye Üniversite Kurulması

10 Minia Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

11 Dere Boyları Yürüyüş Yolları ve Çevre Düzenlemeleri

12 Kurban Kesim Yeri

13 Sancaktepe Açıkhava Gösteri Merkezi

14 Osmanlı Mahallesi

15 Güreş Eğitim ve Kamp Tesisleri

16 Trafik Parkı

17 Emek Mahallesi İlk ve Ortaöğretim  Okulu

18 Yenidoğan Meslek Lisesi

19 Meclis Mahallesi Lise Yapımı

20 Meclis Mahallesi Ortaöğretim Okulu

21 Fatih Mahallesi İlk ve Ortaöğretim Okulu

22 Anadolu Teknoloji Lisesi

23 Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu

24 Fatih Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi

25 Hilal Mahallesi İlk ve Orta Okulu

26 Hilal Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi

27 Yunus Emre Mahallesi Lise Yapımı

28 Akpınar Mahallesi İlk ve Orta Okulu

29 Hilal Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi

30 Kemal Türkler Bilgi Evi

31 Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yayalaştırma Projesi

32 Zanaatkarlar Çarşısı

33 Şehir Estetik Kurulu

34 Şehir Aydınlatma ve Güvenlik Projesi

35 Sancaktepe Huzurevi

36 Sancaktepe Organik Pazar Yeri

Tablo 14: 2015-2019 Yılı Stratejik Plan Yatırım ve Hizmet Cetveli
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Sıra Projeler

37 Alo Teknik Destek Hattı

38 Sokakta Ücretsiz İnternet Hizmeti

39 Sancaktepe Alternatif Sporlar Merkezi

40 Sancaktepe Dahi Çocuklar Merkezi

41 Sancaktepe’nin Tanıtımı İçin Ulusal / Uluslararası Kültür ve Tanıtım Organizasyonları

42 Tematik Parklar

43 Genç Gelecek Enstitüsü

44 Sancaktepe Medeniyet Müzesi

45 Aile Yaşam Merkezi

46 Oyuncak Kütüphanesi ve Atölyeleri

47 Dijital Arşive Geçiş Projesinin Tamamlanması 

48 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Planlanması ve Geçilmesi

49 Kent Bilgi Sisteminin Kurulması

50 Cadde ve Sokakları Panoramik Görüntüleme Projesi

51 İş Fuarı Düzenlenmesi

52 Yeni Belediye Hizmet Binası Yapımı Projesi

53 Ek Hizmet Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapımı Projesi

54 Kreş Yapımı

55 Ulaşım Sorunlarının Araştırılarak, Ulaşım Politikalarının İBB Ulaşım Master Planı Çerçevesinde 
Detaylandırılması Faaliyeti

56 Yeni Park Yapımı

57 Sancaktepe Afet ve Risk Planları Projesi

58 Spor Kompleksi Yapımı

59 Demokrasi Caddesi Tek Yönlü Yayalaştırma Çalışması

60 Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi Prestij Cadde Çalışması

61 Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

62 Fatih Mahallesi Ortadağ Sosyal Tesislerine Yatay Asansör Yapımı

63 Mevlana Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Yapımı 

64 Paşaköy Köy Konağı Yapımı 

65 Paşaköy Aile Sağlık Merkezi 

66 Sancaktepe Üsküdar Metrosunun İlçenin Tamamına Ulaşılacak Şekilde Tamamlanması 
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İZLEME VE
DEĞERLENDİRME

9



İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stra-
tejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde 
ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, de-
ğerlendirilmesi ile performans kriterleri kap-
samında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen 
bulguların düzenli bir şekilde raporlanması 
faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, bu faali-
yetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sü-
rekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; 
bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik 
de sağlanmış olmaktadır. Stratejik Plan dü-
zeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri 
ilgili birimler tarafından performans göster-
gelerine dayalı olarak yürütülecek olup, per-
formans göstergelerinin ölçümü ve değer-
lendirilmesiyle hem faaliyetlerin hazırlanan 
uygulama planları ve bütçelerle uyumu hem 
de elde edilen sonuçların Stratejik Planda 
önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne 
derece örtüştüğü belirlenebilecektir.

İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla, yö-
netsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan 

uygulamasının raporlanması anlamındaki 
izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan so-
nuçların, daha önce ortaya konulan misyon, 
vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne öl-
çüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal 
performansın değerlendirilmesi ve buradan 
elde edilecek sonuçlarla planın gözden ge-
çirilmesini ifade eden değerlendirme süreci 
oluşturularak,  “başarımızı nasıl takip eder 
ve değerlendiririz” sorusu cevabını bulabile-
cektir.

Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin plan-
lanan şekilde performans esaslarıyla kıyas-
lanması kapsamında periyodik değerlendir-
me faaliyetlerinin hazırlanmasını içerecektir. 
Belediyenin belirlenmiş bulunan hedeflerine 
yönelik faaliyetlerinin uygulama planları ve 
performans göstergeleri çerçevesinde izlen-
mesi, düzenli olarak veri toplanması ve peri-
yodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması 
amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Performans esaslı bütçeleme sürecinde ku-
rumun büyüklük ve yapısına göre, kurumsal 
düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/
veya kurumun her faaliyet, süreç, birim, bö-
lümü için ayrı bir planlama, performans ölçü-
mü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her 
bir harcama birimi için performans programı 
ve faaliyet raporu hazırlanacaktır.

Stratejik planımızda yer alan amaç ve hedef-
lerimize ait faaliyet ve projelerimiz,  perfor-
mans programlarımız  ve performans esaslı 
bütçelerimiz aracılığı ile uygulanacak, bu uy-
gulamanın sonuçları  ise yine bu otomasyon 
sistemi üzerinde hazırlanacak olan faaliyet 
raporlarımızda  yazılı olarak ayrıntılı bir bi-
çimde değerlendirilecektir. Ayrıca,  faaliyet 
raporlarında belirtilen sonuç değerlendirme-
leri,  üst yönetimin katılımlarıya düzenlene-
cek ara ve yılsonu toplantılarında da görüşü-
lüp sözlü olarak da değerlendirilmeye devam 
edecektir. 
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EKLER
10



BELEDİYE HİZMET BİNASI
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EMEK MAHALLESİ SOSYAL YAŞAM ALANI

SAFA MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ
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NİKAH SARAYI VE KONGRE MERKEZİ

ABDURRAHMAN GAZİ MAHALLESİ KÜTÜPHANESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ
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SANCAKTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ŞEHİR HASTANESİ
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YENİDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ

METRO
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