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2015–2019
STRATEJİK
PLANI
2015 yılı ile birlikte
yürürlüğe
giren
Stratejik
Planımız,stratejik
planlama çalışmalarımıza yön
vermektedir.
Planın gerçekçi, uygulanabilir, maliyetlendirilebilir, sade, anlaşılır olması prensiplerinden
yola çıkarak tüm müdürlüklerimizde ve üst
yönetim düzeyinde çeşitli çalıştaylar yapılarak bir yol haritası ortaya konmuştur.

Stratejik plan,
performans
programı,
performans
esaslı bütçe,
faaliyet raporu
çalışmaları
birbirini
tamamlayacak
şekilde
yürütülmektedir
.

STRATEJİK
PLANLAMA

Belediye başkanımızın vizyonu doğrultunda
kurgulanan gelecek tasavvurumuz, kendine
özgür bir planlama metodolojisi ile somut
hedeflere ve göstergelere dönüştürülmüştür.

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu
nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluşun
amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı
olanaklı kılacak yöntemlerin belirlenmesini
gerektirir.

Üç temel amaç üzerine inşa edilen 2015–
2019 plan çalışması kapsamında 40 hedef
oluşturulmuş, her bir hedef için sorumlu birimler atanmıştır.

Bütçenin stratejik planda ortaya konulan
amaç ve hedeflere dayandırılmasına; kurumiçi kaynak tahsislerinin hedefler ve öncelikler bazında dağıtılmasına rehberlik eder.
Kamu idarelerinde Stratejik Planlama süreci
aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;
1. Stratejik Plan (...beş yıllık hedefler…)
2. Performans Programı (…yıllık hedefler…)
3. Performans Esaslı Bütçe (…hedefler ile
bütçe ilişkisi…)
4. Faaliyet Raporları (…hedefler ve bütçenin
uygulama sonuçları…)
Bu bileşenler bize sadece plan yapmayı değil, yapılan planın gerçekçi maliyetler üzerinden uygulamasını ve sonuçlandırılmasını
ifade etmektedir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre; Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje
bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

278

1. Kentsel gelişimi sağlamak.
2. Toplumsal gelişimi sağlamak.
3. Kurumsal gelişimi sağlamak.
Birinci amaç, şehrin fiziki olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hizmet ve yatırımları (imar, ulaşım, yapılaşma, sosyal donatı, çevre, par ve yeşil alanlar vb); ikinci amaç,
insanın geliştirilmesine dair hizmetleri (kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor, kamu düzeni
vb); üçüncü amaç ise kurumun kendi kapasitesini geliştirmeye yönelik (insan kaynakları,
mali kaynaklar, planlama, bilgi teknolojileri,
kurumsal ilişkiler, dış ilişkiler vb) faaliyetleri
kapsamaktadır.
Hedefler oluşturulurken belediyenin önümüzdeki beş yıllık dönem için seçtiği “kurumsal öncelikler” ve belediyecilik faaliyetlerini etkileyebilecek paydaş görüşleri dikkate
alınmıştır. Hedeflerin her biri için maliyet
analizi yapılarak stratejik planın uygulanabilirliği ve bütçe ile uyumu gözetilmiştir.
Yeni planımızın diğer bir özelliği ise performans programları ile bir bütünlük içersinde
ele alınmasıdır. Her yıl hazırlanacak olan performans programları beş yıllık planın parçaları olarak kurgulanmıştır.

Yeni dönem Stratejik Plana bağlı olarak belediyemizin
2016 Yılı Performans Programı, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü koordinesinde tüm müdürlüklerin katılımıyla
hazırlanmıştır.

2016 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
Stratejik Planda yer
alan amaç ve hedeflere bağlı olarak
belediyemizin 2016
yılı hedeflerinin ve
bu hedeflerden sorumlu birimlerin ve
diğer kurumsal bilgilerin yer aldığı “2016
Performans Programı”mız Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe
girmiştir. ”Kamu İdarelerinde Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümlere uygun olarak
hazırlanan performans programımız belediye meclisi onayından geçtikten sonra kitap
olarak basılıp tüm birimlere dağıtılmaktadır.
Performans programları, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturmakta, ayrıca
bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil etmektedir. Bu anlamda performans hedeflerimiz Stratejik Planımızla uyumlu ve bütçeye
gerekçe oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır.
Hedef tablolarının altında, her hedef için
kullanılacak bütçe miktarı belirtilmiştir. Her
müdürlüğün amaç, hedef ve bütçesinin yer
aldığı performans programlarına ait veriler
her ay düzenli olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nce takip edilmekte, belli dönemlerde üst yönetime raporlanmaktadır. Altı aylık
dönemde ise o yılın gidişatının izlenmesine
yönelik “Yarıyıl Performans Raporu” hazırlanmaktadır. Yılsonunda ise yıllık gerçekleşme raporları hazırlanmaktadır.

» Performans Esaslı
Bütçe
Birimlerimiz bütçe hazırlamadan önce “Bütçe Hazırlık Tablosu” gönderilerek bütçelerinin hedefleri ile uyumlu kurgulanmasına
rehberlik edilmiştir. Hâlihazırdaki 2016 bütçesi, belediyemizin 2016 hedefleri ile paralellik arz etmektedir.

FAALİYET
RAPORLARI
Belediyemizde Faaliyet Raporları genel anlamda iki şekilde hazırlanmaktadır. Birincisi
kurumun kendi iç işleyişini izlemek üzere
aylık ya da haftalık olarak yaptığı raporlama,
ikincisi ise yasal bir zorunluluk olarak tüm
kamu idarelerinin hazırlamakla yükümlü olduğu yılsonu faaliyet raporlarıdır.
Kamu idareleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları kurumun hesap verme
sorumluluğunun bir gereği olarak yasa ile
tanımlanmış bir yükümlülüktür. 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi Kanunu (41.madde) ve
5393 Belediyeler Kanunu (56.madde) gereği “Kamu İdarelerinde Faaliyet Raporlarının
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen formata göre
hazırlanmaktadır.
Bir yılda yapılan faaliyet sonuçları ve kullanılan kaynaklara ilişkin bilgileri içeren idari
faaliyet raporu Belediye başkanı tarafından,
devletin üst kurumlarına, belediye meclisine
ve kamuoyuna sunulmakta ve her yıl Nisan
ayında belediye meclisinde olağan olarak
görüşülerek oylanmaktadır.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Belediyemizin İdari Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yasal mevzuata
uygun olarak hazırlanmış, birimlerimizin faaliyetleriyle ilgili her detaya yer verilmiştir.
Ayrıca faaliyet maliyetleri ve gelir-gider dökümleri gibi bütçe uygulama detaylarına da
Mali Hizmetler Müdürlüğü bölümünde yer
verilmiştir.
Genel faaliyetler yanı sıra kapsadığı bütçe
dönemine ilişkin bilgileri ve kurumun hedeflerini de içeren 2015 yılı idari faaliyet raporu,
tasarım açısından kurumumuzu en iyi temsil
edecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik açısından ise mevzuatın gerektirdiği her detaya
yer verilmiştir. Yönetmelikte belirtildiği gibi
faaliyetler sade, anlaşılır bir dille ifade edilmiş; istatistikî veriler düzenli ve konuyla ilişkili olarak verilmiştir. Ayrıca raporda yer alan
bilgilerin doğru ve gerçekçi olduğuna dair
Güvence Beyanları hazırlanmış, birer örneği
raporun son kısmında yayınlanmıştır.
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KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Ümraniye
Belediyesi’nin
YÖNETİM
SİSTEMİ,
ISO 9000
standartlarına
göre TSE
tarafından
belgelendirilmiştir.

...

İç ve dış
tetkikler
sonucu
kurumumuzda
iyileştirmeler
yapılarak
vatandaşa
sunulan
hizmetlerimizin kalitesi
yükselmektedir.

Kalite çalışmalarını daha kapsamlı ve disiplinli yürüterek kurum için önemli bir katma
değere dönüştürmek adına Ümraniye Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesini TSE’den almayı uygun bulmuştur.
Sadece belge almak değil, belgenin gerektirdiği şartların üzerine çıkmayı hedefleyen bir
kurum olarak kalite çalışmaları her yıl geliştirilerek devam etmiştir.
Ümraniye Belediyesi’nin stratejik planında
üç temel amacından biri “Kurumsal gelişimi
sağlamak” şeklindedir. Başarılı ve kalıcı hizmetler ancak güçlü ve kurumsal bir organizasyonla mümkündür. Dolayısıyla bir kamu
kurumu olarak kurumsallaşma ve sürekli
gelişim halinde olma anlayışı üst yönetimin
bir politikası olarak uygulanmaktadır. Kalite
belgesi de bu sürece hizmet eden, kurumsal
iyileştirmenin bir aracı olarak görülmektedir.
Bu yüzden kalite kapsamındaki çalışmalarımız şekilden öte, fayda esasıyla ele alınmakta, bir kurum kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Özellikle kalitenin en temel prensiplerinden
biri olan “vatandaş (veya müşteri) odaklılık”
konusunda kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi sistematiği içerisinde tek bir yazılım üzerinden
bütün birimlere gelen talep ve şikayetler
yönetilmekte, işlem süreleri adım adım izlenebilmektedir. Belediyemizde vatandaşa
sunulan tüm hizmetlerle ilgili standartlar
oluşturulmuş, bir işin ne kadar zamanda,
hangi evraklarla ve kimler tarafından sunulacağı netleştirilmiştir. CRM yazılımına da
tanımlanan işlem süreleri, özellikle talep-şikayetlerin geridönüş sürelerini kontrol altına
almaktadır.

Ümraniye Belediyesi olarak Kalite Çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerimiz rol
almaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü
kalite çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu müdürlüktür. Kalite kapsamına
giren çalışmaların belirlenmiş standartlara
uygun, zamanında ve yeterli ölçüde yapılmasını sağlamaktadır. Belediyemizde kalite çalışmalarının birçoğu bizzat müdürlüğümüz
tarafından yapılmakla beraber bazı önemli
çalışmalar diğer müdürlükler uhdesinde yürütülmektedir. Diğer müdürlükler nezdinde
yürütülen kalite çalışmalarının da uygunluğu
Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.
Kalite çalışmaları çok boyutlu ve kurumun
tamamının dahil olduğu bir süreç olması
bakımında her detayı ifade etmek mümkün
olmamaktadır. Ancak bazı önemli başlıkları
maddeler halinde verebiliriz:
• Uzun vadeli amaç ve hedeflerin kurgulanması, sonuçların izlenmesi ve raporlanması
• Yıllık hedefler, gerçekleşme raporları (Performans Programı)
• Dönemsel ve yıllık faaliyetlerin izlenmesi,
raporlanması
• Vatandaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları
• Personel memnuniyet ve beklenti araştırmaları
• Vatandaş talep şikâyet yönetimi
• Hizmet standartları
• Kurum içi / Kurum dışı eğitimler

Yine vatandaşın sesini dinleme, beklentilerini alma ve buna göre hizmetlere yön vermek
amacıyla 35 mahallede her yıl en az 2 kez
memnuniyet/beklenti anketi yapılmaktadır.
Vatandaş odaklılık anlamında başkanla vatandaşın kolayca görüşebildiği (haftada iki
gün) serbest ziyaret programları da önemli
bir işleve sahiptir.

• Doküman yönetim sistemi

Kurumsallaşma ve öğrenen bir organizasyon
olma yolunda da kalite çalışmaları aracılığıyla önemli mesafeler alınmıştır. Yıllık eğitim
ihtiyaç analizi ve buna göre yapılan eğitimlerimizle personelin günceli yakalamasına
katkı sağlanmaktadır.

• Mahalle bazlı sorunların tespiti (tespit-iş
planlama-iyileştirme-sorun giderme)

Kalite çalışmalarının kazandırdığı (mevzuatta da yeri olan) en önemli kültür “hedeflerle
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yönetim”dir. Kalitenin sekiz temel ilkesinden
biri olan hedeflerle yönetim anlamında hem
uzun vadeli hedeflerimiz hem de yıllık hedeflerimiz gerçekçi göstergeler aracılığıyla
belirlenmekte ve hedef maliyetleri de dahil
edilerek kitap olarak kurum hizmetine sunulmaktadır.

• Prosesler ve İş akışları
• Prosedürler ve Talimatlar
• Görev tanımları
• Yönetmelikler, kurum içi mevzuat

Memnuniyet sonuçları iyileştirme fırsatı olarak değerlendirilerek
düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmaktadır.

MEMNUNİYET
ARAŞTIRMALARI
Hizmet verdiği kitlenin
(vatandaşın)
ve çalışanların memnuniyetini
önemseyen
Belediyemiz, hem kurum içinde hem de kurum dışında memnuniyet ve beklenti ölçümleri yaparak yıllar itibariyle bir endeks oluşturmayı
başarmıştır. Her yıl daha geliştirilerek devam
eden memnuniyet ölçümlerimiz belediyemizde artık bir gelenek haline gelmiştir. TS
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapmış olduğumuz memnuniyet
araştırmaları sonucunda Belediyemizin hizmetleri yeniden değerlendirilmekte, memnuniyeti sağlayacak şekilde faaliyet planları
revize edilmektedir.

» Mahalle Bazlı
Vatandaş
Memnuniyeti
Ümraniye’nin tüm mahallelerinde örneklem
yoluyla seçilen vatandaşlarımıza belediyenin
hizmetlerinden memnuniyeti ve belediyeden beklentileri sorulmaktadır. Memnuniyetler kadar hizmet verilen kitlenin beklentilerinin de derlendirildiği araştırmalarımız 35
mahallede 2500–3000 denekle yılda en az
3 kez yapılmaktadır.

» Kurumiçi Vatandaş
Memnuniyeti

• Dış tetkik (TSE tarafından her yıl yapılır)

Belediyemizdeki hizmet çeşitliliğinin artması ile birlikte banko hizmetleri ve özel hizmet
alanlarının memnuniyetinin ölçülmesi ihtiyacı doğmuştur. Hizmetlerin daha kaliteli sunulması adına yapılan çalışmalar kapsamında
vatandaşa yönelik 25 hizmet başlığıyla ilgili
detaylı memnuniyet ölçümleri yapılmıştır.
Bu birimlerde iki binin üzerinde vatandaşla
yüzyüze veya telefonla görüşmeler yapılarak
hizmetlerin verimliliği sorgulanmıştır.

• Kalite Çalışmaları yıllık değerlendirme toplantıları (YGG)

Elde edilen sonuçlara göre iyileştirme (DÖF)
çalışması yapılmıştır.

• Başkan-vatandaş buluşmaları (serbest ziyaret programları)

• Düzeltici ve önleyici faaliyetler
• İç tetkik (tüm müdürlüklerde SGM tarafından yapılır)

» Personel Memnuniyeti
Belediye çalışanlarına ve yöneticilerine uygulanmaktadır.2015 yılında 32 müdürlüğümüzdeki 1.074 personelimiz ile anket
çalışması yapılmıştır. Araştırma 7 bölümden
oluşmaktadır:

» Birimlerarası Uyum
Memnuniyeti
Her müdürlüğün diğer müdürlüklerle ilişkilerini değerlendirdiği, kurum içi uyumu analiz
eden bir uygulamadır. Kurumların başarısında parçalar arasındaki koordinasyon iş
verimliliği ve sonuca yönelik hareket etmek
bakımından önemlidir. Bu yüzden her yıl birimler arası uyum ölçümü kapsamında tüm
müdürlerimizle anket çalışması yapılmaktadır.
Bu anket çalışmasında müdürlükler birbirlerini üç konuda değerlendirmektedir.

Kurum içi
vatandaş
memnuniyeti
araştırmasında
25 farklı
konuda

2.257

kişi ile
görüşülmüştür.

• Birimin genel performansından memnuniyet
• İletişim becerilerinden memnuniyet
• Birlikte iş yapma kültüründen memnuniyet

» Paydaş Memnuniyeti
İlçemizin değişiminde/gelişiminde rol alan
tüm kurum ve oluşumların görüş/önerileri dikkate alınmaktadır. Bu anlamda diğer
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
sağlık ve eğitim kuruluşları, hatta özel firmaların paydaş olarak belediye hizmetlerinden
memnuniyeti ve işbirliği imkânları araştırılmaktadır. 2015 yılında paydaş memnuniyeti kapsamında muhtarlar, okul müdürleri,
imamlar, STK ve dernek yöneticileri olmak üzere 4 grupta, 193 kişi ile anket çalışması yapılarak sonuçlar raporlanmıştır.
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10 müdürlük
girişinde pano
olarak yer alan
Hizmet
Standartları,
web sitemizde
24 alanda
sınıflandırılarak
yayınlanmıştır.

HİZMET
STANDARTLARI

YÖNETMELİKLER

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen “Ümraniye Belediyesi
Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi” çalışması 2014 yılında tamamlanarak hem web
ortamında hem müdürlüklerin girişlerinde
pano olarak ilan edilmiştir. Hizmetlerdeki bilgi güncellemesi müdürlüğümüz tarafından
takip edilmektedir.

Görev ve çalışma yönetmeliği, kamu kurumlarına ait birimlerin teşkilat yapılarını,
görev sorumluluklarını detaylı bir şekilde ifade eden resmi
bir belgedir. Mevzuat Hazırlama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre hazırlanmakta ve Belediye Meclisinin
onayına sunulduktan sonra uygulamaya konulmaktadır.

Hizmet standartları, vatandaş yönelik tüm
hizmetlerle ilgili, hizmetin,
- nerede
- kim tarafından
- hangi evraklarla
- ne kadar zamanda sunulacağını ifade etmekte, aynı zamanda sorun yaşandığından
şikayet mercilerini göstermektedir.
Özellikle hangi hizmetin ne kadar sürede
verileceğinin önceden belirlenmesi hem vatandaş beklentisini normalize etmekte hem
de hizmet üretenler için motive edici bir unsur olmaktadır.

Hem mevcut yasalar hem de belediyemizin
sahip olduğu Kalite Yönetim Sistemi bütün
birimlerin teşkilat yapılarının ve görev tanımlarının net bir şekilde tanımlanmasını öngörmektedir. Bu kapsamda tüm müdürlüklerimizin ve şefliklerimizin “görev tanımları”
belli bir format dahilinde hazırlanmış, belli
dönemlerde de güncellenmiştir.
Yeni kurulan, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün
görev ve çalışma yönetmelikleri hazırlanmış,
bunun yanı sıra görev alanlarında değişik
olan Bilgi İşlem Müdürlüğü ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün yönetmelikleri ve teşkilat yapıları revize edilmiştir.
Bu güncellemeler yapılırken birimlerin organizasyon yapıları ve görev dağılımları yeniden tartışmaya açılmakta ve her işin bir sahibi/sorumlusu olacak şekilde yönetmeliklere
yansıtılmaktadır.
Yeni dönemde müdürlüklerimizde görev
tanımları çalışması başlatılacaktır. Mevcut
çalışma düzeni analiz edilerek tüm müdürlüklerde unvan bazlı görev tanımlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Tespit çalışmasında 3.215 sokakta,36.052 fotoğraf
çekilmiştir,ortaya çıkan olumsuzluklar bir plan dahilinde
çözümlenerek sonuçlar raporlanmıştır.

MAHALLE
TESPİT
ÇALIŞMASI
Mahalle Tespit Çalışması; ilçemizin tüm cadde ve sokaklarının müdürlerimiz ve şeflerimiz tarafından yerinde incelenmesi, problemlerin tespit edilip standart formalara
işlenmesi, fotoğraflanması ve buradan elde
edilen verilerin mahalle ve sokak bazlı raporlanmasıdır.
Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: (1) Sahada tespit çalışması, (2) İş analizi ve planlama, (3) Sonuç takip ve raporlama.
İlkini 2007 yılında yaptığımız tespit çalışmalarından verimli sonuçlar elde edilmesiyle
Mahalle Tespit Çalışması 2011, 2012, 2013,
2014 ve 2015 yıllarında da yapılmıştır.
Tüm müdürlerimizin rol aldığı çalışmada
3200’ün üzerinde sokak yerinde incelenmiş
ve fotoğraflanmıştır. Önceden hazırlanan
kontrol listeleri ile sokaklarla ilgili asfalt, kaldırım ve çevre temizlik başta olmak üzere
onlarca konuda değerlendirme yapılmıştır.
İyi-orta-kötü gibi standart değerlendirmeler
yanı sıra açık uçlu değerlendirmeler de yapılarak muhtemel tüm problemler çalışma
kapsamına alınmıştır.

BİLDİRİ
SUNUMLAR
Ümraniye Belediyesinin Stratejik Planlama
ve Performans Programı alanında yaptığı
çalışmalar akademik alanda ilgi görmeye
devam etmektedir. Sempozyum ve kongrelere makale gönderilerek kurumumuzdaki
uygulamaklar anlatılmaktadır. 2015 yılında 2
kongre / sempozyuma bildiri ile katılım sağlanmıştır.
Marmara Üniversitesi tarafından Sultanahmet Rektörlük binasında düzenlenen “2.
Stratejik Kamu Yönetimi” sempozyumunda,
“Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve
Göstergeler” adlı bir bildiri sunularak belediyemizin performans yönetimi alanındaki
yaklaşımı anlatılmıştır.
Dünya Ekonomik Araştırma Enstitüsü
(WERI), Piomento Sosyo-Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IRES) ve Ostrava Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nin katkılarıyla İspanya’nın
Barcelona şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Kongresi’ne “Belediyelerde
Stratejik Planlama ve Ümraniye Belediyesi
Örneği” adlı bildiri sunularak kurumumuz
temsil edilmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen veriler mahalle
ve sokak bazlı raporlanmış, belediyenin tüm
yöneticilerinin olduğu bir toplantıda sonuçlar görüşülmüştür.
Çalışma sonucunda elde edilen sorunlar ve
tespitlerle ilgili çözüm planları oluşturulmuş,
her bir sorunun çözümü için belirli süreler
tayin edilmiştir. Tüm sorunlar önceden belirlenen sürelerde giderilmiş ve görselleriyle
birlikte raporlanmıştır.
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