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SUNUŞ 

2020-2024 Stratejik Planı ile Sultanbeyli Belediyesinin vizyonu doğrultusunda, öncelikler belirlenerek 

yol haritası oluşturulmuş, hedeflerimize ulaşmamız için planlamalar yapılmıştır. 

Belediyemizin tüm kurumsal faaliyetleri ve bunlara ilişkin kaynak kullanımı, 2020-2024 Stratejik 

Planımızda yer alan amaç ve hedefler ile performans programı öncelikleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 

Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedeflere göre ilerlemeyi takip etmek; planın başarısı ve 

hesap verme sorumluluğu ilkesi açısından önemli bir yer teşkil etmesi nedeniyle Belediyemiz 2021 

Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlamıştır. Raporun hazırlanmasında emeği geçen 

çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hüseyin KESKİN  

Belediye Başkanı 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
2021
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GİRİŞ 

Belediyemizin 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planı’nın 2021 yılına ait değerlendirme raporu, 

Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığına                   sunulmak 

üzere, Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılımı ile 

hazırlanmıştır. 

Değerlendirme, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde 

sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı 

bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin 

ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilmektedir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Üst Yöneticiye aittir. Hedeflerin ve ilgili 

performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin 

gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Üst Yöneticiye sunulması 

ise Strateji Geliştirme Müdürlüğünün sorumluluğundadır. 

Stratejik planımız katılımcı bir yönetim anlayışıyla hazırlanmış olup, on stratejik amaç ve kırk 

beş stratejik hedef üzerine kurulmuştur. Stratejik amaçların altında, müdürlüklerle doğrudan 

ilişkilendirilerek oluşturulan stratejik hedefler tanımlanmış olup, amaçların gerçekleştirilmesi sırasında 

iş birliği yapılacak birimler de ayrıca belirlenmiştir. Bununla birlikte stratejik hedeflere uygun 

performans göstergeleri de oluşturularak stratejik plan çalışmamız tamamlanmıştır. 

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında belirlenen göstergeler altı aylık izleme 

döneminde takip edilmiş olup üst yönetime sunulmuştur. İzleme tabloları Belediyeler İçin Stratejik Plan 

Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır. 

2021 yılı sonunda ise Rehberde belirtilen Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu her 

stratejik hedef için ayrı ayrı oluşturulmuş, göstergelerimizin performansları da gösterge türlerine göre 

hesaplanmış olup, gerekli ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik analizleri yapılarak 2021 Yılı 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021
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MİSYON VİZYON VE İLKELER 

MİSYON 

“Belediye hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutan; 

toplumun gelişimini destekleyen; sosyal, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı; gelişimde 

ve değişimde öncü, katılımcı bir yönetim anlayışıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent 

oluşturmak.” 

Belediyemiz hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyeti, katılımcılık, eğitim, bilinç ve farkındalık, 

sürdürülebilirlik ve çevre kavramları belirleyici nitelikte olduğundan misyonumuz “Belediye hizmetlerinin 

sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutan, toplumun gelişimini destekleyen; sosyal, 

toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı; gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı bir yönetim anlayışıyla 

yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.” olarak belirlenmiştir. 

VİZYON 

“Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye” 

Belediyemiz vizyonunu, sürdürülebilir kentleşme yaklaşımıyla kentini geliştirirken kültürel varlığını ve 

doğal kaynaklarını koruyan, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla toplumu güçlendiren, genç ve dinamik 

yapısı aracılığıyla “Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye” olarak belirlemiştir. 

İLKELERİMİZ 

• Şeffaf ve hesap verebilir olmak

• Hizmette adaletli olmak

• Etik değerlere bağlılık

• Vatandaş memnuniyetini esas almak

• Çözüm odaklı olmak

• Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak

• Kaliteli ve etkili hizmet sunmak

• Halkın değerlerine saygılı olmak

• Katılımcı yönetim sergilemek

• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

• Teknolojiye önem vermek

• Planlı ve programlı olmak

• Çalışanların mesleki gelişimine ve davranış eğitimlerine önem vermek

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021
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Stratejik Amaç 

ve 

Stratejik Hedefler 
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STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

AMAÇ 1 
“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek 

belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Sultanbeyli Belediyesi’nin hizmet imkânları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşerî, fiziki ve ekonomik sermaye 

imkânları ile tasvir eden tüm çalışmaların dâhil olduğu hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu 

kaynaklarının kapasitelerinin arttırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle 

geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır. Bu perspektif doğrultusunda oluşturulan 

amaçlar insan kaynağından en yüksek düzeyde istifade etmeye, hizmetlerin kalitesini belli bir standarda bağlamaya ve 

bilgi kaynaklarını etkin kullanarak kurumsal karar alma süreçlerini güçlendirmeye hizmet etmektedir. 

NO  STRATEJİK HEDEFLER 

A1H1 
Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini 

yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak. 

A1H2 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak. 

A1H3 Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak. 

A1H4 Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek. 

A1H5 
Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik 
hizmeti sağlamak. 

AMAÇ 2 
Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, 

mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

Bu amaç kapsamında yapılacak faaliyetler vatandaş taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek ve vatandaşa sunulan 

hizmetleri sürdürülebilir kılmak için kurumsal kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve 

kontrol edilmesine hizmet etmektedir. 

NO STRATEJİK HEDEFLER 

A2H1 Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak. 

A2H2 Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki 

A2H3 Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin 

yönetimini sağlamak. 

A2H4 Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak. 

A2H5 
Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri 

destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri 
yürütmek. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021



7

AMAÇ 3 
Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal 

ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik 

altyapının uyumunu sağlamak. 

Bu amaç yerel yönetimde veriye dayalı yönetim sistemini geliştirerek araştırma geliştirme, veri toplama ve 

yönetimi ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası iş birlikleri 

ile belediyeye ek kaynak oluşturarak kamu yararını gözeten proje ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

NO STRATEJİK HEDEFLER 

A3H1 
Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, 

donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak. 

A3H2 
Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi 

düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak. 

A3H3 
Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, 

değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak. 

A3H4 Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak. 

A3H5 
Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve 
uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek. 

AMAÇ 4 Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu 

korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek. 

Kentin, toplumun kültürel değerlerine ve beklentilerine uygun olarak düzenli ve yaşanabilir hale getirilmesinin yolu yatay 

mimariden geçmektedir. Yatay mimari uygulamaları ile ilçemizin beton yığını olmaktan uzaklaştırılarak, mahalle 

kültürünün yaşandığı, sağlıklı yaşam alanları barındıran bir kent olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda akıllı şehir 

uygulamalarının insan ve çevre odaklı yaklaşımlarıyla ilçe genelinde yaşam kalitesinin artırılması, sorunlara hızlı çözüm 

üretilmesi ve enerji tasarrufu hedeflenmektedir. 

No STRATEJİK HEDEFLER 

A4H1 
Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını ve mevcut riskli yapıların 
iyileştirilmesini sağlamak. 

A4H2 İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak. 

A4H3 İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021 
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AMAÇ 5 

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam 

kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, 

estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek. 

İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren; mekânsal değişim ve gelişim ile birlikte 

güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu destekleyerek halkın yaşam kalitesini 

artırılması hedeflenmektedir. 

No STRATEJİK HEDEFLER 

A5H1 
Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu 

sağlamak. 

A5H2 

Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararını gözeterek değerlendirmek, imar 
planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli 
şekilde kullanımını sağlamak. 

A5H3 

İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırarak ilçe halkının sportif, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların verimli şekilde kullanımını 
sağlamak. 

A5H4 
Can ve mal güvenliğini esas alarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli 
yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak. 

A5H5 İmar kanununun 32,39,40,41,42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak. 

AMAÇ 6 

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım 

sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve 

projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Altyapı ve üstyapı projeleriyle ilgili sürdürülebilir faaliyetler geliştirerek ve yüksek bağlantılı ulaşım sistemini 

ilçeye entegre ederek daha yaşanabilir ortamlar oluşturup kentsel planlamayı iyileştirmek. 

  No   STRATEJİK HEDEFLER 

A6H1 İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; 

kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak 

A6H2 Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak. 

A6H3 
Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin 

hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak. 

A6H4 
Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet 

yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak. 

A6H5 
Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek 

olası afete hazır bir ilçe olmak. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021
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AMAÇ 7 Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir 

faaliyetler geliştirmek. 

İlçemizde, ekolojik dengenin korunarak sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için mevzuatın verdiği yetkiler kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, geri dönüşüm ve temizlik 

faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde uygulanması, mevcut park ve yeşil alanların korunması ve sayılarının 

artırılması hedeflenmektedir. 

No   STRATEJİK HEDEFLER 

A7H1 Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak. 

A7H2 
Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel 
standartlar düzeyine çıkartmak. 

A7H3 
Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik 
dengenin korunmasına katkı sunmak. 

A7H4 
Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına 
katkı sağlamak. 

A7H5 
Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde 
yaşamasına yönelik hizmetler sunmak. 

AMAÇ 8 

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün 

Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme 

bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. 

Belediyemiz, kent sakinlerinin maddi ve sosyal refahını yükseltmek ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için etkin 

politikalar geliştirmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sebeple sosyal ve ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere 

ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, insan onuruna uygun yaşam düzeyi sağlamak stratejik amaçlarımızdan 

biridir. 

No   STRATEJİK HEDEFLER 

A8H1 Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını 
gidermek. 

A8H2 

Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, 
danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal 
refahı artırmak 

A8H3 Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak. 

A8H4 Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek 

2021
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AMAÇ 9 Kültür, sanat ve eğitim hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; 
etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini 
yükseltmek. 

Kentin kültür bilincinin artırılması, ilçede yaşayan vatandaşların kültürel farklılıkların hoşgörü ekseninde 
çeşitlendirilmesi ve kentlilik bilinciyle toplumsal kazanım olarak ilçe hayatına yansıtılması açısından hane halkları 
özelinde, öncelikle aileler sonra da çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler gibi alt hedef gruplarının sosyal ve kültürel 
yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 

No  STRATEJİK HEDEFLER 

A9H1 
Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat 

faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak. 

A9H2 
Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon 

faaliyetlerini geliştirmek 

A9H3 
Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm 

sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetişim modelinin 

yürütülmesini sağlamak 

A9H4 Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve 
yönetişim kültürünü geliştirmek 

A9H5 
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu 

faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek. 

AMAÇ 10 İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim 
yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı 
sunmak. 

İlçedeki ticari hayatın sağlıklı gelişimi, güvenli ve huzurlu bir ticaret ortamı için işyerlerinin tamamının kayıt altına 
alınarak ruhsatlandırılması ve yönetimde katılımcılığın esas alınarak, vatandaşların politika üretme süreçlerine dahil 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

No STRATEJİK HEDEFLER 

 A10H1 
Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı 

sağlamak 

A10H2 
Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri 

sunmak. 

A10H3 Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 
A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel 

politikasını               geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Hedef 
A1.H1: Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini 

yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak. 

Hedef Performansı  % %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl       Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)           

(C-A)/(B-A) 

Düzenlenen Etkinlik Sayısı 40 15 21 21 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  

Kuruma alınan personeller ve müdürlüğümüz organizasyon yapısının değişmesi ile birimimizce yapılan 

faaliyetler kapsamında yeni eğitimlerin müdürlüğümüz ve dış paydaşlar tarafından yapılması 

sağlanmıştır.  

Covit-19 salgını nedeni ile personellere uzaktan (online) eğitimlerin bildirilmesi ve katılımları 

sağlanmaktadır.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. 

Performans hedef ve göstergeye ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi 

bir risk bulunmamaktadır. 

Covit-19 salgını sağlık önlemleri kapsamında gerekli tedbirler alınarak eğitimlerin yapılması 

sürdürülmeye devam edilebilir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl      Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)           

(C-A)/(B-A) 

Eğitim Verilen Personel Sayısı 40 260 300 794 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir.  

Kurum personelleri için yapılan eğitim planlaması kapsamında ilgili kişilere eğitim verilmiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi 

bir risk bulunmamaktadır. 

Covit-19 salgını sağlık önlemleri kapsamında gerekli tedbirler alınarak eğitimlerin yapılması 

sürdürülmeye devam edilebilir. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 2021 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)      

(C-A)/(B-A) 

İstihdam Edilen Stajyer Öğrenci 

Sayısı 

20 160 177 191 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır 

Kurumuzda staj yapma talebinden bulunan öğrencilerin talebi bölümleri ve kurum durumu 

değerlendirilerek staj yapmaları sağlanmaktadır.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Covit-19 salgını kapsamında gerekli sağlık önlemleri doğrultusunda, staj talebinde bulunan öğrencilerin 

başvuruları değerlendirilerek stajyer istihdamı sağlanmaktadır. 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi 

bir risk bulunmamaktadır. 
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  Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 
A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel 

politikasını               geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Hedef A1.H2: Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak. 

Hedef Performansı %25 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Kurumumuzda ISO9001 2015 Kalite standarttı mevcuttur. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Sorumlu Birim STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

EFQM Mükemmellik Modeli     

Oluşturulma Oranı 
50 0 20 5 25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Yüz yüze yapılması gereken toplantı ve görüşmelerde 

sorunlar söz konusu olmuştur. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

EFQM Mükemmellik Modeli’nin kurumumuza kazandırılması ile ilgili toplantılar düzenlenmiş ve 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik EFQM metodolojisinin kurumsal olarak benimsenmesi ve gerekliliğinin anlaşılması ile sürdürülebilirlik 

sağlanabilir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Balanced Scorecard Sisteminin 

Oluşturulma Oranı 

25 0 20 5 25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.  

Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadığından hedef ve performans göstergelerinde de bir 

değişiklik bulunmamaktadır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır.  

Balanced Scorecard sisteminin kurumumuza kazandırılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 

Performans göstergesinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kıyaslama Metodu 

Uygulayan Müdürlük Sayısı 
25 0 4 1 25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.  

Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişiklik olmadığından hedef ve performans göstergelerinde de bir 

değişiklik bulunmamaktadır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır.  

Kıyas çalışmalarına devam edilmektedir. 

Performans göstergesinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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          Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını             

geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Hedef 
 

A1.H3: Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim  

sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe Ulaşılmıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Evrak Yönetim Sisteminin (EBYS ve AYS) sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv 

sisteminin bütünlüğünün korunması sağlanmalıdır.  

Sorumlu Birim YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Meclis ve Encümen Kararlarının 

Sonuçlandırılmasının Sağlanması 
40 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. Meclis ve Encümen 

toplantıları salgınla ilgili alınan maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek 

düzenlenmiştir. Toplantılarda alınan kararlarının sonuçlandırılmasında değişiklik söz konusu 

olmadığından için tespit ve ihtiyaçlarda, hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşılmıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Meclis ve encümen kararlarının sonuca 

bağlanması için performans göstergesinde ileriye dönük bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Meclis ve encümen kararlarının sonuçlandırılması göstergesi için öngörülmeyen bir maliyet söz konusu 

olmadığı için maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Meclis ve encümen kararlarının sonuçlandırılması işleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklere bağlı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle risk şiddeti yüksek olsa da gerçekleşme ihtimali 

düşük olduğundan riski çok yüksek değildir. Bu işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilave bir tedbir 

alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 

Evrakların  Zamanında 

Gönderilmesi 

40 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. Salgınla ilgili alınan 

tedbirlere riayet edilerek kurum içi ve kurum dışı evrakların zamanında gönderilmiştir.  

Tespit ve ihtiyaçlarda değişim olmamıştır. 

Hedef ve performans göstergesinde de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşmıştır. 

İleriye dönük göstergeye ilişkin bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Kurum içi ve kurum dışı evrakların zamanında gönderilmesi göstergesi için öngörülemeyen bir maliyet 

söz konusu olmadığı için maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin sürdürülebilirliği açısından en büyük risk, kullanılan sistemlerin çökmesi, siber 

saldırı gibi konulardır. Risk şiddeti yüksek fakat gerçekleşme ihtimali düşük olduğundan riski çok 

yüksek değildir.  

Bu işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili müdürlükler tarafından ilave tedbirler alınmaktadır. 



Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  

17 

2021  

  

 

 

 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

EBYS ve AYS Sistemlerinin Daha 

Etkin Kullanılarak Elektronik 

Arşiv Sisteminin Bütünlüğünün 

Korunması 

 

20 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. Mesai saatleri ile ilgili 

yapılan düzenleme sonrasında kısmi çalışma sistemine geçilmesi, pandeminin çalışanlar üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerin tespit edilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçların belirlenmesi önem 

kazanmıştır. 

EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün 

korunması göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Hedef ve performans göstergesinde de bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşmıştır. 

Göstergeye ilişkin ileriye dönük güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünün 

korunması göstergesi için öngörülemeyen bir maliyet olmadığı için maliyet tablosunda da bir 

değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin sürdürülebilirliği açısından en büyük risk, kullanılan sistemlerin çökmesi ve 

siber saldırı gibi konulardır.  

Risk şiddeti yüksek fakat gerçekleşme ihtimali düşük olduğundan riski çok yüksek değildir.  

Bu işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili müdürlükler tarafından ilave tedbirler alınmaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 
A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel 

politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Hedef A1.H4: Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Covid-19 salgını nedeniyle bazı toplantı ve görüşmeler dijital platformlar kullanılarak faaliyetler devam 

edecektir.  

Sorumlu Birim ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Başkanın Başkan Yardımcıları 

İle Toplantı Yapma Sayısı 
30 15 20 30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 İlgililik Toplantılar, gerek yüz yüze gerekse Covid-19 sebebiyle video konferans olarak da yapılmıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen 

ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve 

göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Mahallelerde Yapılan 

Bilgilendirme       ve İstişare 

Toplantı Sayısı 

50 7 9 15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İç ve dış çevrede herhangi bir ciddi değişiklik meydana gelmemiştir. Toplantılar, Covid-19 

sebebiyle video konferans olarak da yapılmıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından tahmini 

maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Başkanın Birim Müdürleri 

İle Toplantı Yapma Sayısı 
20 15 20 20 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Toplantılar, Covid-19 sebebiyle video konferans olarak da yapılmıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda bir değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından 

tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır. 

   Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 
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   Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 
A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel 

politikasını                geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

Hedef 
A1.H5: Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve 

sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Özellikler hijyen malzemesi alımlarına 

önem verilmektedir. Salgına karşı gerekli tedbirler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Fiziki İhtiyaçların Giderilmesi 

Oranı 
50 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. Performans 

göstergesindeki değerler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Belediyemizin 

fiziki ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili tespit ve ihtiyaç karşılamada önemli bir değişiklik söz konusu 

olmamıştır. Performans hedef ve göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı      bulunmamaktadır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerine ulaşılırken kur artışları sebebiyle öngörülemeyen ek maliyetler ortaya 
çıkmıştır.    Ek bütçe çalışmaları yapılmıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesindeki değerle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)           

(C-A)/(B-A) 

Satın Alma Taleplerinin 

Karşılanma Oranı (4734/22.md) 
50 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Tespit ve ihtiyaçlar karşılanmış olup hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
mevcut değildir. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

   Yıllar itibariyle hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerine ulaşılırken kur artışları sebebiyle öngörülemeyen ek maliyetler ortaya 
çıkmıştır 
Ek bütçe çalışmaları yapılmıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesindeki değerle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
herhangi bir risk bulunmamaktadır. 
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               Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A2: Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak 

kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

Hedef A2.H1: Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe Ulaşılmıştır. 

 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Gerekli tedbirler alınarak çalışmalara devam edilecektir.  

 

Sorumlu Birim TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Vatandaştan Gelen Şikayetlerin 

Üst Yönetimin Onayıyla 

Raporlanma İşlemlerinin 

Tamamlanma Süresi 
      (İşgünü) 

 

100 

 

30 

 

30 

 

30 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler 
yaşanmıştır. 
Salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmasına rağmen tespit ve ihtiyaçlarda önemli 
bir değişiklik meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans hedef ve göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Yıllar itibariyle hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen ek maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.          
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir 
risk tespit edilmemiştir. 
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Amaç 
A2: Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak 

ve                fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

Hedef 
A2.H2: Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin             

yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe Ulaşılmıştır. 

 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Gerekli tedbirler alınarak çalışmalara devam edilecektir.  

 

Sorumlu Birim HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Birimlerin Hukuki Görüş 

Taleplerinin Karşılanma Süresi 
30 7 7 7 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Dönem itibariyle pandemi koşullarının hafiflemesi personel çalışma düzeninde kısmen rahatlık sağlamıştır.  

Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 

doğmamıştır. Tespit ve İhtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergesinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.  
Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı 
yoktur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal ve personel unsuru açısından riskler 
bulunmamaktadır.  
Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Dava Dosyalarının Süresinde 

Takip Edilmesi (Oran) 
70 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Dönem itibariyle pandemi koşullarının hafiflemesi personel çalışma düzeninde kısmen rahatlık sağlamıştır.  
Bununla birlikte pandemi koşullarında sosyal etkileşimi azaltmak ve adliye ortamındaki kalabalıklardan 
kaynaklanan riskleri azaltmak için online duruşma uygulamasının devreye sokulması da hedefe ulaşmada 
yaşanabilecek riskleri ortadan kaldırmıştır.  
Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
doğmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergesinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.  
Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı 
yoktur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler 
yoktur. Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek 
yoktur. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A2: Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi             

artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

Hedef A2.H3: Gelir-gider işlemlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve etkin yönetimi 

sağlamak. 

Hedef Performansı %95,87 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe Ulaşılamamıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
Gerekli önlemler alınarak çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 30           77,27                 100          114,92 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
2021 Mali yılı Bütçesi 370.000.000,00TL tahmin edilirken dönem içerisinde artan maliyetler ve 
hizmetlerden dolayı ek bütçe ile 425.207.243,48 TL’ye çıkarılmıştır. Gelir kalemlerinde tahmin edilenin 
üzerinde bir artış meydana gelmiş olup bütçemiz fazla vermiştir.  

   Tespit ve ihtiyaçlar ile hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

   Stratejik plana uygun şekilde performans gerçekleşmesi meydana gelmiştir. 

   Hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler çıkmış olsa da yapılan ek bütçe 
çalışmaları ile bu durumun üstesinden gelinmiştir. 

    Bu sebeple tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 
tespit edilmemiştir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gider Bütçesi Gerçekleşme 

Oranı 

30          88,34 100            86,22 86 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

2021 Mali yılı Bütçesi 370.000.000,00TL tahmin edilirken dönem içerisinde artan maliyetler ve 

hizmetlerden dolayı ek bütçe ile 425.207.243,48 TL’ye çıkarılmıştır.  

Müdürlüklerin performans programlarını dikkate alarak yapmış oldukları harcamalar dolayısıyla 

gerçekleşme oranı ek bütçe ile yapılan tahminin altında kalmıştır.  

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

 

Etkililik 

 
Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Fakat gerçekleşen oran ile müdürlüklerin 

ihtiyaçları karşılanmıştır.  

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamadığından yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 

hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır. 

                        Etkinlik 
 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı 

yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 
tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gelirin Gideri Karşılama 

Oranı 

40 87,47 100 120,12 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

 

İlgililik 

 
2021 Mali yılı Bütçesi 370.000.000,00TL tahmin edilirken dönem içerisinde artan maliyetler ve 
hizmetlerden dolayı ek bütçe ile 425.207.243,48 TL’ye çıkarılmıştır. Gelir kalemlerinde tahmin edilenin 
üzerinde bir artış meydana gelmiş olup bütçemiz fazla vermiştir. Tespitler ve ihtiyaçlar ile hedef ve 
performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacına gerek duyulmamıştır. 

 

Etkililik 

 
   Hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

   Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

   Performans göstergesinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri çıkmış olsa da yapılan ek 
bütçe ile bunun üstesinden gelinmiştir. 

   Bu sebeple tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 
tespit edilmemiştir. 
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     Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

 

Amaç 
A2: Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak 

ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

Hedef A2.H4: Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak. 

Hedef Performansı %81 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
Pandemi kurallarına uyularak çalışmalara devam edilecektir.  

Sorumlu Birim İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl      Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Belediye Sosyal Tesislerinden 

Memnuniyet Oranı 
             50 53 60 88 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi salgını nedeniyle 
özellikle iç çevrede değişiklikler meydana gelmiştir.  Belediye Sosyal Tesisi oturma düzeninde tedbir amaçlı 
değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik sürekli olmadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda farklılık olmamıştır. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde de herhangi 
bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Bu yüzden hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç yoktur. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ek maliyetler ortaya çıkmıştır. 
Tesisimizde, maliyet konusunda yükselen enflasyona bağlı olarak, maliyet konusunda artış olup menü 
fiyatlarında güncelleme yapılmıştır. 
Yüksek maliyetler meydana geldiğinden hedef ve performanslarda değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından salgının 
devam etmesinden kaynaklanan riskler bulunmaktadır. 
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için devletimizin uygulamaya koyduğu nihai 
tedbirlerin uygulanmasına devam etmek gerekmektedir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl    Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Belediye Sosyal Tesislerine 

Gelen        Ziyaretçi Sayısı 
              50 453 600.000 369.714 62 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi salgını nedeniyle 
özellikle iç çevrede değişiklikler meydana gelmiştir.  Belediye Sosyal Tesisi oturma düzeninde tedbir amaçlı 
değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik sürekli olmadığı için tespitler ve ihtiyaçlarda farklılık olmamıştır. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde de herhangi 
bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Covid-19 sebebiyle performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır.  
Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmış olup pandeminin etkilerinin geçici olarak 
öngörülmesiyle hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncellemeye ihtiyaç yoktur. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmıştır. 
Tesisimizde yükselen enflasyona bağlı olarak, maliyet konusunda artış meydana gelmiş ve menü fiyatlarında 
güncelleme yapılmıştır. 
Yüksek maliyetler meydana geldiğinden pandeminin etkisini de göz önünde bulundurarak hedef ve 
performanslarda değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından salgının 
devam etmesinden kaynaklanan riskler bulunmaktadır. 
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için devletimizin uygulamaya koyduğu nihai 
tedbirlerin uygulanmasına devam etmek gerekmektedir. 
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        Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

 

 

Amaç 
A2: Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi 

artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

 

Hedef 

A2.H5: Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve 

projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE 
faaliyetleri yürütmek. 

 

Hedef Performansı 

 

 %92 

 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

 

Hedefe Ulaşılamamıştır. 

 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

 

Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir.  

 

Sorumlu Birim 
 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gönüllülük Programına 

Katılımcı Sayısı 

 

30 

 

0 

 

4 

       

              11 

  

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Gençlik ve Engeli Olan Bireyler saha araştırmaları kapsamında, gönüllü çalışan sayısı beklenenden 
fazla olmuştur.  
İç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe yol 
açmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Gösterge hedef değerlerine ulaşılmış olup tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Gençlerin gelişiminin desteklenmesine yönelik üst politika hedeflerine katkı sağlanmıştır. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin gerçekleştirilmesinde risk bulunmaktadır. Gönüllülük Programı ile ilgili bir 
yönetmelik hazırlanacaktır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

AR-GE Fikir Platformu 

Kapsamında     Hazırlanan 

Yönerge Sayısı 

 

10 

 

0 

 

2 

 

 

2 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmedi 

Tespitlerdeki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmadı. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Yıllar itibariyle hedeflenen değerleri güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerlerine ulaşma noktasında öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Saha Araştırma Sayısı 40 4 14 21 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' nın yerelleştirilmesine yönelik çalışmalar iç ve dış çevrede 

değişikliklere yol açmıştır.  

İç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe yol 

açmamıştır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Gösterge değerlerine ulaşma Yıllar itibariyle hedeflenen değerleri güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Kentsel veri altyapısının kurulmasına ve veriye dayalı karar almanın 

yaygınlaştırılmasına yönelik üst politika hedeflerine katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşma noktasında öngörülmeyen maliyetler oluşmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler yoktur. 

Risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir tedbirin alınmasına gerek yoktur. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Sultanbeyli İklim Eylem Planı 

Hazırlanması Oranı 
20 0 50 30 60 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Bu alana ilişkin yapılan proje başvurularının sonuçlanmaması, iç ve dış çevrede değişikliklere yol 

açmıştır.  

İç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe yol 

açmamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen göstergede değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik üst politika hedeflerine katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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        Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A3: Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, 

ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik 

altyapının uyumunu sağlamak. 

Hedef 
A3.H1: Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak,            

kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Gerekli tedbirler alınarak çalışmalara devam edilecektir.  

Sorumlu Birim BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Verilen Eğitim Sayısı 50 22 35 35 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik olmasına rağmen 

çalışmalarımızı etkilememiştir. Yıl sonu hedefinde değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlar 

değişikliğe gerek yoktur. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından dolayı hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 

ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin bir güncelleme 

ihtiyacı duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 

tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Güncellenen Yazılım Adedi 25 0 20 20 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış, bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için öngörülen hedef ve göstergelerde güncelleme 

ihtiyacı duyulmamıştır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Bu sebeple tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 

tespit edilmemiştir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Güncellenen Donanım Adedi 25 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Yıl sonu hedeflenen değere ulaşıldığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe 

gidilmemiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için öngörülen hedef ve göstergelerde 

güncelleme ihtiyacı duyulmamıştır. 

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Bu sebeple tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik 

ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir 

risk tespit edilmemiştir. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A3: Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal 
ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik 
altyapının uyumunu sağlamak. 

Hedef 
A3.H2: Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, 

yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak. 

Hedef Performansı %70 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Gerekli tedbirler alınarak çalışmalara devam edilecektir.  

Sorumlu Birim BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Alınan Eğitim Sayısı 40 0 4 2 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren pandemi, iç ve dış çevreyi etkilemiş, ülke geneline getirilen 

kısıtlamalar sebebiyle düzenlenmek istenen fuar, konferans ve seminer gösterge değerlerinde istenilen 

seviyeye ulaşılamamıştır. 

Pandemi sonrasında tekrar eski değerlere ulaşılacağı öngörüldüğünden gösterge değerlerinde henüz bir 

değişiklik ihtiyacı görülmemiştir. 

Etkililik 
 

Covid-19 dan dolayı hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamaması ve pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle 

hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde herhangi bir güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 

tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Katılım Sağlanacak Fuar ve 

Seminer     Sayısı 
40 0 4 3 75 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede salgın hastalık (Covid-19) gibi ciddi değişiklikler 

meydana gelmiştir. 

Ülke genelindeki kısıtlamalar nedeniyle fuar, konferans ve seminer gösterge değerlerinde istenilen 

seviyeye ulaşılamamıştır.  

Pandemi nedeniyle gerçekleşen farklı göstergeler, pandemi sonrası tekrar eski seviyelere ulaşacağından 

gösterge değişikliğinin geçici olduğu düşünülmektedir. 

 

Etkililik 

 

Covid-19 dan dolayı hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılamaması ve pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle 

güncellenme ihtiyacı duyulmaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk 

tespit edilmemiştir. 

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli tedbirler alınarak ilgili performans göstergesinde süreklilik 

sağlanabilir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kuruma Entegre Edilen Yeni 

Teknoloji Sayısı 
20 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş fakat bu 

değişiklikler ilgili performans göstergesi üzerinde herhangi bir olumsuz etki doğurmamıştır. 

Bu sebeple ilgili performans göstergesinde yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde 

herhangi bir güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir 

risk tespit edilmemiştir. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A3: Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, 

ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile 

teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. 

Hedef 
A3.H3: Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, 

izlemek,  değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak. 

Hedef Performansı %89,00 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalar planlandığı şekilde devam edecektir. 

Sorumlu Birim STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

 Belediye Genelinde İç Kontrol 

Sistemine Yönelik Farkındalık 

Oranı 

20 60 85 80 80 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede performans göstergesinin gerçekleşmesini engelleyecek bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik oluşmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Personelde İç Kontrol farkındalığının artırılmasına 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Öngörülemeyen ek maliyetler söz konusu olmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kurum Risk Haritasının 

Çıkarılması       Oranı 
35 0 50 40 80 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıcından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış 

çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmadığından, performans 

göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

 

Etkililik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Performans göstergesi toplantı ve çalışma yapmaya dayalı olduğundan salgına karşı gerekli önlemler 

alınarak toplantılar yapılmıştır. Hedeflenen değere ulaşabilmek için dijital iletişim araçları da 

kullanılmıştır. 
Hedef ve göstergede yıllar itibariyle güncellemeye ihtiyaç yoktur.  

 

Etkinlik 

 

Öngörülemeyen ilave maliyetler söz konusu olmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

 

Sürdürülebilirlik 

 

Toplantıların yüz yüze yapılması Covid-19’dan dolayı risk barındırdığından dijital iletişim araçları 

kullanılarak toplantılar yapılacaktır.  

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır.  
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Rapor Sayısı 
10 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede performans göstergesinin gerçekleşmesini engelleyecek bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılmış olup, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır  

 

Etkinlik 

 

Öngörülemeyen ilave maliyetler söz konusu olmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

 

Performans Göstergesi 

 
 

Hedefe Etkisi 
(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Geliştirilen İş Süreci Sayısı 35 25 100 105 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede performans göstergesinin gerçekleşmesini engelleyecek bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik oluşmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelere ilişkin bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Öngörülemeyen ilave maliyetler söz konusu olmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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              Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A3: Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, 
ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile 
teknolojik              altyapının uyumunu sağlamak. 

Hedef A3.H4: Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak. 

Hedef Performansı %0 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Süreç çalışmasının çıktıları doğrultusunda veriye dayalı yönetim modelinin oluşturulması kararının 

alınması sebebiyle hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Veriye dayalı yönetim modeli ve veri tabanı hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Sorumlu Birim STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Veriye Dayalı Yönetim Modeli 

Uygulaması Yapılan Müdürlük 

Sayısı 

50 0 6 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Veriye dayalı yönetim modeli uygulamasının, süreç çalışmasının çıktılarına doğrultusunda yapılmasına 

karar verilmiştir. Bu sebepten 2021 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  

İç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe yol 

açmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. 

Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen göstergede değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.   

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

 

Plan 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kurum İçi Ve Kurum Dışı 

Oluşturulan İş Zekası Veri 

Tabanı Modeli Sayısı 

50 0 4 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Veriye dayalı yönetim modeli uygulaması askıya alındığından; verilerin iş zekası veri tabanına aktarımı 

gerçekleştirilmemiştir.  

İç ve dış çevrede meydana gelen değişiklikler, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe yol 

açmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. 

Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen göstergede değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

                   Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Amaç 

A3: Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, 

ulusal  ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile 

teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. 

Hedef 
A3.H5: Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri 

kurmak,             ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek. 

Hedef Performansı  %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalar planlandığı şekilde devam edecektir. 

Sorumlu Birim STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ulusal ve Uluslararası Kamu 

Kurum ve Kuruluşları, Kardeş 

Şehirler İle İmzalanan Protokol 

Sayısı 

20 5 1  1  100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır.  

İç ve dış çevrede yaşanan değişiklere rağmen üniversitelerle görüşülerek protokol imzalanmıştır. 

Performans göstergesinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bu yüzden hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç yoktur. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik 

ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

salgının devam etmesi risk oluşturmaktadır. 

Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gerçekleştirilen Kardeş Şehir 

Ziyaret Sayısı 
10 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2021 yılı için performans hedefi bulunmamaktadır. 

Etkililik 
2021 yılı için performans hedefi bulunmamaktadır. 

Etkinlik 2021 yılı için performans hedefi bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 2021 yılı için performans hedefi bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçenin ve Kurumun İhtiyaç Ve 

Talepleri Doğrultusunda 

Hazırlanarak Ulusal ve 

Uluslararası 
Hibe/Fon Desteği Sağlayan 
Kurum ve             Kuruluşlara Sunulan 
Proje Sayısı 

 

60 

 

0 

 

5 

 

16 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

 

İlgililik 

 

Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır.  

İç ve dış çevrede yaşanan değişiklere rağmen projeler hazırlanarak ulusal ve uluslararası fon 

kaynaklarına başvurular yapılmıştır. Yaşanan bu gelişmelere göre tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Performans göstergesinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi hedefinden fazla proje sunulmuştur. Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bu yüzden hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç yoktur. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik 

ihtiyacı yoktur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

salgının devam etmesi risk oluşturmaktadır. 

Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Düzenlenen Proje Döngüsü 

Eğitimi Sayısı 

 

10 

 

0 

 

               1 

 

2 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıcından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış 

çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır. İç çevrede kısmi çalışma, mesai düzenlemesi çalışanlar 

üzerinde etkili olmuş yüz yüze yapılacak toplantılar yapılamamıştır.  

Pandemi nedeniyle tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Dijital iletişim araçlarını kullanarak 

toplantıların yapılaması planlanmaktadır. Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi ile tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bu yüzden hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç yoktur. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri çıkmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Covid-19 sebebiyle toplantılar dijital iletişim araçları kullanılarak yapılacaktır.  
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk faktörü bulunmamaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A4: Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel 

aidiyet,           mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek. 

Hedef 
A4.H1: Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut 

riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalar planlandığı şekilde devam edecektir.  

Sorumlu Birim İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kat İrtifakı İşlemleri Süresi (İş 

Günü) 

20 0 7 7 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış, bu durum hedef ve performans 

göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri oluşmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili çalışmalar, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya çevresel unsurlar 
açısından bir risk tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ekspertiz Dosya İnceleme 

İşlemlerinin Tamamlanma 

Süresi (Saat) 

 

5 

 

0 

 

1 

 

1 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede herhangi bir ciddi değişiklik meydana 
gelmemiştir. 
Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 
Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
doğurmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergelerinde istenilen düzeyde olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme 
ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili çalışmalar, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 
açısından bir risk tespit edilmemiştir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Zemin Etüd Raporlarını 

Onaylama              Süresi 
15 0 15 15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 
önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemiştir. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 
ihtiyacı doğurmadı. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve göstergelerde 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik  
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili çalışmalar, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 
açısından bir risk tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Yapı Ruhsatının Verilme 

Süresi 

50 0 30 30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 
önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemiştir. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 
ihtiyacı doğmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili çalışmalar, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 
herhangi bir risk barındırmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Tadilat Ruhsat Taleplerinin 

Karşılanma Süresi 
10 0 30 30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Dolayısıyla herhangi bir tespit ve ihtiyaç farklılaşması yaşanmamıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 

doğurmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir risk 
tespit edilmemiştir. 
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              Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A4: Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, 

kentsel aidiyet,  mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek. 

Hedef 
A4.H2: İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha 

etkin 

hizmet sunmak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Klişeli İmar Durumu 

Taleplerinin       Karşılanma Süresi 
15 0 3 3 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Herhangi bir tespit ve ihtiyaç farklılaşması 

yaşanmamıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 

doğurmamıştır. 

Etkililik  
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik  
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesindeki değerle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir 
risk tespit edilmemiştir. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ruhsat Takip Sisteminden 

Gelen Taleplerin Karşılanma 

Oranı 

15 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 
çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Herhangi bir tespit ve ihtiyaç farklılaşması 
yaşanmamıştır. 
Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
doğurmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya 
çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 
açısından herhangi bir risk teşkil etmemektedir. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Projelerin Dijital Ortamda 

Kayıt Altına Alınması 

Oranı  

15 0 100      100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Performans göstergesindeki değerler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Kurumumuz açısından iç ve dış çevredeki değişikliklerin performans hedeflerine ulaşılması bakımdan olumsuz 
bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.  
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik  
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir risk 
barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
 Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Proje Suret Onay 

Taleplerinin              

Karşılanma Süresi           

(İş Günü) 

40 0                      3            3 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Kurumumuz açısından iç ve dış çevredeki değişikliklerin performans hedeflerine ulaşılması bakımdan olumsuz bir 
etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.  
Talep halindeki proje suret onay işlemleri tamamlanarak ilgili taraflara belirlenen süre içerisinde ulaştırılmaktadır. 
 Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir risk 
barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Evrak Suret Onay 

Taleplerinin Karşılanma 

Süresi (İşgünü) 

15 0                     1              1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Kurumumuz açısından iç ve dış çevredeki değişikliklerin performans hedeflerine ulaşılması bakımından olumsuz 
bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.  
Talep halindeki proje suret onay işlemleri tamamlanarak ilgili taraflara belirlenen süre içerisinde ulaştırılmaktadır.  
Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.   
Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir risk 

barındırmamaktadır. 
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               Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A4: Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel 

aidiyet,           mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek. 

Hedef A4.H3: İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Hedefe Ulaşılmıştır  

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki        

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Talep Üzerine Hazırlanan 

Görsel Veri             ve Raporlama 

İşlemi Süresi  

(İş Günü) 

20 0 15          15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Talep halinde hazırlanan görsel veri ve raporlar, ilgililerine süresi içerisinde ulaştırılmakta olup, 

herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.   

   Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamaktadır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçe Meclisince Onaylanan 

Planların             İBB'ye Sevk Edilme 

Süresi (İş Günü) 

20 0 7 7 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İlçemizin imar planları 3194 Sayılı İmar Kanunun ve mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 

yapılmaktadır. Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik 

olmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

İlçe Meclisinde onaylanan imar planları kurumsal ve yasal çerçevede İBB Meclisine gönderilmektedir.  

Herhangi bir risk faktörü söz konusu değildir. 

 

 



Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 

43 

2021 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İBB Den Gelen Planların 

Askıya Çıkarılma ve 

Sekretarya İşlerinin 

Yapılma Süresi 

25 0 7 7 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İlçemizin imar planları 3194 Sayılı İmar Kanunun ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 

yapılmaktadır.  

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik İlçe Meclisinde onaylanan imar planları kurumsal ve yasal çerçevede Belediyemizin internet sitesinde 

ilan edilerek Müdürlüğümüz askı panosunda askıya çıkarılmaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 

Yazılara Cevap Verilme 

Süresi 

20 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

değişiklikler tespitler ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır.  

Kurum iç ve kurum dışı yazışmalar belirli bir süre içerisinde yazılmaktadır ve göstergede değişikliğe 

ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Planların Coğrafi Bilgi Sistemi                            

Üzerinde Güncellenme Oranı 

 

15 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İlçemizin imar planları belediyemizin coğrafi bilgi sisteminde düzenli olarak güncellenmektedir.  

İç ve dış çevrede yaşanan değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe sebep olmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik  

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A5: Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam 

kalitesini arttırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren 

güvenli,     estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek 

Hedef 
A5.H1: Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) 

ile uyumluluğunu sağlamak 

Hedef Performansı %88,11 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Göstergelerde belirlenen hedefler vatandaşla ilgili olup talebin azlığı nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Verilen Numarataj Belge 

Sayısı (Adres Düzeltme Formu) 
15 489 1.700 740 21 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

                             

                              İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Yaşanan gelişmeler tespit ve ihtiyaçlarda önemli değişikliklere neden olmamıştır. Vatandaştan gelen 
talepler doğrultusunda işlem yapıldığından hedefe ulaşılamamıştır. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Pandeminin devam etmesi halinde hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır.  

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                              

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 
bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kent Bilgi Sisteminin Dijital 

Ortamda Tamamlanma Oranı 
20 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir 

Yaşanan gelişmeler tespit ve ihtiyaçlarda önemli değişikliklere neden olmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.                                                                                                      

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                                

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Kendi sistemimizde (Kurumumuzda) yaptığımız için risk teşkil etmemektedir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Bina ve Bağımsız Bölüm Ekleme 

ve              Güncelleme Sayısı 
25 501 1.650 2.315 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

Vatandaş başvuru sayısının çok olması nedeniyle performans göstergesi ile tespit etme ya da ihtiyaç 

karşılamada önemli değişiklikler olmuştur. Değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden 

olmamıştır. Bu değişikliklere göre performans göstergesinde değişiklik yapma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Etkililik 
Performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Gösterge ile ilgili tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Talep 

fazlalığı olduğundan, Performans göstergesi ile ilgili güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır. 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri çıkmadığından tahmini 

maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Yeni Ruhsatlı Yapılan Konut ve 
İşyerlerinin Mekansal Adres 
Kayıt  Sistemine (MAKS) 
İşlenme Oranı 

 

20 

 

100 

 

100 

 

100 

         

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler 

tespit ya da ihtiyaç karşılamada önemli değişikliklere neden olmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Mevcut gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda performans göstergeleri kurumsal, yasal ve çevresel 

unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gelen Taleplerin Karşılanma 

Oranı             (Numarataj Verisi 

Düzeltme ve Güncelleme 

Hizmeti) 

 

20 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  

Yaşanan gelişmeler tespit ya da ihtiyaç karşılamada önemli değişikliklere neden olmuştur.  

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.                                                                                              

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır  

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen ek maliyetler söz konusu olmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Bütün verilerin hem arazi hem de kurumumuzda eşleşmelerinin tam olması sebebiyle risk 

oluşturmamaktadır. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Amaç 

A5: Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam 
kalitesini arttırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, 
estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek 

 

Hedef 

A5.H2: Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek 

değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve 

mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki        Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Tahsis İşleminin Sonuçlandırılma 

Süresi 
10 45 45 45 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

İç ve dış çevrede yaşanan önemli değişiklikler tahsis işlemleri performans göstergesine ait ihtiyaçlar 

belirlenen program dahilinde karşılanmıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşılma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde herhangi bir güncellemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Bütün işlemlerin kayıt altına alınması sebebiyle risk oluşturmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gayrimenkul Satış Gelirleri 

Artış         Oranı 
10 7 10 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Kurumumuz açısından iç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe 

neden olmamıştır. 

Satış işlemleri, belediye tarafından reesen yapılmadığından hedeflerde sapma meydana gelebilmektedir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.  

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal ve yasal unsurlar açısından bir risk 

bulunmamaktadır.  
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kamu Yararı Kararı Talebinin 

Sonuçlandırılma Süresi 
30 50 50 50 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Sürede herhangi bir eksilme veya artma söz konusu olmamıştır.  
Talep halinde, kamu yararı talebinin sonuçlandırılma süresine uyulmaktadır.  
Tespit ya da ihtiyaç karşılamada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik 
 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır  

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Bütün işlemlerin kayıt altına alınması sebebiyle risk oluşturmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Belediyenin Hissedar Olduğu 

Parsellerde, Belediye Hissesinin 
Diğer Hissedarlara Satışı veya 
Trampa Edilmesi Süresi 

 

20 

 

30 

 

30 

 

30 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Vatandaş taleplerinin arttığı zamanlarda satış işlemlerinin sonucunda sürede değişkenlikler oluşabilmektedir. Bu 

kapsamda tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi değerlerine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.                                         

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergelerinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Sosyal Donatı veya Umumi 

Hizmet Alanında Kalan; Arsa, 

Bina ve Muktesebat 

Kamulaştırması Uygun       Görülen 

Tekliflerin Karşılanma 
Oranı 

30 7 10 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Kurumumuz açısından iç ve dış çevredeki değişikliklerin performans hedeflerine ulaşılması bakımından olumsuz 

bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.  

Talep halinde, kamu yararı talebinin sonuçlandırılma süresine uyulmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir 

değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve göstergelerde değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal ve yasal unsurlar açısından bir risk yoktur. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

 

 

 

Amaç 

A5: Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın 

yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren 

güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek 

 

Hedef 

A5.H3: İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak, ilçe 

halkının ihtiyaçlarına yönelik sportif, sosyal, kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis ederek 

en verimli şekilde kullanımını sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Talep Halinde Uygun İfraz, 
Tevhit, Yola Terk ve İhdas 
İşlemlerinin Karşılanma süresi 

 

30 

 

20 

 

20 

 

20 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Performans hedef değerine ulaşılmıştır. İç ve dış çevrede performans göstergesinin gerçekleşmesini 

engelleyecek bir durum yaşanmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik yaşanmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesinde belirlenen süre yeterli olduğundan gösterge değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi değerlerine ulaşma düzeyinde ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

  Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İnşaat İstikamet Rölevesi    

Hazırlanması ve Teklifin 

Karşılanma süresi 

 

35 

 

15 

 

15 

 

15 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

    

   Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler meydana gelmiştir.  

   Değişiklikler ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.  

 

Etkililik 

 

Performans göstergesinde belirlenen süre yeterli olduğundan gösterge değerlerine ulaşılmıştır.              

Performans göstergesi değerlerine ulaşma düzeyiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                           

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
   

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir risk 

tespit edilmemiştir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

Plankote/Kot Kesit Hazırlanma 

ve Teklifin Karşılanma Süresi 
35 10 15 15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 
Performans hedef değerine ulaşılmıştır. İç ve dış çevrede performans göstergesinin gerçekleşmesini 
engelleyecek bir durum yaşanmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik yaşanmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesinde belirlenen süre yeterli olduğundan gösterge değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesi değerlerine ulaşma düzeyinde ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve 

göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinden kurumsal yasal unsurlar açısından bir 

risk bulunmamaktadır. 
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Amaç 

A5: Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın 
yaşam kalitesini arttırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren 
güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek 

Hedef 
A5.H4: Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara 

uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ruhsatlı İnşaatlarla İlgili 
Yapılan Seviye Başvurularının 
Denetlenme        Süresi 

80 0 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ruhsatlı İnşaatlarla İlgili 
Yapılan İş Yeri Teslim Tutanağı 
Başvurularının  Denetlenme 
Süresi 

20 0 3  3 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A5: Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın 

yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren 

güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek 

 

Hedef 

 

A5.H5: İmar kanununun 32,39,40,41. maddelerinin uygulanmasını sağlamak 

             Hedef Performansı 
 

%100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır.  

 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Can ve Mal Güvenliğini Tehdit 
Eden Yapıların İlgililerine 
Tebligat Yapılma Süresi 

 

50 

 

0 

 

2 

 

2 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde bir güncellenme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

riskler bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

 
Müracaatların Çözümlenmesi 
Süresi 

 
25 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 

gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma 

düzeyinde ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar 

açısından riskler bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

 
Ruhsatsız Yapı Yıkım İşlemi 
Süresi 

 
25 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler 

bulunmamaktadır. 



Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  

54 

2021  

  

 

 

             Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A6: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel 

ulaşım              sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve 

projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Hedef 
A6.H1: İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı 

hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi 

oluşturmak. 

Hedef Performansı 
 

%100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe Ulaşılmıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gelen Kazı Ruhsatlarının 

İncelenerek Dönüş Yapılma 

Süresi 

30 0 3 3 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans 

göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik  

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Yeni Yapılan Yağmursuyu 

Hattı      Uzunluğu 
50 0 9 9 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandığı için gösterge değerlerinde herhangi bir güncellemeye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 

bir risk barındırmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 
(C-A)/(B-A) 

Mevcut Yağmursuyu 

Hatlarına Yapılan Bakım 

Periyodu 

20 0 24 24 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans 

göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

İhtiyaçlar karşılandığı için gösterge değerlerinde herhangi bir güncellemeye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 
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             Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

 
 

Amaç 

A6: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel 
ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve 
projelerle             sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Hedef 
A6.H2: Sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek 

ve           uygulamalarını yapmak. 

 

Hedef Performansı 

 

%100 

 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

 

Hedefe Ulaşılmıştır.  

 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Yapılan Çevre Düzenleme Sayısı 30 0 5 9 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans 

göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

İhtiyaçlar karşılandığından gösterge değerlerinde herhangi bir güncellemeye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen ek maliyetler ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

Ek Maliyetler çıkmış olmasına rağmen talepler mevcut bütçe kapsamında karşılanmıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Dış kurumlarla koordineli olarak ilerlendiği için süreçte sürdürülebilirlik açısından bir sorun 

görünmemektedir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Hazırlanan Uygulama Projesi Sayısı 50 0 10 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Dış kurumlarla koordineli olarak ilerlendiği için süreçte sürdürülebilirlik açısından bir sorun 

görünmemektedir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki     Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Hazırlanan Avan Proje 

Sayısı 

20 0 20 20 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 
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            Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A6: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım 

sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle 

sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Hedef 
A6.H3: Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapımlarını ve bakımlarını daha             

etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak. 

Hedef Performansı %89,55 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçenin Tretuvar İhtiyacının 

Tamamlanması Oranı 
30 0 85 85 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede önemli 

bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir 

değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet 

tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır.  

İlçede yapılaşmanın tamamlandığı kısımlarda kaldırım ihtiyacı giderilmiştir. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçe Genelindeki Cadde Ve 
Sokakların Yenilenmesi İçin 
Kullanılan Asfalt    Miktarı 

40 0 40.000 29.550 74 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Performans göstergesindeki değerler ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede önemli 
bir değişiklik meydana gelmemiştir.  
Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde herhangi 

bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyinde tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  
Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Performans 

göstergesi değeri, bütçe kapsamında tamamlanmaya çalışılmıştır.  

Fakat daha etkin bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarının yapılabilmesi için bütçenin tekrar 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik 
 

Asfalt çalışmaları her sene düzenli olarak devam ettiği için sürdürülebilirlik açısından bir sorun söz konusu 

değildir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

 

Performans(%) 
(C-A)/(B-A) 

Yol Kenarlarında Tehlike 

Arz Eden Yerlere Yapılan 

Korkuluk Miktarı 

 

30 

 

   0 

 

5.500 

 

5.700 

 

             100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 
Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 
önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  
Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 
herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen karşılanmıştır.  

Hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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          Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

 

Amaç 

A6: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel 
ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve 
projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Hedef 
A6.H4: Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve 

bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları arttırmak. 

Hedef Performansı %87,56 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim 
 

  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki        Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçeye Kazandırılan Bisiklet 

Yolu               Uzunluğu (Km) 
10 0 2 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıcından sonra performans göstergesini doğrudan etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 

Arazide ki yapılaşma yeni bisiklet yolu yapılmasına engel teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik yapılması gerekmektedir.  

Bu durum hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik yapma ihtiyacı doğurmuştur. 

Etkililik 
 

Performans göstergesindeki değerlere ulaşılamamıştır.  

Bunun nedeni, ilgililik kısmında da belirtilen fiziksel ve mekansal anlamda yaşanan sorundan 

kaynaklanmaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans hedefine ulaşılması için kentin yeniden yapılaşma sürecinin belli bir noktaya gelmesi 

gerekmektedir.  

Şu aşamada performans hedefine ulaşılması mümkün değildir. 

Sürdürülebilirlik 
 

Arazideki yapılaşma yeni bisiklet yolu yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu sebeple öngörülen 

performans göstergesi sürdürülebilirlik açısından olumsuz karşılanmaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Ulaşım Hatları Sefer Sayısı 50 2.800 3.087 3.073 95 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesindeki değere ulaşılamamıştır.                                                                         

Performans değerine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmadığından 

tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Dış kurumlarla koordineli olarak ilerlendiği için süreçte sürdürülebilirlik açısından bir sorun söz 

konusu değildir. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

İlçe Genelindeki Cadde ve 
Sokaklardaki Kaldırım ve 
Asfaltların                  Bakım ve 
Onarımının Yapılması Oranı 

40 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

İhtiyaçlar karşılandığı için gösterge değerlerinde güncellemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken daha kapsamlı çalışmalar için bütçe ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 
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                         Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A6: Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel 
ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama 
ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

Hedef 
A6.H5: Afet konusunda vatandaşın bilincini arttırmak, gerekli fiziki imkanları temin ve tesis 

ederek olası afete hazır bir ilçe olmak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim 
 

   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (      %) 

(C-A)/(B-A) 

Afetlere Yönelik 

Gerçekleştirilen Tatbikat ve 

Eğitim Sayısı 

50 0 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Olası deprem senaryoları gereği ilçemizde afet planı hazırlanmakta ve mevcut görevlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Tespit edilen ihtiyaçlarda bir değişiklik olmamış, bu durum hedef ve performans göstergelerinde 

herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve gösterge değerlerinde güncellenme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Belediye olarak ilçemizde olası deprem senaryoları için hazırlanan raporlar her sene güncellenerek 

devam etmektedir. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Sakut Ekibinin 

Ekipmanlarının       Bakım 

Periyodu 

20 0 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Sakut ekibini ekipmanlarının bakımı düzenli olarak yapılmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. Olası deprem senaryolarına karşın hedeflenen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır.  

İhtiyaçlar karşılandığı için gösterge değerlerinde  güncellemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

İlçemizde olası deprem senaryoları için hazırlanan raporların her sene güncellenerek devam 

etmesinde bir sorun mevcut değildir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Yazılı ve Dijital 

Dokümanla 

Bilgilendirme 

30 0                     4               4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren ilgili performans göstergesini etkileyebilecek iç ve dış çevrede 

önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

Belediye personelimiz yazılı ve online bilgilendirme dokümanlarına zamanında ulaşabilmektedir. 

Dolayısıyla tespit edilen ihtiyaçlarda değişiklik olmamış bu durum hedef ve performans 

göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Dış kurum ve Müdürlüklerle koordineli olarak ilerlendiği için süreçte sürdürülebilirlik açısından bir  risk 

söz konusu değildir. 
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           Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

 
 

Amaç 
A7: Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler 

geliştirmek. 

 

Hedef 
 

A7.H1: Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak. 

 

Hedef Performansı 

 

%83,33 

 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

 

Sorumlu Birim 
 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Bakım ve Onarımı Yapılan 

Park     Sayısı 

 

30 

 

54 

 

60 

 

115 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede yaşanan Covid-19 nedeniyle kısıtlama döneminde de bakım onarım çalışmaları aralıksız 

olarak devam etmiştir.  

Alınan bu kararlar tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

 

Yapılacak Olan Park Sayısı 

 

50 

 

54 

 

60 

 

58 

 

67 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergelerinde 

de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

 

Etkililik 

 
Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 
Performans göstergesi değerinin hedeflenen değerden farklı çıkmasının sebebi mevcut parkın ikiye 
bölünmesinden kaynaklanmaktadır. 
Yapılmış olan yeni parklar ile park ihtiyacı büyük oranda karşılanmıştır.  
Park yapım talepleri uygulamaları imar planları doğrultusunda devam etmektedir. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamakla birlikte yapılacak olan park 

sayısını engelleyecek bir durum gerçekleşmemiştir. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Mevcut Parkların Ve Yeni 

Yapılacak Parkların Bir 

Bölümünün 0-3 Yaş Arasındaki 

Çocukların Kullanımına Göre 

Düzenlenmesi (Adet) 

 

20 

 

1 

 

6 

 

6 

 

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 nedeniyle kısıtlama kararları alınmıştır. Alınan bu kararlar tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir 

değişikliğe neden olmamıştır. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A7: Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler 

geliştirmek. 

Hedef 
A7.H2: Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını 

kentsel              standartlar düzeyine çıkartmak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Kişi Başına Düşen Yeşil 

Alan  Miktarının %20 

Artırılması Oranı 

100 1,86 1,95 2,25 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergelerinde 
de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Planın başlangıç dönemine göre yeşil alan miktarında hedeflenen değerin üzerinde bir 

performans gösterilmiştir. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya 

çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 
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         Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A7: Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler 

geliştirmek. 

Hedef 
A7.H3: Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve 

ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak. 

 

Hedef Performansı 

 

%90 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Hedefe Ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Geri Dönüşümü Sağlanan Atık 

Oranı 

40 28 29 32,34 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İlçemizde toplanan evsel atık ve geri dönüşümü sağlanan atık miktarlarında bazı kalemlerin arttığı 

bazı kalemlerin ise azaldığı görülmektedir.  

Okullarda gönüllülük faaliyetleri kapsamında pil, yağ vb. atık toplama kampanyalarında 

yetersizlik ve evsel atık miktarında da artış mevcuttur. 

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından tahmini 
maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Covid-19 salgını sebebiyle bazı organizasyonlar gerçekleştirilemese de ilçemizde rutin olarak 

toplanan geri dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir. Herhangi bir risk mevcut değildir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Bilinçlendirme Eğitimi Verilen 

Kişi         Sayısı 
         10        3.000 3.000 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Covid-19 salgını, iç ve dış çevrede değişiklikler meydana getirmiş ve sürdürülebilir bir çevre 
sağlanması hususundaki bilinçlendirme eğitim faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. 
Bu geçici bir durum olarak öngörüldüğünden eğitimlere, covid-19 kapsamında alınan tedbirler ile 
devam edilmesi planlanmaktadır. 

Etkililik 
 

Covid-19 salgını sebebiyle hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamıştır.  

Bu durum geçici olarak öngörüldüğünden ilerleyen zamanda pandemi tedbirleri kapsamında alınan 

önlemler doğrultusunda eğitimlere devam edilerek hedeflenen değerlere ulaşılacağı öngörülmektedir.  

Bu nedenle hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır. 

Bu sebeple tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler 

mevcut değildir. Covid-19 önlemleri kapsamında önlemler alınarak eğitimlerin devamlılığı 

sağlanmalıdır. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)

(C-A)/(B-A) 

Sıfır Atık Projesinin 

Uygulanma        Oranı 
30 80 82 82 100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergelerinde 

de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 
bir risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)

(C-A)/(B-A) 

Paydaşlardan Gelen Talep 

ve Şikayetlerin 

Cevaplandırma Oranı 

20 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Paydaşlardan gelen taleplerde dönem olarak ciddi bir değişiklik görülmemiştir. 

Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergelerinde 

de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 

bir risk barındırmamaktadır. 

Talep ve şikayetleri cevaplandırma, iletişim ağında bir sorun yaşanmadığı sürece devam etmektedir. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A7: Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler 
geliştirmek. 

Hedef 
A7.H4: Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik 

dengenin                korunmasına katkı sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)   

(C-A)/(B-A) 

Evsel Katı Atıkların Toplanması 

(Ton) 

40 113 112.000 112.395 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Küresel salgın nedeniyle ilçemizdeki temizlik faaliyetleri daha sıkı uygulanmıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans 

göstergelerinde de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik  

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Evsel atıkların günlük olarak toplanmasında yaşanabilecek aksaklıklar ilçe genelinde büyük 

sorunlara yol açabilmektedir. Müdürlük olarak bu tür risklerin önlenmesi için gerekli 

çalışmalar yürütülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Çevre Taleplerinin Karşılanma 

Oranı 

20 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Hedef ve performansımızı etkileyecek iç ve dış bir etken olmamıştır. 

Değişiklik olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklik meydana gelmemiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans 

göstergelerinde de bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik  

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Geri Dönüşüm 

Miktarının Artırılması 

Oranı 

40 20 21 21 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı kurum ve kuruluşlardan geri 

dönüştürülebilir atıklar alınamamıştır. Bu durum ekipman yenileme ve sistem içerisinde 

işleyişin iyileştirilmesine fırsat oluşturmuştur. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

Amaç 
A7: Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler 

geliştirmek. 

Hedef 
A7.H5: Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal 

denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Risk Grubunda Olan Sokak 
Hayvanlarının Rehabilitasyonun 
Sağlanması Oranı 

 

90 

 

100 

 

100 

 

100 

  

100 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ve Covid-
19 salgını ortaya çıkmıştır. . Bu değişiklikler risk gurubundaki sokak hayvanlarının bakım ve 
rehabilitasyon göstergesinde değişikliğe neden             olmamıştır. Alınan bu kararlar ihtiyaçlarda 
değişikliğe neden olmamıştır. 
 

 

Etkililik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya 

çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır.  

 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Sağlık Taraması Yapılan Hayvan 

Sayısı 
10 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana 

gelmiş ve Covid-19 salgını ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler ilgili performans 

göstergesinde olumsuz yönde bir değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Veteriner Hekim, Veteriner Teknikeri gibi teknik personel sayısının artırılması sayesinde hizmet 

kalitemiz de aynı ölçüde artmıştır. Sağlık taraması yapılan hayvan sayısında hedefe ulaşılmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
İlçemizde sokak hayvanları sayısında görülebilecek olası bir artış ile ihtiyacın karşılanamaması ve bu 
doğrultuda tedavi / önleyici veterinerlik hizmetlerinin yeterli ölçüde sağlanamaması performans 
göstergesinin sürdürülebilirliğini etkileyecek bir risk unsurudur. Bu risk unsurunun önüne 
geçebilmek için gidişata göre gerekli sayıda personel ve teknik ekipman temini yapılabilir. 
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         Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 
A8: Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün               

Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve 

kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. 

Hedef 
A8.H1: Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerimizin maddi ve sosyal 

yoksunluklarını gidermek. 

Hedef Performansı %31,04 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Sosyal Destek Hizmeti Verilen 

Aile  Sayısı 
30          5.500 6.750 4.967 74 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler dikkatle takip edilmekte olup gerekli tedbirler 

alınmaktadır. Tespit ve ihtiyaçlarda ciddi değişim olmadığından hedef ve performans 

göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının ardından sosyal destek hizmeti verilen 

aile sayısında artış olmuştur.  

Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır.  

Müdürlüğümüzden yardım alan tüm dosyaların yeniden değerlendirmek üzere inceleme süreci 

başlatılması taleplerin daha verimli değerlendirilmesine neden olmuştur. 

Etkinlik 
 

Artan taleplerin sonucunda maliyet kaleminde değişiklik söz konusu olmuştur. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı olabilir. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır.  

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Bakım Hizmeti Verilen Kişi 

Sayısı 

10 0 100 20 20 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler 

yaşanmıştır.  

Evde bakım hizmeti faaliyeti ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.  

Tespit ihtiyaçlarda revizyon yapılması gerekmektedir.  

 

Etkililik 

 

Performans hedef değerine ulaşılamamıştır.  

Pandeminin seyrine göre hedef ve göstergelerde güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

 

Etkinlik 

 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı olabilir. 

Sürdürülebilirlik 
 

Salgın riski devam etmektedir. Salgına karşı gerekli önlemler alınarak ev ziyaretlerinin 

yapılması planlanmaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)     

 (C-A)/(B-A) 

Koruma Hizmetleri Verilen 

Kişi      Sayısı 
25 0 150 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler 

yaşanmıştır.  
Evde bakım hizmeti faaliyeti ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.  
Tespit ihtiyaçlarda revizyon yapılması gerekmektedir. 

Etkililik 
 

Covid-19 nedeniyle alınan kısıtlama kararlarından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.  

Kısıtlama kararlarının devam etmesi durumunda hedeflerin yeniden güncellenebileceği 

düşünülmektedir. 

Etkinlik 
 

Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı olabilir. 

Sürdürülebilirlik 
 

Salgın riski devam etmektedir. Salgına karşı gerekli önlemler alınarak ev ziyaretlerinin 

yapılması planlanmaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)      

(C-A)/(B-A) 

Danışmanlık ve Rehabilitasyon             

Hizmeti Verilen Kişi Sayısı 30 50 300 108 23 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

İç ve dış çevrede, Covid-19 salgını sebebiyle ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 

Evde bakım hizmeti faaliyeti ile ilgili çalışmalar devam ettiği halde istenilen hedefe 

ulaşılamamıştır.  

Tespit ihtiyaçlarda revizyon yapılması gerekmektedir.   

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır.  

Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Pandeminin seyrine göre 

hedef ve göstergelerde güncelleme ihtiyacı olabilir.  

Etkinlik 
 

Öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda bir değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Göstergelerin devam ettirilmesinde herhangi bir risk tespit edilmemiştir. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki       Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Barınma Hizmeti Verilen 

Kişi Sayısı 5 10 20 0                 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.                             

Değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmaktadır.                                                           

Hedef ve performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

Etkililik 

 

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır.  

Performans gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca barınma 

hizmetini güncelleme hukuksal anlamda çözüme kavuşturulması için gerekli kurumlarla 

görüşmeler başlatılmıştır 

 

Etkinlik 

 

Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik yapılmasına 

gerek yoktur. 

 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Taleplerin karşılanamaması risk oluşturabilir. 
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         Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A8: Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün 
Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve 
kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. 

 

Hedef 

A8.H2: Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin işgücü piyasasına 

yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini 
yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak. 

Hedef Performansı %79,05 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Çeşitli Meslek Grupları İle İlgili 
İşgücü Piyasası Tespitine 
Yönelik      Ziyaret Edilen İşyeri 
Sayısı 

 

50 

 

0 

 

200 

 

185 

 

93 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 
Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  
İç ve dış çevrede yaşanan değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

 

Etkililik 

 
Hedeflenen performans gösterge değerine yakın bir değere ulaşılmıştır.                                                      
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.                                   
Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır.  

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

İşgücü Kapasitesini Artıracak 

Eğitim Ve Etkinliklerin Sayısı 
20 0 50 32 64 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  
Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmaktadır.  
Hedef ve performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır. 

Etkililik 
 
Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 
Performans gösterge göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. 
Pandeminin seyrine göre, öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı 
bulunabilir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.                             

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Çeşitli Meslek Grupları İle 
İlgili Kurum Kuruluş Ve 
Kişilerle İşbirliği                  Yapılması 
(Adet) 

 

20 

 

0 

 

50 

 

25 

 

50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Küresel salgın döneminde işgücü piyasasında ciddi sorunlar yaşanması nedeniyle ziyaretler 

tamamlanamamıştır. Bu sebeple tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik 
 
Pandemi sebebiyle hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Bu durum geçici olarak 
değerlendirildiğinden hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncellemelere ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)   

(C-A)/(B-A) 

Kariyer Yönetimi Yapılan 

Kişi Sayısı 
10 0 200 462 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Salgına karşı alınan tedbirler neticesinde kariyer yönetimi yapılan kişi sayısında hedefin üstüne 

çıkıldığı görüldüğünden göstergelerde değişiklik yapılmasına gerek yoktur.  

Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmış olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde 

güncellemelere ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Kariyer yönetimi taleplerinin devam etmesi durumunda performans göstergesinin gerçekleştirilmesi 

ile ilgili risk söz konusu değildir. 
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 Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 

A8: Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 

bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını 

yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda 

yaşamasını sağlamak. 

Hedef 
A8.H3: Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu 

sağlamak 

Hedef Performansı %0 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Sosyal Uyum Kapsamında 
Verilen Bilgilendirme ve 
Bilinçlendirme Eğitimi Sayısı 

15 0 30 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur. 

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır. 

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Sosyal Uyum Kapsamında 

Yapılan        Etkinlik Sayısı 
20 0 70 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur. 

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Salgının seyrine 

göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki        Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)

(C-A)/(B-A) 

Farklı Toplumsal 
Grupların Etkinliklere 
(Etkileşimli) Katılım Oranı 

 

30 

 

0 

 

15 

 

0 

 

0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                               

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki      Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)     

(C-A)/(B-A) 

Kente Aidiyet Bilincinin 

Artırılma Oranı 
25 0 20 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                               

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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                Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A8: Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün  

Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve 

kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak. 

Hedef A8.H4: Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek 

Hedef Performansı %3 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Kadının Güçlendirilmesine 

Yönelik Verilen Eğitim 

Sayısı 

     5 0 10 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                            

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Psikolojik, Ekonomik, 

Fiziksel, Cinsel vb. Şiddete 

Yönelik Yapılan Eğitim, 

Etkinlik Sayısı 

 

    40 

 

0 

 

   250 

 

0 

 

0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                                

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Kamu ve STK'larla Yapılan 

İşbirliği              Sayısı 
10 0 10 3 30 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                        

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

 (C-A)/(B-A) 

Bağımlılığını Önlemek İçin 

Yapılan                Farkındalık 

Faaliyetleri Sayısı 

20 0 50 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                               

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 

Yıl Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Erken Çocukluk Konusunda 

Düzenlenen Toplumsal 

Farkındalık  Faaliyetleri 

Sayısı 

 

25 

 

0 

 

200 

 

0 

 

0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır.  

Etkililik 
 

Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                           

Salgının seyrine göre hedefler yeniden güncellenebilir. 

 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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              Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A9: Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 
geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda 
marka               değerini yükseltmek. 

Hedef 
A9.H1: Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür 
sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak. 

Hedef Performansı %78,81 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki        Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Kültürel Belediyecilik 

Doğrultusunda Gerçekleştirilen 
 Kültür Sanat Etkinlik Sayısı 

 

25 

 

600 

 

780 

 

587 

 

75 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur.  

Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe neden olmamıştır. 

 

Etkililik 

 
Pandemi sebebiyle performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılamamıştır.                                  

Salgının seyrine göre hedeflerde yeniden güncelleme yapılabilir. 
 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 

risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Gerçekleştirilen Kültür Sanat 

Etkinliklerine Katılımdaki Artış 
Oranı 

 

25 

 

0 

 

5 

 

5 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Küresel salgının etkileri yeni hibrit modeller geliştirmeyi gerektirmiştir. Etkinliklerin 

büyük bir kısmı dijital platformlarda online olarak yapılmıştır. Performans göstergesi 

olarak etkinliklere katılımdaki artış oranı bilinen ölçme yöntemlerinin dışına çıkılarak 

dijital yayınlara dair izleyici verilerine bakılarak oluşturulmuştur. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                          

Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

İzleme döneminde yaşanan gelişmeler gereği bazı faaliyetlerde güncelleme yapılmıştır. Tespit 

ve ihtiyaçlar karşılandığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Etkililik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılmış olup performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit 

edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                          

Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki     Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(  %        )  

(C-A)/(B-A) 

Gerçekleştirilen Kültür Sanat 

Etkinliklerinden  

Yararlananların Memnuniyet 

Oranı 

 

15 

 

0 

 

90 

 

90 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Covid-19 salgını nedeniyle yayınlarımız dijital ortamda devam ettiği için izleyicinin yayınlarımızı 

takip etmesi daha kolay olmuştur. Hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Hedefe ulaşıldığından dolayı güncelleme ihtiyacına 

gerek yoktur.  

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Yeni Açılan Kültür-Sanat 

veya            Gençlik Merkezi Sayısı 
15 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

Etkililik Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

Etkinlik Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

Sürdürülebilirlik Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Fuar ve Festival Organizasyon 

Sayısı 

20 2 2 2 100 
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                    Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A9: Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 

geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka 
değerini yükseltmek. 

Hedef 
A9.H2: Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon 

faaliyetlerini geliştirmek 

Hedef Performansı %55 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%)  

(C-A)/(B-A) 

Düzenlenen Etkinliklere 

Katılanların Sayısı 
30        44.490 19.300 36.186 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmuştur. Etkinliklerimiz dijital 
platformlardan devam ettiği için izleyicinin yayınlarımızı takip etmesi daha kolay olmuştur. Hedef 
ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış olduğundan hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe gerek yoktur. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Kütüphane Hizmetlerinin 
Önceliklendirilmesi Suretiyle, 
Okuma Alışkanlığının Artırılma 
Oranı 

 

25 

 

0 

 

5 

 

35 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
 

Kütüphane hizmetleri kesintisiz sunulmuştur. Ödünç kitap verme oranı ve yeni üye kazandırma 

oranı planlananın üzerinde gerçekleşmiştir. 

Etkililik 
 

Performans değeri hedefine ulaşılmıştır. İhtiyaçlarda herhangi bir güncelleme ihtiyacına gerek 

yoktur. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik açısından performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(          %)  

(C-A)/(B-A) 

Öğrencilere Yönelik Eğitim 

Çalışmalarının Artırılma 

Oranı 

25 0 9 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Küresel salgının etkileri öğrencilere yönelik verilen hizmetlerde bir takım değişiklikleri gerekli 
kılmıştır. Sınıfların öğrenci kapasitesi salgının yayılmasında önemli bir kural olarak uygulanması 
zorunlu tutulan sosyal mesafe kuralları gereği normalin altına düşürülmek zorunda kalınmıştır. 

Etkililik Performans göstergesinde hedef değere ulaşılamamıştır. İleriki dönemde hedefe ulaşılacağı 

öngörüldüğünden hedef ve göstergelere ilişkin değerlerde güncelleme yapılmasına ihtiyaç yoktur. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.                     

Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik açısından performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Spor Etkinliklerinin 

Düzenlendiği  Alanı Artırma 

Oranı 

20 0 5 
     

               0 

 

0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

                        Etkililik 
 

Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

Etkinlik Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Kültür işleri müdürlüğü hizmet alanında değildir, göstergelerden çıkartılmıştır. 
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               Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

 

 

 

  

 

 

Amaç 

A9: Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 

geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka 
değerini yükseltmek. 

 

Hedef 

A9.H3: Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak 

dijital  dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetişim 

modelinin yürütülmesini sağlamak 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Hizmet Sunma Sürecinde Yerel 
ve Ulusal Düzeyde Bilinirliğin 
Artırılması Oranı 

 

60 

 

80 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle iç ve dış çevrede önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Salgına karşı alınan tedbirlerin halkımıza da karşılık bulması ilçemiz 

ve belediyemizin ulusal düzeyde bilinirliğinin artmasına katkısı olmuştur. Bu nedenle tespit ve 

ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiştir. Performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans 

göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncellenme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik  

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Belediye ve Paydaşlar 

Arasındaki               İletişimi Artırma 

Oranı 

40 60 100 
    

100 

 

  

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Yılsonu hedeflenen değere dış çevrede meydana gelen Covid-19 salgın sebebiyle ciddi bir emek ile 
ulaşılmıştır. Bu nedenle ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiştir. Performans göstergelerinde 
herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans 

göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncellenme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini 

maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. 
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                    Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A9: Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 

geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka 

değerini yükseltmek. 

Hedef 
A9.H4: Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin verimli şeffaf bir yönetim modeli 

oluşturmak ve yönetişim kültürünü geliştirmek 

Hedef Performansı %50 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni İç ve dış çevrede yaşanan gelişmeler nedeniyle (Covid-19 vb.) hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Gerekli önlemler alınarak çalışmalara devam edilecektir. 

Sorumlu Birim ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(         %) 

(C-A)/(B-A) 

İlçe Protokolüne Verilen İftar 

Sayısı 

25 0 2 0               0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  
Covid-19 salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde salgına karşı önlemler alınması ile tespit ve               
ihtiyaçlar değişmiştir. 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit 
edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. 
Performans göstergesinde yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelerin güncelleme 
ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans gösterge değerlerine ulaşılamadığından öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır.              
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
riskler bulunmamaktadır. Göstergenin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Yıllık Yapılan Halk Görüşü Ve 

Halk  Toplantısı Toplantı 

Sayısı 

25 0 6 6 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 
Covid-19 salgınının ülkemizi etkisi altına almış olmasına karşın performans göstergesinde hedef 
değere ulaşılmıştır. 

 

Etkililik 

 
Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesi değerine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı yoktur. 

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından tahmini 
maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
riskler bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi 
     Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç          

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 

       Değeri (C) 

Performans(%) 

(C-A)/(B-A) 

Yıllık Düzenlenen Halk Meclisi Sayısı 25 0 3 0         0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 
Covid-19 salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde salgına karşı önlemler alınması nedeniyle 
ihtiyaçlar değişmiştir.  

 

 

Etkililik 

 
Pandemi sebebiyle hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
Bu durum geçici olarak öngörüldüğünden hedef ve göstergelerde herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

 

Etkinlik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından 
tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
riskler bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Yıllık Ziyaret Edilen Esnaf ve 

Hane             Sayısı 
25 0 50 1.092 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana gelmiş, Covid-19 
salgını ortaya çıkmış olmasına rağmen gerekli tedbirler alınarak hedeflenen performans düzeyine 
ulaşılmış, ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

 

Etkililik 

 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergesinde yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelerin                
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığından 
tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından 
riskler bulunmamaktadır. Covid-19 sebebiyle alınan tedbirler kapsamında esnaf ve hane 
ziyaretlerine devam edilebilir.  
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        Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A9: Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 

geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka 
değerini yükseltmek. 

Hedef 
A9.H5: Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve  

bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Verilen Hizmet İle İlgili 
Müdürlüklerin Genel 
Memnuniyetinin Arttırılma Oranı 

 

40 

 

0 

 

10 

 

10 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir.  
Tespit ve ihtiyaçlar karşılanmış olup hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
mevcut değildir. 

 

Etkililik 

 
Performans hedefi değerlerine ulaşma düzeyiyle tespitler ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergesinde yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

değerlerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken kur artışlarından kaynaklanan öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmış ve ek bütçe çalışmaları yapılmıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı vardır. 

 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi 

bir risk bulunmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Belediye Birimlerinin İhtiyaç 
Duyduğu Hizmetlerin Karşılanma 
Oranı 

 

60 

 

80 

 

100 

 

100 

 

100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir.  
Tespit ve ihtiyaçlar karşılanmış olup hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı mevcut 
değildir. 

 

Etkililik 

 
Performans hedefi değerlerine ulaşma düzeyiyle tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergesinde yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

değerlerde  güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans gösterge değerine ulaşılırken kur artışlarından kaynaklanan öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmış ve ek bütçe çalışmaları yapılmıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı vardır. 

 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi 

bir risk bulunmamaktadır. 
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 Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 

A10: İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin 

denetim  yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın 

geliştirilmesine katkı sunmak. 

Hedef 
A10.H1: Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar 

süreçlerine  katılımı sağlamak. 

Hedef Performansı %93,33 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Belirli Periyotlarda Mahalle 
Muhtarları İle Bir Araya  
Gelinerek  İlçemizin Sorunlarının 
Görüşülmesi 

40 12 12 12 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Belirli aralıklarla mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek ilçemizin sorunları görüşülmesi 

göstergesi hedefine ulaşılmıştır.  

Hedef ve performans göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşmıştır. 

İleriye dönük göstergeye ilişkin bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Belirli periyotlarla mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek ilçemizin sorunları görüşülmesi 
göstergesi için öngörülemeyen bir maliyet olmadığı için maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Faaliyetin sürdürülebilirliği açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. Rutin olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Muhtarlıklardan Talep ve  

Önerilere  İlgili Müdürlüklerden 

Geri Bildirim Sağlanma Oranı 

40 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Muhtarlıklardan talep ve önerilere ilgili müdürlüklerden geri bildirim sağlanma oranı göstergesi 

hedefine ulaşmıştır.  

Hedef ve performans göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşmıştır. 

İleriye dönük göstergeye ilişkin bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Muhtarlıklardan talep ve önerilerle ilgili müdürlüklerden geri bildirim sağlanması işinde Muhtarlık 

İşleri Müdürlüğü koordinasyon sağlayıcı birim olduğundan genel olarak öngörülmeyen, ekstra bir 

maliyet olmamaktadır. Bu yüzden maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik Faaliyetin sürdürülebilirliği açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. Rutin olarak 

gerçekleştirilmektedir. 
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Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Muhtarlık Bilgi Sistemi 

Kurulması               Oranı 
20 0 30 20 67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
UlakBEL iletişim yönetim sistemi ile tüm şikayet ve taleplerin tek bir sistem üzerinden ilgilisine 
iletilmesi ve geri bildirim yapılması sağlanmaktadır. 

Etkililik 
 

Gösterge tespit edilen ihtiyaçları karşılama noktasında hedefine ulaşamamıştır. Fakat 

performans göstergesine ulaşma düzeyiyle ihtiyaçlar kısmen de olsa karşılanmıştır. İleriye 

dönük, göstergeye ilişkin bir güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır. 

Etkinlik 
 

Muhtarlık bilgi sistemi yerine Ulakbel bilgi sisteminin kullanılmasıyla maliyet tablosunda 

değişiklik söz konusu değildir. 

 

Sürdürülebilirlik 

 
Ulakbel iletişim yönetim sisteminin hayata geçirilmesi muhtarlık bilgi sistemi kurulumunu 
gereksiz hale getirmiştir. Benzer iki sistemin varlığı, muhtarlık bilgi sisteminin 
sürdürülebilirliğini de riske atmaktadır. 
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              Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
 

 

Amaç 

A10: İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin 

denetim  yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın 

geliştirilmesine katkı sunmak. 

Hedef 
A10.H2: Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim 

hizmetleri sunmak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Performans Göstergesi 

 
Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Denetlenen Pazar Yeri Sayısı 20 9 9 9 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralları gereği denetleme sıklığı artırılmıştır.  
Emniyet ekiplerinden de destek alınarak pazarlarda kişi sayısı, sosyal mesafe sınırlamaları, tartı ve 
ölçüm kontrolleri kapsamında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığından hedef ve performans göstergelerinde 

bir güncellenme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 
Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmadığından 
tahmini maliyet tablosunda da herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 

bir risk barındırmamaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedefe Etkisi 

(%) 

 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%)  

(C-A)/(B-A) 

Vatandaş Şikayetlerinin 

Cevaplanma Süresi 
30 5 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik 

 
Pandemi sürecinden dolayı, planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler meydana gelmiş olup şikayet ve taleplerde artış yaşanmıştır.  
Birim içerisinde gerekli tedbirler alınarak yılsonu hedeflenen değere ulaşılmıştır.  
Stratejik hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Etkililik 
 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans 
göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncellenme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
 

Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmadığından 

tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
 

Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından 

bir risk barındırmamaktadır.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans(       %) 

(C-A)/(B-A) 

Umuma Açık İstirahat ve 

Eğlence  Yerleri Denetimi 

Sayısı 

20 300 350 7.120 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Pandemi sürecinde geçici süre ile birçok iş yeri kapanmış olup bunların kontrolünün sağlanması 
için kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Sağlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından 24 saat boyunca iş yerleri denetlenmiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine hedef üstü bir gerçekleşme ile ulaşılmıştır.  
İçişleri genelgesi ve hıfsısıhha kurulu kararlarına uygunluk sağlanmıştır.  
Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncellenme ihtiyacı 
duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya 

çıkmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Mevzuata Uygun Yapılan 

Denetim Sayısı 
30 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler meydana gelmiştir.   
Bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda herhangi önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır.  
Yılsonu hedeflenen değere ulaşıldığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 
ihtiyacı doğmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Performans                 göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için güncellenme ihtiyacı 

duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya 

çıkmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar 

açısından bir risk barındırmamaktadır. 
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Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

Amaç 
A10: İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim 

yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı 

sunmak. 

Hedef A10.H3: Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak. 

Hedef Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefe Ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Çalışmalara planlandığı şekilde devam edilecektir. 

Sorumlu Birim ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki Yıl 

Sonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

Ruhsatlandırılan İş Yeri 

Sayısı 

100 550 660 690 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
Bu durum tespit ve ihtiyaçlarda herhangi önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır.  
Yılsonu hedeflenen değere ulaşıldığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet kalemleri ortaya çıkmadığından tahmini 

maliyet tablosunda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen performans göstergesinin devam ettirilmesi, kurumsal, yasal ve çevresel unsurlar açısından bir 

risk barındırmamaktadır. 
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Stratejik 

Amaç ve 

Hedeflerin 

Değerlendirilmesi
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2020-2024 stratejik planında on stratejik amaç bulunmaktadır. 2021 yılı stratejik plan 

değerlendirme raporu sonuçlarına baktığımızda; bu amaçların performans gerçekleşme 

oranının %84,11 olduğu görülmüştür. On amaçtan dokuz tanesinin performans puanının 

yüzde ellinin üzerinde olduğu, bir amacın performansının ise yüzde ellinin altında 

gerçekleştiği görülmektedir.

A1 : “Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel 

politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte 4 stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş olup, bir hedef %25 oranında gerçekleşmiştir. Hedeflere ilişkin 

çalışmalar devam etmektedir. Stratejik hedeflerin performans yüzdelerinin ortalamaları dikkate 

alındığında ilgili stratejik amaca ilişkin performansın gerçekleşme oranı %85 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. 
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A2 : Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak 

kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte iki stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan üç stratejik hedefimizin performans yüzdeleri ise 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%93,77 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

A3 : Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini 

geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme 

süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak. 

 İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte iki stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan üç stratejik hedefimizden iki tanesinin performans 

yüzdeleri ise %50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bir stratejik hedefe ait göstergenin %50’nin altında 

gerçekleştiği görülmüştür. Hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik hedeflerin 

performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında ilgili stratejik amaca ilişkin performansın 

gerçekleşme oranının %71,80 olduğu görülmektedir. 
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A4 : Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, 

kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında üç stratejik hedef bulunmakla birlikte stratejik hedeflerimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş olup, hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%100 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

A5 : Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek 

halkın yaşam kalitesini arttırmak; ilçenin modern, sosyal ,ekonomik ve fiziksel gelişimine 

yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte dört stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan bir stratejik hedefimizin performans yüzdesi ise 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%97,62 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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A6 : Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı 

kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, 

kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte üç stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan iki stratejik hedefimizin performans yüzdeleri ise 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%95,42 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

A7 : Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir 

faaliyetler geliştirmek. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte üç stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan iki stratejik hedefimizin performans yüzdeleri ise 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiş olup, hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%94,67 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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A8 : Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 

bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını 

yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda 

yaşamasını sağlamak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında dört stratejik hedef bulunmakla birlikte bir stratejik hedefimizin 

performansı %50’nin üzerinde gerçekleşmiş iken kalan üç stratejik hedefimizin performans yüzdeleri 

ise %50’nin altında gerçekleşmiştir. Hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında ilgili stratejik amaca ilişkin 

performansın %28,27 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

A9 : Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini 

geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda 

marka değerini yükseltmek. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmakla birlikte iki stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan üç stratejik hedefimizin performans yüzdeleri 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Hedeflerimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdelerinin ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%77 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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A10 : İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin 

denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın 

geliştirilmesine katkı sunmak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında üç stratejik hedef bulunmakla birlikte iki stratejik hedefimizin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan bir stratejik hedefimizin performans yüzdeleri ise 

%50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Stratejik hedeflere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Stratejik 

hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate alındığında stratejik amaca ilişkin performansın 

%97,78 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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        Grafik: Stratejik Amaçların Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %84,11 

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2021 

Stratejik Amaç Performans Değerlendirmesi: 

 2020-2024 Stratejik planda belirlenen stratejik hedeflerin performans yüzdeleri ortalamaları dikkate

alındığında;

 “Kurumsal Gelişim ve Kaynak Yönetimi” altında bulunan 1,2,3 no’lu amaçların performansı

%83,52,

 “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” teması altında bulunan 4,5,6 no’lu stratejik amaçların

performansı %98,

 “Çevre Hizmetleri Yönetimi” Teması altında bulunan 7 no’lu amacın performansı %94,67,

 “Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi” altında bulunan 8 no’lu amacın performansı %28,27,

 “Kültür, Sanat ve Eğitim Yönetimi” alında bulunan 9 no’lu amacın performansı %77,

 “Kent ve Toplum Düzeni” temasının altında bulunan 10 no’lu amacın performansı %97,78 olarak

gerçekleşmiştir.
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