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lıkTa dai 

2022 Yılı Güncellemesi Mevcut İfade Güncellenmiş İfade Güncelleme Gerekçesi 

Hedef 1.1. 

Performans Göstergesi PG1.1.4. 
Belediyemize ait güneş enerji 
santrali kurulma sayısı (Adet) 

- Hedef 6.6. altına eklenmiştir. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG1.1.1. 4 3 

Büyükşehir Belediyemizce atık kabul tesisi 

kurulması amacıyla tahsis talebinde bulunulmuş 

ancak tahsis işlemleri tamamlanamadığı için tesis 
kurulamamıştır.  Tahsis işlemlerinin tamamlanması 

halinde tesis kurulumu gerçekleştirilecektir. 

PG1.1.3. 1 0 

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için hibe, 
kredi v.b finansman kaynaklarının bulunamaması 

nedeniyle proje gerçekleştirilmemiştir. Uygun 

finansman bulunması durumunda proje 
gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergesinin 
Hedefe Etkisi 

PG 1.1.1. 25 45 PG1.1.4, Hedef6.6.’ya eklendiği için ve Sintine 

Bertaraf /Gerikazanım tesisi gerçekleştirilmesi için 
hibe, kredi v.b finansman kaynaklarının 

bulunamaması nedeniyle değiştirilmiştir. 

PG1.1.2. 25 45 

PG1.1.3. 25 10 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Faaliyet ve Projeler 

• Atık kabul tesislerinin kurulması  

• Atık kabul teknelerinin alınması  

• Kara ile bağlantısı olmayan koylardan atık toplanması ve 

kıyı temizliğinin yapılması 

• Deniz araçlarından kaynaklanan atıkların atık kabul 

tekneleri ile alınması  

• Sintine Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisinin kurulması 

• Güneş Enerjisi Santrali kurulması 

• Atık kabul tesislerinin kurulması  

• Atık kabul teknelerinin alınması  

• Kara ile bağlantısı olmayan koylardan atık 

toplanması ve kıyı temizliğinin yapılması 

• Deniz araçlarından kaynaklanan atıkların atık kabul 

tekneleri ile alınması  

• Sintine Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisinin 

kurulması 

PG1.1.4., Hedef 6.6. altında değerlendirildiği için 

Güneş Enerjisi Santrali kurulması işi bu hedeften 

kaldırılmıştır. 

Toplam Maliyet 87.500.000,00 TL 71.500.000,00 TL 

Hedef 1.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 1.2.1.  250 685 

Pandemi nedeniyle yılın büyük bir bölümünde 

şikâyetlerin yoğun olarak geldiği eğlence yerleri 

kapalı kalmaktadır. Bu kapsamda şikâyet 
oluşmamaktadır.   

PG1.2.2. 3 10 

Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya 

geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 

şartlarındaki değişime göre organizasyon 
planlanacaktır. 

PG1.2.3. 3 10 Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya 
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geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 
şartlarındaki değişime göre organizasyon 

planlanacaktır. 

PG 1.2.4. 1 3 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

üzerinden güncellenmesi 

PG1.2.5. 2 7 

Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya 

geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 

şartlarındaki değişime göre organizasyon 
planlanacaktır. 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Hedef 1.3. 

Performans Göstergesi PG1.3.5. 

Büyükşehir Belediyemiz 

sorumluluğundaki yolların 

temizliğinde çalışan personel 
sayısı (Adet) 

Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki 

temizliği yapılan yol uzunluğu (km) 

Yeni gösterge ile daha anlaşılabilir 

değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.3.3. 700.000 2.200.000 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

üzerinden güncellenmesi. 

PG 1.3.4. 12 8 
Diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan 
çalışmalar ve vahşi depolama alanlarının tahsis 

çalışmaları sebebiyle güncellenmiştir. 

PG 1.3.5. 100 9.393,2 

Performans göstergesi değişikliği yapılmış ve 

temizliği yapılan yol uzunluğu kümülatif 
toplamına yer verilmiştir. 

Hedef 1.4. 

Hedef 
Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile 

bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak 

Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü 

ile bertarafını yapmak  
Atıkların Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 

değerlendirilmesi sebebiyle güncelleme yapılmıştır. 
 

Performans Göstergesi 

PG 1.4.2. 

Geri kazanımı sağlanan hafriyat 
toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı 

miktarının toplam atık miktarına 
oranı (Yüzde) 

- 

PG 1.4.3. 

 

İlimiz genelinde belgelendirilen ve 

kontrol altına alınan hafriyat 
toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları 

taşıma aracı sayısı (Adet) 

İlimiz genelinde belgelendirilen ve Belediyemiz 

sistemine entegre edilerek aktif olarak takibi 
gerçekleştirilen araç sayısı (Adet) 

Belediyemiz Hafriyat Yönetim Bilgi Sisteminde 

aktif olarak görünen araç sayıları olarak 
düzenlenmiştir. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.4.3. 425 775 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

üzerinden güncellenmesi. PG 1.4.4. 1.300.000 4.250.000 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 

PG 1.4.1. 25 33 

Performans göstergesi sayısının eksilmesi 

sebebiyle güncelleme yapılmıştır. 
PG 1.4.3. 25 34 

PG 1.4.4. 25 33 
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Hedef 1.5. 

Hedef 
Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 
toplanmasını sağlamak  

Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak 

Mevcut hedef ifadesinin değiştirilmesi. 

Performans Göstergesi 
Değeri 

PG1.5.2. 35 45 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 

2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup 

aktif olan ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat 
belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların artışı 

MUSKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon ve içme 

suyu hatlarının yenilenmesi sonucu tahrip olan 
yolların güvenli hale getirilmesi kapsamında 

yağmursuyu hatları inşa edilerek yol üst 

kaplamalarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

Hedef 1.6. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG1.6.2. 1 16 

Gösterge değerlerinin kümülatif olarak 
yazılmamasından dolayı düzeltilmiştir. 

PG1.6.3. - 24 

PG1.6.4. 1 2 

Hedef 2.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG2.1.1. 2.250 6.635 

Stratejik Plan değerlendirme sürecinde 

performans göstergelerine ilişkin performans 

hesaplamasının doğru sonuç verebilmesi için 
kümülatif toplamlar yazılmıştır. 

PG2.1.2. 2.125 7.817 

PG2.1.3. 2.400 7.657 

PG2.1.4  1.200 4.286 

PG2.1.5  240 576 

Hedef 2.2. 

Performans Göstergesi 
Değeri 

PG2.2.2. 2.000 3.800 
Stratejik Plan değerlendirme sürecinde 

performans göstergelerine ilişkin performans 
hesaplamasının doğru sonuç verebilmesi için 

kümülatif toplamlar yazılmıştır. 

PG2.2.3  2.500 5.150 

PG2.2.4.  250 850 

PG2.2.5. 250 800 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Hedef 2.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG2.3.1. 151 481 

Stratejik Plan değerlendirme sürecinde 
performans göstergelerine ilişkin performans 

hesaplamasının doğru sonuç verebilmesi için 

kümülatif toplamlar yazılmıştır. 

PG2.3.2  1.434 5.736 

PG2.3.3  1.750 6.600 

PG2.3.4  2 16 

PG2.3.5  0 2 

Hedef 2.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG2.4.2. 8.850 34.200 

Stratejik Plan değerlendirme sürecinde 

performans göstergelerine ilişkin performans 
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hesaplamasının doğru sonuç verebilmesi için 
kümülatif toplamlar yazılmıştır. 

Hedef 3.1. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.1.1. 5 76 Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek 

için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama 
açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

PG3.1.2. 4 23 

PG3.1.3. 2 10 

Sorumlu Birimler Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 
İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Hedef 3.2. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.2.1. 6 16 Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek 

için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama 
açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

PG3.2.2. 7 28 

PG3.2.3. 2 7 

PG3.2.4. 1 3 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 
İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Hedef 3.3. 

Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.3.1. 12 62 Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek 
için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama 

açısından kümülatif değerler üzerinden 
güncelleme yapılmıştır. 

PG3.3.2. 1 5 

PG3.3.3. 1 43 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 
İşbirliği Yapılacak Birimler 

Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 
Başkanlığı 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Hedef 3.4. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.4.1. 2 26 Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek 

için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 

ağırlık verilmiştir, pandemi sürecinde 
konservatuar kapalı olduğu için rakamlar revize 

edilmiştir ve performans hesaplama açısından 

kümülatif değerler üzerinden güncelleme 

yapılmıştır. 

PG3.4.2. 270 770  

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 
İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

• Zabıta Dairesi Başkanlığı 

Hedef 3.5. Performans Göstergesi PG3.5.1. 
Bölge Müzesinde düzenlenen 

etkinlik sayısı (Adet) 
Kent Belleğinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet) 

“Bölge Müzesi“ ifadesi “Kent Belleği” olarak 
güncellenmiştir. 
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PG3.5.2. 
Bölge Müzesi ziyaretçi sayısı 

(Adet) 
Kent Belleği ziyaretçi sayısı (Adet) 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.5.1.  30 10 

Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği 

ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık 

etkinlik yapılması mümkün olmadığından söz 
konusu rakam güncellenmiştir. 

PG3.5.2. 7.500 2.500 

Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği 

ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık 
etkinlik yapılması mümkün olmadığından söz 

konusu rakam güncellenmiştir. 

PG3.5.3. 750 350 Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık 

etkinlik yapılması mümkün olmadığından söz 
konusu rakam güncellenmiştir. PG3.5.4. 7.500 3.500 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

• Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Riskler 

• Personel sayısında eksiklik 

• Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde değişiklik 

• Yeterli ödenek sağlanamaması 

• Personel sayısında eksiklik 

• Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde değişiklik 

• Yeterli ödenek sağlanamaması 

• Kent Belleği yapısının inşaat faaliyetlerinin 

bitmemesi 

• Covid-19 salgınının devam etmesi 

Kent Belleği yapısının inşaat faaliyetleri 

bitmemesi ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde 
halka açık etkinlik yapılamaması 

Faaliyet ve Projeler 

Muğla Bölge Müzesi Faaliyet ve Projeleri 

• Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi 

• Çalışma konularına göre kadroların 

oluşturulması 

• Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin 

(etkinliklerin) hayata geçirilmesi 

• 13 İlçeyi kapsayacak süreli gezici sergilemenin 

hayata geçirilmesi 

Semt Evleri Faaliyet ve Projeleri 

• Saburhane Semt Evi faaliyetlerinin sürdürülmesi 

• Gözcü Evi Semt Evi’nin hayata geçirilmesi, 

faaliyetlerinin başlatılması ve sürdürülmesi 

• Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon proje ve 

uygulamasının tamamlanması 

• Ağa Bahçesi Konağı’nın hayata geçirilmesi, 

faaliyetlerinin başlatılması ve sürdürülmesi 

Kent Belleği Faaliyet ve Projeleri 

• Kent Belleğinin çalışma modelinin 

belirlenmesi 

• Çalışma konularına göre kadroların 

oluşturulması 

• Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin 

(etkinliklerin) hayata geçirilmesi 

• 13 İlçeyi kapsayacak süreli gezici 

sergilemenin hayata geçirilmesi 
Semt Evleri Faaliyet ve Projeleri 

• Saburhane Semt Evi faaliyetlerinin 

sürdürülmesi 

• Gözcü Evi Semt Evi’nin hayata 

geçirilmesi, faaliyetlerinin başlatılması ve 

sürdürülmesi 

• Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon proje 

ve uygulamasının tamamlanması 

• Ağa Bahçesi Konağı’nın hayata 

geçirilmesi, faaliyetlerinin başlatılması ve 

sürdürülmesi 

“Bölge Müzesi“ ifadesi “Kent Belleği” olarak 

güncellenmiştir 

Hedef 4.1. Performans Göstergesi PG 4.1.1. 
Onaylanan diğer bütüncül plan 

alanı (ha) 
Diğer bütüncül plan alanı (ha) 

Planlama süreci yıllara sari ilerleyebileceğinden 
planın onay tarihi yerine çalışmanın başlatıldığı 
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PG 4.1.2. 
Onaylanan 1/5000 ölçekli 
öncelikli plan alanı (ha) 

1/5000 ölçekli öncelikli plan alanı (ha) 
ihale tarihinin baz alınması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 4.1.1. 6.000 5.500 Genel olarak süreç içerisinde plan çalışmaları 

yürütülürken kurum görüşleri aşamasında 

kurumların envanter eksikliğinden kaynaklı 
gecikmeler yaşandığından tamamlanma 

aşamasına gelen planlar esas alınarak hedeflenen 

planların yıllara göre dağılımı yeniden ele 
alınmıştır. 

PG 4.1.2. 3.600 2.700 

Performans Göstergesinin 
Hedefe Etkisi 

PG 4.1.1. 60 65 Planlama alan büyüklüklerindeki güncelleme 
hedefe etkisini de değiştirmiştir. PG 4.1.2. 40 35 

Toplam Maliyet 1.000.000,00 TL 750.000,00 TL 

Plan yapımı planlanan alan daraldığı için ve 

gerçekleştirilen ihale bedelleri göz önünde 
bulundurularak tahmin edilen maliyet 

güncellenmiştir. 

Hedef 4.2. 

Performans Göstergesi PG 4.2.2 
İlçe belediyelerinden onay için 

gelen parselasyon planları sayısı 

(Adet) 

İlçe belediyelerinden onay için gelip, Büyükşehir 
Encümen Kararı alınarak onaylanan parselasyon 

planları sayısı (Adet) 

İlçe belediyesinden onay için gelip, kontrol 
aşamasında hata veya eksik bulunarak geri iade 

edilmesi. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG.4.2.1. 5 17 Performans göstergesi değerinin kümülatif 

toplam üzerinden güncellenmesi PG.4.2.2. 15 52 

Hedef 4.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG.4.3.1. 1 7 

Performans göstergesi değerinin kümülatif 

toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 4.4. 

Hedef 
Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi 

uygulamak 

Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak 

veya hazırlattırmak. 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 
gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması. 

Performans Göstergesi 

PG4.4.1: Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme 

ve Kentsel Tasarım Proje ve Uygulama Süreci tamamlanma 
oranı (Yüzde) 

PG4.4.1: Mimari ve Kentsel Tasarım proje çalışmaları 

sayısı (Adet) 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 
gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması. Saburhane Projesi 

bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 

Değeri 
PG4.4.1. 100 10 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı proje içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması nedeniyle “yüzde” 
(%) ifadesinden “adet” ifadesine geçilmiştir. 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

-Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı, 

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 

-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
-Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 

-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, 

-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması ve birim isim 
değişikliği. 

Riskler 

-Personel sayısında eksiklik  

-Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde değişiklik  
-Yeterli ödenek sağlanamaması 

-Proje onay aşamasında yaşanacak gecikmeler 

-Mülkiyet kaynaklı İmar Planı ve Kadastral Durum 
sıkıntıları, 

-Başkanlığımız dışındaki Kurumlardan elde edilmesi 

gereken bilgi, belge ve izinlere dair süreçlerde 
yaşanacak gecikmeler. 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olmasına ek olarak 
ülkemiz ve dünyada etkisini sürdürmekte olan 

COVID-19 salgının etkileri.  
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-Covid-19 salgını nedeniyle yaşanacak gecikmeler 

Faaliyet ve Projeler 

-Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve 

Kentsel Tasarım Projesinin ve uygulamasının 

tamamlanması 

-Mimari ve kentsel tasarım alanında uygulama 

projeleri hazırlamak ve hazırlatmak. 
-Uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında 

bulunmak. 

-Mimari ve kentsel tasarım alanında ilgili aktörlerle 
temaslar kurarak katılımcı süreç yönetimi 

gerçekleştirmek. 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması. 

Toplam Maliyet 100.000.000,00 TL 1.800.000,00 TL 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması ve Saburhane 

Uygulama Projesi ile ilgili uygulama görevinin 
Menteşe Belediyesi tarafından uygulanacağı 

nedeniyle tahmini maliyette, yalnızca Kentsel 

Tasarım projesi hesaba katılacak şekilde revizyona 
gidilmiştir. 

Tespitler 

-Muğla kentsel sit alanlarında sosyal, kültürel ve ekonomik 

anlamda dezavantajlı kesimlerin ağırlıklı olarak yaşamakta 
olması  

-Kentsel sit alanlarında altyapı eksikliği ve ekonomik 

imkânsızlıklar ve yapılaşma baskısı ile tarihi dokuların 
bozulmakta oluşu 

-Mimari ve kentsel tasarım projelerinde katılımcı ve 

bütüncül süreç yönetimi yaklaşımı ile hareket 
edilmemesi. 

-Projelendirme süreci içerisinde içerikle ilgili talepler 

ve önceliklerde değişiklikler gerçekleşmesinin proje 
sürecinin programına ve takvimine etki etmesi.  

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 
değişikliğinden kaynaklı olması. 

İhtiyaçlar -Nitelikli kentsel tasarım ve projeler yapılması 

-Katılımcı süreç yönetimi 

-Teknik personel desteği, 

-Teknik konularda hizmet alımları, 
-Teknik donanım desteği, 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 
gerçekleştirilen görev tanımı esaslı, proje ve içerik 

değişikliğinden kaynaklı olması. 

Hedef 4.5. 

Hedef 

Kentsel Tasarım Rehberini 1 yıl içerisinde tamamlayıp her 

yıl en az 1 tane kent aksı/sokak sağlıklaştırma çalışması 

yapmak  

- 

Fen İşleri Daire Başkanlığının bünyesinde Kentsel 

Tasarım İşlerine ilişkin herhangi bir birim 
bulunmamaktadır.  

Bu bağlamda ilgili hedef kaldırılmıştır.  

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Hedef 4.6. Hedef 

İlçe bazlı yapı ihtiyaç analizi ve arazi etüdleri ile turizm 

merkezi olan ilçelerin aydınlatma master planını 

tamamlamak 

- 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye 

Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü 

kapatılmış olup bu bağlamda ilgili hedef 

kaldırılmıştır. 

Hedef 5.1. Performans Göstergesi PG 5.1.5. 
Ulaşım ile ilgili yapılan atölye 

çalışması sayısı (Adet) 
- 

Covid-19 salgını sebebiyle stratejik planın ilk 2 

yılında hedeflenen atölye çalışmaları 
gerçekleştirememiştir. Salgının seyri hakkında 

herhangi bir öngörü bulunmadığı için yüz yüze 
yapılması planlanan bu etkinliğin performans 

göstergesinden kaldırılmıştır.  
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Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 5.1.3. 189 214 

11.08.2016 tarih ve 351 sayılı Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Kararı ile işletilen toplu ulaşım 

şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetleri MUTTAŞ’a 

devir edilmiştir. 
Ayrıca 09.03.2017 tarihli ve 118 sayılı Muğla 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile toplu 

taşıma hizmetlerinde ve toplu taşımada kullanılan 
tüm araçlar avadanlıkları ile birlikte MUTTAŞ’a 

devir edilmiştir. 

MUTTAŞ’ın havalimanı ulaşım hizmetlerinde 

kullandığı araç toplamı ile devir edilen araç toplamı 

204 adettir. 

2022-2023-2024 yıllarında her yıl araç filosuna 10 
adet toplu taşıma aracı alımı planlanmaktadır. 

PG 5.1.4. 80 100 

Toplu taşımaya nakit binişler 14.05.2020 tarihli ve 

2020/113 sayılı UKOME Kararı ile sonlandırılmış 

olup tüm toplu taşıma araçlarında elektronik 
ücretlendirme sistemi kullanılmaktadır. 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 

PG 5.1.1. 10 15 
Çıkarılan PG5.1.5. göstergesinin hedefe etkisi 

değeri diğer göstergelere paylaştırılmıştır. 

PG 5.1.2. 20 25 
Çıkarılan PG5.1.5. göstergesinin hedefe etkisi 
değeri diğer göstergelere paylaştırılmıştır. 

PG 5.1.3. 25 30 
Çıkarılan PG5.1.5. göstergesinin hedefe etkisi 

değeri diğer göstergelere paylaştırılmıştır. 

PG 5.1.4.  25 30 
Çıkarılan PG5.1.5. göstergesinin hedefe etkisi 
değeri diğer göstergelere paylaştırılmıştır. 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

• Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Riskler 

• Bütçe yetersizliği 

• Doğal eşikler 

• Yetki alanlarının farklılığı 

• Katılımın ve tanıtımın sağlanamaması 

• Provokasyon 

• Yetki alanlarının farklılığı 

• Provokasyon 

• Covid-19 Pandemisi 

Kaldırılan risklere ilişkin gerekli ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 

2020 yılında ortaya çıkan pandemi sebebiyle 
toplu taşıma faaliyetleri büyük ölçüde 

etkilenmiştir. 

Faaliyet ve Projeler • Toplu taşımaya nakit binişlerin 5 yıl içerisinde kademeli 

olarak sonlandırılması 

• Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi 

• Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması amacıyla 

kırsal havzalar oluşturulması 

• Yılın bir günü belirlenerek Muğla Ulaşım Günü ilan 

edilmesi ve ulaşımla ilgili öneriler alınması 

• Yılın bir günü belirlenerek çocuk ve gençlere yönelik 

etkinlik yapılması, trafikle ilgili eğitim verilmesi 

• Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi 

• Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması 

amacıyla kırsal havzalar oluşturulması 

14.05.2020 tarihli ve 2020/113 sayılı UKOME 
Kararı ile (1-17. İlimiz genelinde COVİD-19 

salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri 

kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
denetimindeki ÖTTA araçlarından vatandaş ve 

şoför personeli arasındaki ulaşım ücreti olan 

nakit para alış verişinin tamamen kaldırılması 
konulu) 24.03.2020 tarihli ve UTK2020-3-92 

sayılı Ulaşım Trafik Komisyon Raporuna 
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Tespitler 

• Toplu taşıma filosunun yetersizliği 

• Toplu taşımaya nakit binişlerin toplu taşıma konforunu 

etkilemesi 

• Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde 

yaygınlaşmamış olması 

• Trafik bilincinin kent genelinde oluşmamış olması 

• Trafikle ilgili çocuk ve gençlere herhangi bir eğitimin 

verilmiyor olması 

• Toplu taşıma filosunun yetersizliği 

• Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde 

yaygınlaşmamış olması 

 

istinaden güncellenmiştir. Toplu taşımaya nakit 
binişler 14.05.2020 tarihli ve 2020/113 sayılı 

UKOME Kararı ile sonlandırılmış olup tüm toplu 

taşıma araçlarında elektronik ücretlendirme 
sistemi kullanılmaktadır. 

Covid-19 salgını sebebiyle stratejik planın ilk 2 

yılında hedeflenen atölye çalışmaları 
gerçekleştirememiştir. Salgının seyri hakkında 

herhangi bir öngörü bulunmadığı için yüz yüze 

yapılması planlanan bu etkinliğin performans 

göstergesinden kaldırılması gerekmektedir.    

İhtiyaçlar 

• Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi 

• Toplu taşımada ödeme sisteminin tümüyle elektronik 

olması gerekliliği 

• Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsetilmesi 

gerekliliği 

• Trafik güvenliğine ilişkin katılımcı sürecin geliştirilmesi 

• Çocuklara verilecek eğitimde, trafik güvenliğine yönelik 

farkındalık oluşturulması 

• Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi 

• Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsetilmesi 

gerekliliği 

Hedef 5.3. 

Performans Göstergesi PG 5.3.2. Açık otopark kapasitesi (Adet) 
Büyükşehir belediyemiz mülkiyetinde bulunan toplam 
otopark kapasitesi (Adet) 

Otoparklar açık, kapalı, özel, katlı, genel, bölge, yol 
üstü, trafik-yediemin gibi çeşitlere ayrılmış olup 

Açık otopark ifadesi tüm otoparklar içinde küçük bir 

kısmı kapsamaktadır. 2019 yılında yazılan açık 
otopark ifadesinin mülkiyeti büyükşehir 

belediyesinde bulunan toplam otopark kapasitesi 

olarak değişmesinin gerektiği değerlendirilmiştir. 

Toplam otopark ifadesi açık, kapalı, katlı, genel, 

bölge, yol üstü otoparklarını kapsarken trafik-

yediemin ve özel otoparklar kapsam dışı 
tutulacaktır. 

Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.3.2. Değeri 8.200 5.468 

2019 yılında yazılan 8.000 kapasite özel ve 

büyükşehir mülkiyetinde bulunan ve aktif olarak 
hizmette bulunmayan toplam otopark kapasitesi 

(açık+kapalı+özel+faaliyette olmayan yol 

üstü+trafik-yediemin+abonelik ile firmalara 
kiralanan otoparklar) olup açık otopark ifadesi ile 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 2019 yılı başlangıç 

değeri mülkiyetin Büyükşehir Belediyemize ait 
olduğu ve aktif olarak faaliyet gösteren toplam 755 

araç kapasitesi bulunmaktadır. 2020 yılında 330 

araç kapasiteli Türkan Saylan Yaşam Merkezi 
Otoparkı faaliyete başlamıştır. 2021 yılında 130 araç 

kapasiteli Bodrum Terminali Otoparkı faaliyete 

başlamıştır. Ayrıca İl genelinde 3597 araç kapasiteli 
Yol üstü araç park yerlerinin ihalesi tamamlanarak 

faaliyete geçmiştir. 2022 yılında 75 araç kapasiteli 

Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi otoparkı 
faaliyete geçecektir. Ayrıca 581 araç kapasiteli 
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Menteşe Kent Meydanı Otoparkı faaliyete 
geçecektir. 

Hedef 5.4. 

Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.4.2. 3 14 

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve 

tasarrufunda bulunan liman işletmelerinin 

28.05.2020 tarih ve 99 sayılı Büyükşehir 
Belediye Meclis Kararı ile MUTTAŞ’a 

devredilmesinden dolayı sadece Dalyan Rıhtımı 

için bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. 

Toplam Maliyet 127.089.519,00 TL 105.150.000,00 TL 

Faaliyet ve Projeler 

• Acil müdahale ve/veya atık teknesi alınması 

• Limanlarda alt yapı ve üst yapı yenilemelerinin yapılması 

• Atık otomasyon siteminin alınması 

• Deniz temizleme ekipmanlarının alınması 

• Acil müdahale ve/veya atık teknesi alınması 

• Limanlarda alt yapı ve üst yapı yenilemelerinin 

yapılması 

• Deniz temizleme ekipmanlarının alınması 

16.04.2020 tarih ve 78938836-140.07-E.20119 
sayılı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yazısı 

kararıyla gemilerde Mavikart sistemi kaldırıldığı 

için ilgili kısımların çıkarılması gerekmektedir. 

Tespitler 

• İlimizde denizlerde çıkabilecek yangın ve acil 

durumlarda anında müdahale edebilecek tekne sayısının 
yetersiz olması 

• Sorumluluk sahamızdaki alanlarda mevcut atık alım 

otomasyon sistemlerinin yetersizliği 

• Sorumluluk sahamızdaki alanlarda alt yapının eski ve 

yetersiz olması 

• İlimizde denizlerde çıkabilecek yangın ve acil 

durumlarda anında müdahale edebilecek tekne 

sayısının yetersiz olması 

• Sorumluluk sahamızdaki alanlarda alt yapının eski 

ve yetersiz olması 

İhtiyaçlar 

• Sorumluluk sahamızdaki kıyı tesislerinde alt yapı ve üst 

yapının yenilenmesi (yangın, elektrik, bağlama üniteleri 

vb.) 

• Acil müdahale ve/veya atık teknelerinin alınması 

• Atık otomasyon sistemlerinin bakımlarının yapılması ve 

sayılarının artırılması 

• Sorumluluk sahamızdaki kıyı tesislerinde alt yapı 

ve üst yapının yenilenmesi (yangın, elektrik, 
bağlama üniteleri vb.) 

• Acil müdahale ve/veya atık teknelerinin alınması 

 

Hedef 5.5. 

Hedef 
Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli 

ve modern yolları yaygınlaştırmak 

Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) 

daha konforlu, emniyetli ve modern yolları 
yaygınlaştırmak 

Mevcut hedef ifadesinin değiştirilmesi. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG5.5.2. 300 270 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 

2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup 
aktif olan ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat 

belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı 

bütçe tahminlerinin eksi yönde ilerlemesi 
sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere 

ulaştırılması hedeflenmektedir. 

PG5.5.3.  141 151 

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve 

yerinde yapılan incelemeler neticesinde sorumluluk 
alanımızda bulunan yollarda can, mal, trafik 

güvenliğini olumsuz etkileyen sarp ve buzlanma 

riski oluşturan alanların oto korkuluk imalatlarında 
artış yapılması ve sıkıntılı noktaların güvenli hale 

getirilmesi hedeflenmektedir. 

PG5.5.5.  80 75 
Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 
2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup 

aktif olan ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat 
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belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı 
bütçe tahminlerinin eksi yönde ilerlemesi 

sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere 

ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Hedef 5.6. 

Performans Göstergesi 

PG5.6.1. 
Kurulan Bölge Şefliklerinin 
sayısı (Adet) 

- 

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon 

Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” kapsamında ilçe belediyelerine 
yetki verildi. 

PG5.6.3. 

AYKOME Modül ve Altyapı 

Bilgi Sisteminin aktif kullanılma 
oranı (Yüzde) 

AYKOME Ruhsat Modül Sisteminin aktif kullanılma 

oranı (Yüzde) 

Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin 

ayrılması 
Gerekli personelin temin edilmesi 

Muğla Altyapı Koordinasyon Merkezi Bilgi Sisteminin 

(MAKBİS) aktif kullanılma oranı (Yüzde) 

AYKOME ruhsat çalışma sisteminin ayrılması 

Gerekli personelin temin edilmesi 

Performans Göstergesi 

Değeri 
PG5.6.3. 15 

40 Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin 
ayrılması 

50 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 
PG5.6.3. 30 

30 
Performans göstergesi değişikliği yapılması 

30 

Hedef 5.6. 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan  “Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

kapsamında ilçe belediyelerine yetki verildi. 

Riskler 

• Çalışmaların geniş bir bölgede yapılmasından dolayı 

kontrolün yapılmasında zaman kaybının oluşması 

• Ekipman ve araç eksiklikleri bulunması 

• 13 ilçemizde bölge şefliklerini kapsayacak birimin 

olmaması 

• AYKOME şefliğinin olmamasından dolayı kaçak 

kazıların önüne geçilememesi ve gerekli cezai işlemlerin 
uygulanamaması 

• Altyapı kurum ve kuruluşların yatırım programına 

almaması 

• İlgili kurum ve kuruluşların yeteri önemi 

göstermemesi 

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan  “Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

kapsamında ilçe belediyelerine yetki verildi. 
Kurumların yıllık bütçe programına uymaması 

Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin 

ayrılması 

Faaliyet ve Projeler 

• Ortak yatırım programı bilincinin oluşturulması 

• AYKOME Modülünün ve Alt Yapı Bilgi Siteminin 

eksiksiz kullanılmasının sağlanması 

• Tablet, araç vb. alımları ile teknolojik kaynak temini 

yapılması 

• Ortak yatırım programı bilincinin oluşturulması 

• AYKOME Ruhsat Modülünün kullanılması ve 

dijital ortamda başvurunun alınması ve 

ruhsatlandırılması 

• AYKOME Ruhsat Modülünün eksiksiz 

kullanılmasının sağlanması 

Kurumların yıllık bütçe programına uymaması 

Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin 

ayrılması 

Tespitler 

• Üst kaplama onarımlarına anında müdahale ve hâkim olma 

konusunda personel, araç, makine vb. yetersizlikleri 

olması  

• Altyapı kurumlarının, (haberleşme, elektrik, doğalgaz) 

şirket olması, bu şirketlerin ayrıca yatırım programlarını 

- 

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan  “Büyükşehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
kapsamında ilçe belediyelerine yetki verildi. 
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üst kurumlara (EPDK, TEDAŞ, BTK VB) onaylatma 

sürecinin, ortak program oluşturmasını geciktirmesi 

İhtiyaçlar 

• Teknolojik ekipmanların, araç ve personel eksiklerinin 

giderilmesi 

• 13 ilçede bölge şefliklerini kapsayacak şefliklerin 

kurulması 

Teknolojik ekipman (araç, tablet vb.) ihtiyaçlarının 

giderilmesi 

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan  “Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

kapsamında ilçe belediyelerine yetki verildi. 

Hedef 6.1. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG6.1.1. 7 24 

Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek için 

mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından 

kümülatif değerler üzerinden güncelleme 

yapılmıştır. 
PG6.1.2. 5.000 25.000 

PG6.1.3. 2 7 

Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için 

mobil ve çevrimiçi turizm fuarlarına katılım 

sağlanmasına ağırlık verilmiştir ve performans 

hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Birim isim değişikliği 

Hedef 6.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG6.2.2. 10 910 

Stratejik plan hazırlık aşamasında değerler yanlış 

anlaşılma nedeni ile sehven yazılmıştır. 

Hedef 6.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG6.5.1. 80 320 

Performans hesaplama açısından kümülatif değerler 

üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 6.6. 

Hedef 
Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji 

santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak 

Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında 

güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak 

Cümle daha anlaşılır şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

Performans Göstergesi 

PG6.6.1 
Tamamlanan statik analiz çalışma 

oranı (Yüzde) 

Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulması ile 

ilgili hazırlanan fizibilite sayısı (Kümülatif) 

Performans göstergesinin bütüncül hale getirilerek 

ölçülebilir olmasının sağlanması 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye 
Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü 

kapatılmıştır. 

PG6.6.2. 
Tamamlanan güneş enerji etüdü ve 
projelendirme oranı (Yüzde) 

Fizibilitesi tamamlanmış Güneş Enerjisi Santrali 
hazırlanan proje sayısı (Adet) 

Performans göstergesinin bütüncül hale getirilerek 

ölçülebilir olmasının sağlanması 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye 

Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü 

kapatılmıştır. 

PG6.6.3. 
Mevcut Tüketim Bedellerinde elde 

edilen enerji tasarrufu oranı (Yüzde) 

GES kurulmuş Belediye mülkiyetindeki binaların 
elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karşılanma oranı (Yüzde) 

Performans göstergesinin bütüncül hale getirilerek 

ölçülebilir olmasının sağlanması 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye 
Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü 
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kapatılmıştır. 

PG6.6.4. - 
Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulma 
sayısı (Kümülatif) 

Hedef 1.1.’den Hedef 6.6.’ya taşınmıştır. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG6.6.1. - 1 
Performans göstergesi ölçüm skalası 
değiştirilmiştir. 

PG6.6.2. - 1 
Performans göstergesi ölçüm skalası 

değiştirilmiştir. 

PG6.6.3. 20 10 
Performans göstergesi ölçüm skalası 
değiştirilmiştir. 

PG6.6.4. - 1 
Performans göstergesi ölçüm skalası 

değiştirilmiştir. 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 

PG6.6.1. 25 20 

Performans göstergesi sayısı değiştirilmiştir. PG6.6.2. 55 20 

PG6.6.4. - 40 

Riskler 

• Mevcut binalarda statik yetersizlikler ve güçlendirme 

ihtiyacı bulunması 

• Mevcut binaların güneş enerjisi açısından konumsal 

elverişsizlikleri bulunması 

• Binanın proje müelliflerinden muvafakat alınma 

gerekliliği bulunması 

• Mevcut binalarda statik yetersizlikler ve 

güçlendirme ihtiyacı bulunması 

• Mevcut binaların güneş enerjisi açısından konumsal 

elverişsizlikleri bulunması 

• Binanın proje müelliflerinden muvafakat alınma 

gerekliliği bulunması 

• Çağrı mektupları evrak kontrol ve ön teknik kontrol 

sürecinin uzun olması 

Yeni bir risk eklenmiştir. 

Toplam Maliyet 10.000.000,00 TL 26.000.000,00 TL 
Yeni eklenen performans göstergesinin maliyetinin 
eklenmesi 

Tespitler 

• Statik analiz yapabilen analiz programa sahip olunması  

• Çağrı mektupları evrak kontrol ve ön teknik kontrol 

sürecinin uzun olması 

- 
Tespitler yeni performans göstergeleri 

doğrultusunda güncellenmiştir. 

Hedef 7.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG7.1.1.  50 197 

Pandemi döneminde mali bilançoları bozulan 

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım 

vererek bu süreçten minimum zararla ayrılmaları 

hedeflenmiştir, aktif spor kulüplerine destekler 

sağlanmakta ve performans hesaplama açısından 

kümülatif değerler üzerinden güncelleme 

yapılmıştır. 

PG7.1.2.  8 54 

Pandemi döneminde farklı branşlarda sportif 

organizasyonları online ve mobil olarak 

düzenlenmesi hedeflenmektedir ve performans 

hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

PG7.1.3. 8 74 Pandemi döneminde amatör spor yapanlara 
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malzeme ve pandemi önlemlerine göre malzeme 

ve spor alanı temini hedeflenmektedir ve 

performans hesaplama açısından kümülatif 

değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Birim isim değişikliği 

Riskler 

• Amatör spor kulübünün ligden çekilmesi veya 

çıkarılması 

• Malzemelerin istenilen süre içinde temin edilememesi 

• Tahsis edilecek yerlerin bakım onarım sürecine girmesi 

ya da talep edilen zamanda tahsisli olması 

• Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projelerde izin 

alınamama riski bulunması 

• Vergi gelirlerinin yüzdelik diliminin azlığı 

• Amatör spor kulübünün ligden çekilmesi veya 

çıkarılması 

• Malzemelerin istenilen süre içinde temin 

edilememesi 

• Tahsis edilecek yerlerin bakım onarım sürecine 

girmesi ya da talep edilen zamanda tahsisli olması 

• Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projelerde izin 

alınamama riski bulunması 

Çıkarılan ifade halihazırda hedefe yönelik risk 

teşkil etmemektedir. 

Hedef 7.2. 

Performans Göstergesi 
Değeri 

PG7.2.1. 5 20 Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek 
için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama 
açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

PG7.2.2. 5 7 

PG7.2.3. 3 62 

PG7.3.1. 3 31 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 
İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Hedef 7.3. 

Performans Göstergesi 

Değeri 
PG7.3.2.  20 70 

Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek 

için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine 
ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama 

açısından kümülatif değerler üzerinden 

güncelleme yapılmıştır. 

Sorumlu Birim Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Birim isim değişikliği 

Hedef 8.1. 

Hedef 
İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal 

kaybını asgari seviyeye indirmek 

İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde 

yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye 

indirmek 

 

İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması 

sebebiyle, afet ve acil durumlarda kullanılacak 

teknolojik ve yönetimsel altyapıyı desteklemek ve 

güçlendirmek 

Performans Göstergesi PG8.1.5 - 
Afet ve Acil Durum Eylem Planı Güncelleme oranı 

(Yüzde) 

İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması 

sebebiyle, afet ve acil durumlarda kullanılacak 

teknolojik ve yönetimsel altyapı oluşturmak 

Performans Göstergesi 
Değeri 

PG8.1.2. 50 52 
Emekli olan personellerin olması ve kadrolu 
işçilerin büyükşehir belediyemiz birimlerine 
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görevlendirilmesi sonucu yeni memur personel 
istihdamı yapılması 

PG8.1.3. 30.000 90.000 Performans göstergesi değerinin kümülatif 
toplam üzerinden güncellenmesi PG8.1.4. 80 260 

PG8.1.5. - 100 
İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması 

sebebiyle gösterge eklenmiştir. 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 

PG8.1.1. 35 30 
Performans göstergesi sayısının artması 

PG8.1.2. 30 25 

PG8.1.5. - 10 Performans göstergesi eklenmesi 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Birim isim değişikliği 

Riskler 

• Çok yağış alan bir iklimde olmamız, kışın bazı bölgelerde 

yolların karla kapanması 

• Yaz aylarında arazi ve orman yangınlarında yaşanan artış 

• Yaz aylarında artan araç trafiği 

• Çok yağış alan bir iklimde olmamız, kışın bazı 

bölgelerde yolların karla kapanması 

• Yaz aylarında arazi ve orman yangınlarında 

yaşanan artış 

• Yaz aylarında artan araç trafiği 

• İlimizin yoğun deprem kuşağında olması 

Hedefteki güncelleme sebebiyle 

Faaliyet ve Projeler 

• Yangınlara müdahale edilmesi 

• Kaza kurtarma olaylarına müdahale edilmesi 

• Sel-su baskınlarına müdahale edilmesi 

• Ruhsat aşamasında binalara/işyerlerine yangın tedbirleri 

ile ilgili önlem aldırılması 

• Baca yangınlarının önlenmesi için bacaların 

temizlenmesinin sağlanması 

• Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının yangın 

yönünden denetlenmesi 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve halkın, 

yangın ve afet konusunda eğitilmesi 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve halkın 

katılımıyla tatbikatlar yapılması 

• İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ortaca ve Kavaklıdere İtfaiye 

Grup Amirlikleri hizmet binalarının yapılması 

• Büyük çaplı yangınlarda ve orman yangınlarında su 

ihtiyacını karşılamak için 3 adet 18 tonluk su ikmal aracı, 
3 adet 32 metre merdivenli itfaiye aracı ve 3 adet arama-

kurtarma itfaiye aracı alınması 

• Yangınlara müdahale edilmesi 

• Kaza kurtarma olaylarına müdahale edilmesi 

• Sel-su baskınlarına müdahale edilmesi 

• Ruhsat aşamasında binalara/işyerlerine yangın 

tedbirleri ile ilgili önlem aldırılması 

• Baca yangınlarının önlenmesi için bacaların 

temizlenmesinin sağlanması 

• Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının yangın 

yönünden denetlenmesi 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve halkın, 

yangın ve afet konusunda eğitilmesi 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve halkın 

katılımıyla tatbikatlar yapılması 

• Ortaca ve Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirlikleri 

hizmet binalarının yapılması 

• Yüksek katlı binalarda meydana gelebilecek 

yangınlara müdahale edebilmek için, 2 adet 24 metre 

merdivenli itfaiye aracı ve 1 adet 28 metre 
merdivenli itfaiye aracı alınması  

•  Arama-Kurtarma olaylarında kullanılmak üzere 2 

adet arama-kurtarma itfaiye aracı alınması 

• Deprem Konteynerlerinin hazırlanması 

2020 yılında küresel pandemi nedeniyle tüm 

kamu kurum ve ticari işletmelerinin olduğu gibi 

Büyükşehir Belediyemizin de öz gelirleri önemli 
bir derecede düşmüştür. Küresel pandeminin 

etkilerini vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere 

yansıtmamak için alım ve yapım işleri 
güncellenmiştir. 
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İhtiyaçlar 

• Yaptığımız faaliyet ve sunduğumuz hizmetlerin halka iyi 

aktarılması  

• Yapılan hizmet ile ilgili görsel ve yazılı dokümanlar 

hazırlanması 

• Yangın önlemlerinin ve ilk müdahalenin öneminin 

halkımıza anlatılması  

• Büyük çaplı yangınlarda ve orman yangınlarında su 

ihtiyacını karşılamak için 3 adet 18 tonluk su ikmal 

aracına ihtiyaç duyulması 

• İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ortaca ve Kavaklıdere İtfaiye 

Grup Amirlikleri hizmet binalarının yapılması 

 

• Yaptığımız faaliyet ve sunduğumuz hizmetlerin 

halka iyi aktarılması  

• Yapılan hizmet ile ilgili görsel ve yazılı 

dokümanlar hazırlanması 

• Yangın önlemlerinin ve ilk müdahalenin öneminin 

halkımıza anlatılması  

• Büyük çaplı yangınlarda ve orman yangınlarında su 

ihtiyacını karşılamak için 3 adet 18 tonluk su ikmal 
aracına ihtiyaç duyulması 

• İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ortaca ve Kavaklıdere 

İtfaiye Grup Amirlikleri hizmet binalarının 

yapılması 

• Afet ve Acil Durum Yönetim Aracı 

İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması 

sebebiyle AKOM faaliyetleri de hedefe dahil 

edilmiştir. 

Hedef 8.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG8.2.1. 2 6 

Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

üzerinden güncellenmesi 

Hedef 8.3. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 8.3.1. 1 3 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 
üzerinden güncellenmesi 

Hedef 9.2. 

Performans Göstergesi PG9.2.1. 
Hizmet içi eğitim verilen farklı alan 

sayısı (Adet) 
- 

Diğer 3 gösterge ilgili hedefin performans 

hesaplamasında yeterli olduğu için bu gösterge 

kaldırılmıştır.   

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.2.2. 5.800 20.799 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

ve gerçekleşmeler üzerinden güncellenmesi 

PG9.2.4. 145 484 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

ve gerçekleşmeler üzerinden güncellenmesi 

Performans Göstergesinin 
Hedefe Etkisi 

PG9.2.2. 25 35 

PG9.2.1. çıkarıldığı için diğer göstergelerin hedefe 
etkisi tekrar hesaplanmıştır. 

PG9.2.3. 25 30 

PG9.2.4. 25 35 

Riskler 

• İş yoğunluğu nedeniyle personelin eğitimlere 

katılamaması 

• Sürekli aynı personelin eğitimlere gönderilmesi  
• Öngörülmeyen plan değişiklikleri 

• İş yoğunluğu nedeniyle personelin eğitimlere 
katılamaması 

• Sürekli aynı personelin eğitimlere katılması 

• Öngörülmeyen plan değişiklikleri 
• Pandemi dönemi nedeniyle yüz yüze eğitim 

programlarının genelde yapılamaması 

Pandemi süreci hedefi etkilediği için eklenmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. 

Hedef 9.3. Toplam Maliyet 290.000,00 TL 750.000,00 TL 
Gider bütçesinde ilgili bütçe harcama tertibinde 
artıştan dolayı güncelleme yapılmış ve toplam 

maliyete yansıtılmıştır. 

Hedef 9.4. 

Performans Göstergesi 

PG 9.4.4. Gelirlerin artış oranı (Yüzde) - 

Hedef 9.5.’in altına taşınmıştır. 
PG 9.4.5. 

Öz gelirlerin toplam gelir içindeki 

oranı (Yüzde) 
- 

Performans Göstergesinin 
Hedefe Etkisi 

PG9.4.1. 35 60 2 adet performans göstergesinin bu hedef altından 

kaldırılması sebebiyle diğer göstergelerin hedefe 

etkileri güncellenmiştir. PG9.4.2. 10 20 
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PG9.4.3. 10 20 

İşbirliği Yapılacak Birimler 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı I. Hukuk 

Müşavirliği 

• Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

• I. Hukuk Müşavirliği 

Çıkarılan göstergelerin faaliyetlerine ilişkin işbirliği 

yapılacak birimler güncellenmiştir. 

Faaliyet ve Projeler 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmazların 5 yıllık imar 

programına alınması 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmazların kıymet takdir 

bedelinin belirlenmesi 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmaz hissedarları ile 

uzlaşma sağlanması ve ilgili tapu müdürlüğünde tescil 

işleminin tamamlanması 

• Tescil işlemi tamamlanan hissedarların hissesine düşen 

kamulaştırma bedelinin hesaplarına yatırılması 

• Vadesi geçmiş kira alacaklarının her yıl belirli periyotlarla 

icra takibine konu edilmesi 

• Özgelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmazların 5 yıllık 

imar programına alınması 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmazların kıymet 

takdir bedelinin belirlenmesi 

• Kamulaştırması yapılacak taşınmaz hissedarları ile 

uzlaşma sağlanması ve ilgili tapu müdürlüğünde 

tescil işleminin tamamlanması 

• Tescil işlemi tamamlanan hissedarların hissesine 

düşen kamulaştırma bedelinin hesaplarına 
yatırılması 

• Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla 

icra takibine konu edilmesi 
 

Performans göstergesi değişikliği sebebiyle 
çıkarılan ifade Hedef 9.5.’in altına taşınmıştır. 

 

İhtiyaçlar 

• Personel sayısındaki eksikliğin giderilmesi 

• Çoklu ve çok hisseli taşınmaz kamulaştırmalarında 

kamulaştırma yazılımı ihtiyacı 

• Belediye Otomasyon Sisteminde belirli periyotlarla vadesi 

geçmiş kira/ecrimisil alacakları hakkında uyarı ikaz 

sistemi ihtiyacı 

• Gider azaltıcı ve gelir artırıcı faaliyetlerin artırılması 

• Güçlü bir kurumsal kapasitenin oluşturulması 

• Personel sayısındaki eksikliğin giderilmesi 

• Çoklu ve çok hisseli taşınmaz kamulaştırmalarında 

kamulaştırma yazılımı ihtiyacı 

• Belediye Otomasyon Sisteminde belirli periyotlarla 

vadesi geçmiş kira/ecrimisil alacakları hakkında 
uyarı ikaz sistemi ihtiyacı 

• Güçlü bir kurumsal kapasitenin oluşturulması 

Performans göstergesi değişikliği sebebiyle 
çıkarılan ifade Hedef 9.5.’in altına taşınmıştır. 

 

Hedef 9.5. 

Hedef 
Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla 

yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak 
Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek 

Yönetim süreçlerinin kurulması ilgili harcama 
birimlerince değerlendirilecek olup, mali hizmetler 

açısından güçlendirme yapılması gerekli görülerek 

hedef, gösterge ve bunlara bağlı diğer veriler 
değiştirilmiştir. 

Performans Göstergesi 

PG 9.5.1. 
ISO 9001 /14001/ 18001 Belgesi 

alınma sayısı (Adet) 
Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranı (Yüzde) 

PG 9.5.2. 
Tamamlanan iş akışı/ süreç oranı 

(Yüzde) 
Gelirlerin artış oranı (Yüzde) 

PG9.5.3. 
ISO 50001 Belgesi alınma sayısı 

(Adet) 
- 

PG9.5.4. 
ISO 27001 ve 10002 Belgeleri alınma 

sayısı (Adet) 
- 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.5.1. 1 16 

PG9.5.2. 30 19 

Performans Göstergesinin PG9.5.1. 35 40 
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Hedefe Etkisi PG9.5.2. 25 60 

Riskler 

•Kurumda yönetim sistemi araçlarının kullanım kültürünün 

olmaması 
•Belediyede yapılacak olası yönetim sistem değişiklikleri 

sonucunda hali hazırdaki organizasyon yapısında meydana 

gelecek değişikliklerin iyi yönetilememesi  
•Yönetim sistem değişikliği için yapılacak eğitimlerde 

katılımın düşük kalması 

•Pandemi sebebiyle vergi gelirlerinin azalması 

•Vadesi geçmiş alacakların tahsiline yönelik icra 

takibi ve haciz işlemlerinin uzun sürmesi 

Faaliyet ve Projeler 

•Entegre yönetim sistemi kapsamında kalite, çevre ve iş 

güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumu ve ilgili 

belgelerin alınması 

•Süreç yönetim sisteminde tanımlandığı şekliye her daire 
başkanlığı / müdürlüğe ait iş akışları, süreçler ile rol 

profilleri ve bu süreçlere ait performans göstergelerinin 

tanımlanması  
•ISO 50001 kapsamında enerji yönetim sisteminin 

kurulması ve belgenin alınması 

•TS EN 27001 kapsamında bilgi güvenliği sisteminin 
kurulması ve belgenin alınması 

•ISO 10002 kapsamında müşteri memnuniyeti sisteminin 

kurulması ve belgenin alınması 
•Belediyede sürdürülebilir binalara uyum açısından tesis 

yönetim sisteminin kurulması 

•Belediyede depo, araç ve ekipman bakım takibi için varlık 
yönetimi sisteminin altyapısını oluşturulması 

•Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla 
icra takibine konu edilmesi 

•Öz gelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması 

•Yurtiçi ve yurt dışı hibe seçeneklerinin 
değerlendirilmesi 

Tespitler 

•Yönetim sistem kurulumundaki her bir faaliyetin belediye 

bünyesinde çalışmalara başlatılmış olan Proje Yönetim 
Modeli ile desteklenmesi  

•Hali hazırda kullanılmakta olan belediye otomasyon 

programının süreç yönetimi sisteminin kurulumuna destek 
olacak esneklikte olması  

•AB hibe fonlarında ve GEKA gibi kalkınma ajanslarında 

yerel yönetimlerde yönetim sistemi kurulmasının 
desteklenmesi adı altında bütçe destek fırsatlarının olması 

•Öz gelirlerin artırılmasının gerekmesi 

İhtiyaçlar 

•Büyükşehir Belediyesinin tümünde Yönetim Sistem 

kurulum sürecini takip edecek organizasyon içerisinde bir 

birimin tanımlanması  

•Yönetim sistem kurulumunda temin edilecek belgelerin 

alımı için hizmet alımı yapılması 

•Gider azaltıcı ve gelir artırıcı faaliyetlerin artırılması 

•Yeni gelir fonksiyonlarının oluşturulması 

Hedef 9.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 9.6.1. 10 42 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 
üzerinden güncellenmesi 

PG9.6.5. 0 1 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam 

üzerinden güncellenmesi 
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Hedef 10.1. 

Performans Göstergesi 

PG10.1.1. 
İlimizde bulunan Kent Konseyi sayısı 
(Adet) 

Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetlerin 

cevaplandırma oranı (Çağrı Merkezi, İNFO, CİMER) 

(Yüzde) 

İl genelinde 6 adet Kent Konseyi bulunmakta olup, 
diğer ilçelerden kent konseyinin kurulmasına 

yönelik herhangi bir talep gelmemiştir. Belirtilen 

hedefe ulaşılamayacağının öngörülmesi nedeniyle 
bahse konu gösterge değiştirilmiştir. 

PG10.1.2. 
Kent Konseyi bulunan ilçelerdeki 
mahallelerin meclislerini kurma oranı 

(Yüzde) 

Katılımcılığın artırılmasına yönelik faaliyet sayısı 

(adet/yıl) 

İlimiz genelinde Kent Konseyi bulunan ilçelerden 

sadece Bodrum’da mahalle meclisleri 

bulunmaktadır. Diğer ilçelerimizde kent konseye 
bağlı mahalle meclisinin kurulmasına yönelik 

herhangi bir talep tarafımıza gelmemiş olup, il 

genelinde bulunan kent konseylerinin oluşumu ve 
işleyişleri tam olarak aktif olarak çalışmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Değeri 

PG10.1.1. 11 91 
Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle 

yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.2. 100 6 
Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle 
yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.3. 6 176 

Toplantıların sayısı ilçe bazlı olarak öngörülmüş 

olup, Belediye birimlerimiz ile oluşturulan ekiplerin 
toplantıları da dahil edilerek güncellenmiştir. 

Performans Göstergesinin 

Hedefe Etkisi 

PG10.1.2. 40 30 
Performans göstergelerinin ifadelerinin değişmesi 

sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.3. 20 30 
Performans göstergelerinin ifadelerinin değişmesi 
sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

Sorumlu Birimler 
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Birim isim değişikliği 

Riskler 

• Birbirine uzak yerleşim noktalarında bulunan 

toplulukların aynı merkezde buluşamaması 

• Belediye bütçesinden mahalle meclisleri ve kent 

konseylerine pay ayrılamaması 

• 50.000 altı nüfusa sahip olan Belediyelerin Stratejik Plan 

yapma zorunluğunun olmaması 

• Birbirine uzak yerleşim noktalarında bulunan 

toplulukların aynı merkezde buluşamaması 

• Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerine yönelik 

geri bildirimin zamanında yapılamaması 

• Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun 

sağlanamaması 

• Vatandaşların belediye hizmetlerine ilgi duymaması 

Performans göstergelerindeki ifade değişikliği 
sebebiyle güncellenmiştir. 

Faaliyet ve Projeler 

• Kent Konseyi bulunmayan ilçelerde kent konseyi 

kurulmasının teşvik edilmesi 

• Kent Konseyleri bünyesinde mahalle meclisleri kurulması 

ve işlerlik kazandırılması için ortak çalışmalar 

düzenlenmesi 

• İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK’lara 

ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli 
toplantılar yapılması 

• Kadın ve Gençlik Meclisleri ile sorun, talep ve önerilerinin 

dinleneceği yıllık toplantılar yapılması 

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki gerek örgütlü 

öğrenci temsilcilikleri ve öğrenci toplulukları ile gerekse 

• İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren 

STK’lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu 

alanda düzenli toplantılar yapılması 

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki gerek 

örgütlü öğrenci temsilcilikleri ve öğrenci 

toplulukları ile gerekse de dileyen öğrencilerin 

bireysel katılımları ile Stratejik Plan temelinde görüş 

ve önerilerini almak için yıllık toplantılar yapılması 

• İlimiz genelinde hizmet veren basın mensuplarıyla 

düzenli bilgilendirme toplantıları yapmak görüş ve 

önerilerini almak. 

Performans göstergelerindeki ifade değişikliği 
sebebiyle güncellenmiştir. 
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de dileyen öğrencilerin bireysel katılımları ile Stratejik 
Plan temelinde görüş ve önerilerini almak için yıllık 

toplantılar yapılması 

• İlimiz genelinde görev yapan Muhtarlarımızla 

düzenli bilgilendirme toplantıları yapmak görüş ve 

önerilerini almak. 

Tespitler 

• Yerel yönetime vatandaş katılımının gerektiği gibi 

sağlanamaması 

• Belediye hizmetlerinin vatandaşa yeteri kadar 

anlatılamaması 

• İlimizin tüm paydaşlarının bir araya getirilerek görüş ve 

önerilerinin alınmasının Belediyelerden beklenmesi 

• İlimizde yer alan STK’ların kendi alanları ve şehrimizle 

ilgili ciddi bir bilgi potansiyeline sahip olması 

• Vatandaşın demokratik yönetim sürecine dâhil 

edilmesinin, Belediye hizmetlerini sahiplenmesine yol 

açacak olması 

• İlimizin coğrafi yapısı itibariyle her kesimden 

vatandaşlara ulaşımın zor olması 

• İlimizin tüm paydaşlarının bir araya getirilerek görüş 

ve önerilerinin alınmasının Belediyelerden 

beklenmesi 

• İlimizde yer alan STK’ların kendi alanları ve 

şehrimizle ilgili ciddi bir bilgi potansiyeline sahip 
olması 

• Vatandaşın demokratik yönetim sürecine dâhil 

edilmesinin, Belediye hizmetlerini sahiplenmesine 
yol açacak olması 

Performans göstergelerindeki ifade değişikliği 

sebebiyle güncellenmiştir. 

İhtiyaçlar 

• Belediyemizin demokratik yönetim kültürüne sahip 

olduğunu vatandaş katılımını sağlayarak göstermesi 

• Yönetime katılım anlamında mahalle meclislerinin 

kurumsal yapılara dönüştürülmesi 

• Mahalle meclislerinin örgütlenmesinde, kent konseyleri, 

sivil tolum kuruluşları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar 

yürütülmesi 

• Hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, 

katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda 

eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve 
şeffaflığın artırılması 

• Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı 

kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali 

sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir 

yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst 
düzeye çıkarılması 

• Belediyemizin demokratik yönetim kültürüne sahip 

olduğunu paydaşların katılımını sağlayarak 

göstermesi 

• Hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, 

katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet 
sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının 

sağlanması ve şeffaflığın artırılması 

• Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı 

kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali 

sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir 

bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin 
üst düzeye çıkarılması 

Performans göstergelerindeki ifade değişikliği 

sebebiyle güncellenmiştir. 

Hedef 10.2. Sorumlu Birimler 
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi 

Başkanlığı 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Birim isim değişikliği 
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Hedef 1.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 1.1.1. 4 3 
Büyükşehir Belediyemizce atık kabul tesisi kurulması amacıyla tahsis talebinde bulunulmuş ancak tahsis 
işlemleri tamamlanamadığı için tesis kurulamamıştır.  Tahsis işlemlerinin tamamlanması halinde tesis 

kurulumu gerçekleştirilecektir. 

PG1.1.3. 1 0 
Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için hibe, kredi vb. finansman kaynaklarının bulunamaması nedeniyle 
proje gerçekleştirilmemiştir. Uygun finansman bulunması durumunda proje gerçekleştirilecektir.  

Hedef 1.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.2.1. 280 785 
Pandemi nedeniyle yılın büyük bir bölümünde şikâyetlerin yoğun olarak geldiği eğlence yerleri kapalı 

kalmaktadır. Bu kapsamda şikâyet oluşmamaktadır.   

PG1.2.2. 3 11 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 
şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

PG1.2.3. 3 11 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 

şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

PG 1.2.4. 1 5 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG1.2.5. 2 8 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 
şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

Hedef 1.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.3.3. 750.000 2.970.000 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG 1.3.4. 14 9 
Diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve vahşi depolama alanlarının tahsis çalışmaları 

sebebiyle güncellenmiştir. 

PG 1.3.5. 105 11.741,5 
Performans göstergesi değişikliği yapılmış ve temizliği yapılan yol uzunluğu kümülatif toplamına yer 

verilmiştir. 

Hedef 1.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.4.3. 450 800 
Kümülatif toplam olarak revize edilmiştir 

PG 1.4.4. 1.400.000 5.650.000 

Hedef 1.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG1.5.2. 40 55 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup aktif olan 
ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların artışı MUSKİ Genel 

Müdürlüğü kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesi sonucu tahrip olan yolların güvenli hale 

getirilmesi kapsamında yağmursuyu hatları inşa edilerek yol üst kaplamalarının tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Hedef 1.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG1.6.2. - 16 

Gösterge değerlerinin kümülatif olarak yazılmamasından dolayı düzeltilmiştir. PG1.6.3. 2 26 

PG1.6.4. - 2 

Hedef 2.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG2.1.1. 2.500 9.135 

Stratejik Plan değerlendirme sürecinde performans göstergelerine ilişkin performans hesaplamasının doğru 

sonuç verebilmesi için kümülatif toplamlar yazılmıştır. 

PG2.1.2  2.225 10.042 

PG2.1.3. 2.600 10.257 

PG2.1.4. 1.250 5.536 

PG2.1.5. 320 896 

Hedef 2.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG2.2.2. 3.000 6.800 

PG2.2.3. 3.000 8.150 

PG2.2.4. 250 1.100 

PG2.2.5. 250 1.050 

Hedef 2.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG2.3.1. 157 638 

PG2.3.2. 1.434 7.130 

PG2.3.3. 1.800 8.400 

PG2.3.4. 2 18 

PG2.3.5. 0 2 

Hedef 2.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG2.4.2. 9.000 43.200 
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Hedef 3.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.1.1. 5 81 

Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG3.1.2. 4 27 

PG3.1.3. 2 12 

Hedef 3.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.2.1. 7 23 

PG3.2.2. 9 37 

PG3.2.3. 2 9 

PG3.2.4. 1 4 

Hedef 3.3. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.3.1. 15 77 

PG3.3.2. 1 6 

PG3.3.3. 1 44 

Hedef 3.4. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.4.1. 2 28 

PG3.4.2. 280 1.050 

Hedef 3.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.5.1. 35 20 Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık etkinlik 

yapılması mümkün olmadığından söz konusu rakam güncellenmiştir. PG3.5.2. 8.750 5.000 

PG3.5.3. 750 500 Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık etkinlik yapılması mümkün olmadığından söz konusu rakam 

güncellenmiştir. PG3.5.4. 7.500 5.000 

Hedef 4.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 4.1.1. 8.000 6.000 
Genel olarak süreç içerisinde plan çalışmaları yürütülürken kurum görüşleri aşamasında kurumların envanter 

eksikliğinden kaynaklı gecikmeler yaşandığından tamamlanma aşamasına gelen planlar esas alınarak 

hedeflenen planların yıllara göre dağılımı yeniden ele alınmıştır. 
PG 4.1.2. 4.800 3.000 

Hedef 4.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG.4.2.1. 5 22 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG.4.2.2  15 62 

Hedef 4.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG.4.3.1. 1 8 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 4.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG4.4.1. - 14 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen görev tanımı esaslı proje içerik değişikliğinden kaynaklı 

olması nedeniyle “yüzde” (%) ifadesinden “adet” ifadesine geçilmiştir. 

      

Hedef 5.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 5.1.3. 199 224 

MUTTAŞ’ın havalimanı ulaşım hizmetlerinde kullandığı araç toplamı ile devir edilen araç toplamı 204 

adettir. 

2022-2023-2024 yıllarında her yıl araç filosuna 10 adet toplu taşıma aracı alımı planlanmaktadır. 

PG5.1.4. 90 100 
Toplu taşımaya nakit binişler 14.05.2020 tarihli ve 2020/113 sayılı UKOME Kararı ile sonlandırılmış olup 

tüm toplu taşıma araçlarında elektronik ücretlendirme sistemi kullanılmaktadır. 

Hedef 5.3. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 5.3.2. 8.300 5.600 Yol üstü araç park yerlerinde yapılacağı düşünülen artışlara istinaden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 5.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.4.2. 3 15 

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan liman işletmelerinin 28.05.2020 tarih ve 99 

sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile MUTTAŞ’a devredilmesinden dolayı sadece Dalyan Rıhtımı 
için bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. 

Hedef 5.5. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG5.5.1. 60 56 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 

eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 

PG5.5.2. 350 280 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 

eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 
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PG5.5.3. 161 171 

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde sorumluluk 

alanımızda bulunan yollarda can, mal, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen sarp ve buzlanma riski oluşturan 

alanların oto korkuluk imalatlarında artış yapılması ve sıkıntılı noktaların güvenli hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

PG5.5.5. 90 80 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngürülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 
eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Hedef 5.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG5.6.3. 25 

80 
Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin ayrılması 

80 

Hedef 6.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG6.1.1. 10 34 Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. PG6.1.2. 5.000 30.000 

PG6.1.3. 2 9 
Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi turizm fuarlarına katılım sağlanmasına 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 6.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG6.2.2. 12 915 Stratejik plan hazırlık aşamasında değerler yanlış anlaşılma nedeni ile sehven yazılmıştır. 

Hedef 6.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG6.5.1. 80 400 Performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 6.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG6.6.1. - 2 
Performans göstergesi ölçüm skalası değiştirilmiştir. 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü kapatılmıştır. 
PG6.6.2. - 2 

PG6.6.4. 1 2 

Hedef 7.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG7.1.1. 50 247 

Pandemi döneminde mali bilançoları bozulan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım vererek bu 

süreçten minimum zararla ayrılmaları hedeflenmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler 

üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG7.1.2. 10 64 
Pandemi Döneminde farklı branşlarda sportif organizasyonları çevrimiçi ve mobil olarak düzenlenmesi 

hedeflenmektedir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG7.1.3. 10 84 

Pandemi Döneminde amatör spor yapanlara malzeme ve pandemi önlemlerine göre malzeme ve spor alanı 

temini hedeflenmektedir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme 

yapılmıştır. 

Hedef 7.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG7.2.1. 5 25 
Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 
PG7.2.2. 5 12 

PG7.2.3. 3 67 

Hedef 7.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG7.3.1. 3 34 Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. PG7.3.2. 20 90 

Hedef 8.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG8.1.2. 49 52 Memur personel istihdamı yapılması 

PG8.1.3. 35.000 125.000 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG8.1.4. 90 350 

PG8.1.5.       - 100 İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması 

Hedef 8.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG8.2.1. 2 8 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 8.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG8.3.1. 1 4 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 9.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.2.2. 5.900 24.919 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG9.2.4. 145 584 
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Hedef 9.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.5.1. 0 16 
Performans göstergelerinin ifadelerine bağlı olarak değerleri de değişmiştir. 

PG9.5.2. 30 19 

Hedef 9.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.6.1. 10 52 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG9.6.5. 0 1 

Hedef 10.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG10.1.1. 12 92 Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.2. 100 14 Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.3. 6 180 
Toplantıların sayısı ilçe bazlı olarak öngörülmüş olup, Belediye birimlerimiz ile oluşturulan ekiplerin 

toplantıları da dahil edilerek güncellenmiştir. 
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Hedef 1.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG 1.1.1. 4 3 

Büyükşehir Belediyemizce atık kabul tesisi kurulması amacıyla tahsis talebinde bulunulmuş ancak tahsis 

işlemleri tamamlanamadığı için tesis kurulamamıştır.  Tahsis işlemlerinin tamamlanması halinde tesis 

kurulumu gerçekleştirilecektir. 

Hedef 1.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.2.1. 300 885 
Pandemi nedeniyle yılın büyük bir bölümünde şikâyetlerin yoğun olarak geldiği eğlence yerleri kapalı 

kalmaktadır. Bu kapsamda şikâyet oluşmamaktadır.   

PG1.2.2. 3 12 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 

şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

PG1.2.3. 3 12 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 

şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

PG 1.2.4. 1 7 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG1.2.5. 2 9 
Pandemi nedeniyle insanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar yapılamamaktadır. Pandemi 
şartlarındaki değişime göre organizasyon planlanacaktır. 

Hedef 1.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.3.3. 800.000 3.770.000 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG 1.3.4. 16 12 
Diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve vahşi depolama alanlarının tahsis çalışmaları 

sebebiyle güncellenmiştir. 

PG 1.3.5.  110 14.089,8 
Performans göstergesi değişikliği yapılmış ve temizliği yapılan yol uzunluğu kümülatif toplamına yer 
verilmiştir. 

Hedef 1.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 1.4.3.  475 825 
Kümülatif toplam olarak revize edilmiştir 

PG 1.4.4.  1.500.000 7.150.000 

Hedef 1.5. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG1.5.2. 45 65 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngörülen planlar yazılmış olup aktif olan 
ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların artışı MUSKİ Genel 

Müdürlüğü kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesi sonucu tahrip olan yolların güvenli hale 

getirilmesi kapsamında yağmursuyu hatları inşa edilerek yol üst kaplamalarının tamamlanması 
hedeflenmektedir.  

Hedef 1.6. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG1.6.2. 1 17 

Gösterge değerlerinin kümülatif olarak yazılmamasından dolayı düzeltilmiştir. PG1.6.3. 2 28 

PG1.6.4. 1 3 

Hedef 2.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG2.1.1. 2.850 11.985 Stratejik Plan değerlendirme sürecinde performans göstergelerine ilişkin performans hesaplamasının doğru 
sonuç verebilmesi için kümülatif toplamlar yazılmıştır. PG2.1.2. 2.350 12.392 
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PG2.1.3. 2.800 13.057 

PG2.1.4. 1.300 6.836 

PG2.1.5. 320 1.216 

Hedef 2.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG2.2.2. 4.000 10.800 

PG2.2.3. 5.000 13.150 

PG2.2.4. 250 1.350 

PG2.2.5. 250 1.300 

Hedef 2.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG2.3.1. 162 800 

PG2.3.2. 1.434 8.604 

PG2.3.3. 1.850 10.250 

PG2.3.4. 2 20 

PG2.3.5. 0 2 

Hedef 2.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG2.4.2. 9.200 52.400 

Hedef 3.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.1.1. 5 86 

Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG3.1.2. 4 31 

PG3.1.3. 2 14 

Hedef 3.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.2.1. 8 31 

PG3.2.2. 10 47 

PG3.2.3. 2 11 

PG3.2.4. 1 5 

Hedef 3.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG3.3.1. 15 92 

PG3.3.2. 1 7 

PG3.3.3. 1 45 

Hedef 3.4. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.4.1. 2 30 

PG3.4.2. 280 1.330 

Hedef 3.5. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG3.5.1. 48 30 
Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği ve Covid-19 önlemleri çerçevesinde halka açık etkinlik 

yapılması mümkün olmadığından söz konusu rakam güncellenmiştir. 
PG3.5.2. 10.000 7.500 

Hedef 4.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG 4.1.1. 9.300 6.500 Genel olarak süreç içerisinde plan çalışmaları yürütülürken kurum görüşleri aşamasında kurumların envanter 

eksikliğinden kaynaklı gecikmeler yaşandığından tamamlanma aşamasına gelen planlar esas alınarak 

hedeflenen planların yıllara göre dağılımı yeniden ele alınmıştır. PG 4.1.2. 5.904 3.300 

Hedef 4.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG.4.2.1. 5 27 

Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG.4.2.2  15 72 

Hedef 4.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG.4.3.1. 1 9 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 4.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG4.4.1. - 18 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen görev tanımı esaslı proje içerik değişikliğinden kaynaklı 

olması nedeniyle “yüzde” (%) ifadesinden “adet” ifadesine geçilmiştir. 
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Hedef 5.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.1.3. 209 234 

MUTTAŞ’ın havalimanı ulaşım hizmetlerinde kullandığı araç toplamı ile devir edilen araç toplamı 204 

adettir. 

2022-2023-2024 yıllarında her yıl araç filosuna 10 adet toplu taşıma aracı alımı planlanmaktadır. 

Hedef 5.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.3.2. 8.400 5.800 Yol üstü araç park yerlerinde yapılacağı düşünülen artışlara istinaden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 5.4. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG 5.4.2. 3 16 

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan liman işletmelerinin 28.05.2020 tarih ve 99 

sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile MUTTAŞ’a devredilmesinden dolayı sadece Dalyan Rıhtımı 
için bakım onarım çalışmaları yapılacaktır. 

Hedef 5.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG5.5.1. 70 66 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngürülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 

eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 

PG5.5.2. 400 290 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngürülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 

eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 

PG5.5.3. 181 191 

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde sorumluluk 
alanımızda bulunan yollarda can, mal, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen sarp ve buzlanma riski oluşturan 

alanların oto korkuluk imalatlarında artış yapılması ve sıkıntılı noktaların güvenli hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. 

PG5.5.5. 100 85 

Bahse konu plan dönemi başlangıç değerlerinde 2019 yılı itibariyle öngürülen planlar yazılmış olup aktif olan 

ihtiyaçlar devam etmektedir. Fakat belirtilen çalışma gruplarındaki rakamların azalışı bütçe tahminlerinin 

eksi yönde ilerlemesi sonucunda miktarlar azaltılarak reel değerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Hedef 5.6. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG5.6.3. - 

100 

Sistem alt yapılarının ve çalışma sistemlerinin ayrılması 

100 

Hedef 6.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG6.1.1. 12 46 Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 
PG6.1.2. 5.000 35.000 

PG6.1.3. 2 11 
Pandemi döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi turizm fuarlarına katılım sağlanmasına 

ağırlık verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 6.2. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG6.2.2. 15 920 Stratejik plan hazırlık aşamasında değerler yanlış anlaşılma nedeni ile sehven yazılmıştır. 

Hedef 6.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG6.5.1. 80 480 Performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

Hedef 6.6. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG6.6.1. - 3 
Performans göstergesi ölçüm skalası değiştirilmiştir. 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü kapatılmıştır. 

PG6.6.2. - 3 
Performans göstergesi ölçüm skalası değiştirilmiştir. 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü kapatılmıştır. 

PG6.6.3. 20 30 Mevcut performans göstergelerinin değerlerinin değiştirilmesi 

PG6.6.4. - 3 
Performans göstergesi ölçüm skalası değiştirilmiştir. 

11.03.2021 tarih ve 55 nolu Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü kapatılmıştır. 

Hedef 7.1. PG7.1.1. 50 297 Pandemi döneminde mali bilançoları bozulan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım vererek bu 
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Performans Göstergesi 

Değeri 

süreçten minimum zararla ayrılmaları hedeflenmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler 

üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG7.1.2. 10 74 
Pandemi Döneminde farklı branşlarda sportif organizasyonları çevrimiçi ve mobil olarak düzenlenmesi 

hedeflenmektedir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG7.1.3. 10 94 

Pandemi Döneminde amatör spor yapanlara malzeme ve pandemi önlemlerine göre malzeme ve spor alanı 

temini hedeflenmektedir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme 

yapılmıştır. 

Hedef 7.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG7.2.1. 5 30 

Pandemi Döneminde hedefleri gerçekleştirmek için mobil ve çevrimiçi etkinlik aktivitelerine ağırlık 

verilmiştir ve performans hesaplama açısından kümülatif değerler üzerinden güncelleme yapılmıştır. 

PG7.2.2. 5 19 

PG7.2.3. 3 72 

Hedef 7.3. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG7.3.1. 3 37 

PG7.3.2. 20 110 

Hedef 8.1. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG8.1.2. 48 52 Memur personel istihdamı yapılması 

PG8.1.3. 40.000 165.000 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG8.1.4. 100 450 

PG8.1.5.       - 100 İlimizin birinci derece deprem kuşağında olması sebebiyle gösterge eklenmiştir. 

Hedef 8.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 
PG8.2.1. 2 10 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 8.3. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG8.3.1. 1 5 Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

Hedef 9.2. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.2.2. 6.000 29.169 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG9.2.4. 150 684 

Hedef 9.5. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG9.5.1. 0 16 
Performans göstergelerinin ifadelerine bağlı olarak değerleri de değişmiştir. 

PG9.5.2. - 19 

Hedef 9.6. 
Performans Göstergesi 
Değeri 

PG9.6.1. 10 62 
Performans göstergesi değerinin kümülatif toplam üzerinden güncellenmesi 

PG9.6.5. 1 2 

Hedef 10.1. 
Performans Göstergesi 

Değeri 

PG10.1.1. 13 93 Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.2. 100 24 Performans göstergesi ifadesi değişmesi sebebiyle yeni değerler ile güncellenmiştir. 

PG10.1.3. 8 184 
Toplantıların sayısı ilçe bazlı olarak öngörülmüş olup, Belediye birimlerimiz ile oluşturulan ekiplerin 
toplantıları da dahil edilerek güncellenmiştir. 

 

                         


