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BAŞKAN’DAN 

 

Sevgili Bayrampaşa’lılar, 

              Şehirleri ve medeniyetleri imar eden insandır. İnsanın böyle bir misyonu olduğundan dolayı 
öncelikli görevimiz medeniyetleri imar eden insanın imarı olmalıdır. İnsan merkezli olarak imar 
etmeye çalıştığımız Bayrampaşa’mızın bir yıllık faaliyet dönemini bu faaliyet raporunda 
değerlendireceğiz. 

 Sizlerle ve bütün Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte kararlar alarak gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizi elinizde bulunan Faaliyet Raporunda bilgilerinize sunuyorum.      

Kurumların yönetiminde temel ilkeler şunlardır.  

a) İnsan Yönetimi 

b) Bilgi yönetimi 

c) Finans yönetimi  

d) Zaman yönetimidir. 

 2007 yılı içerisindeki bütün faaliyetlerimizi, 2006-2011 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 
2007 yılı Performans Programımızı ve bunlara şekil veren yukarıdaki temel ilkeleri esas alarak 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi 
Temel kanununa uygun olan bir yıllık iş programımızı önce planlıyoruz; sonra bütçelendiriyoruz ve 
son olarak yıl içerisinde uyguluyoruz. Bu şekilde hizmette kalite ve hızı yakalamış bulunmaktayız.    

             Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı’mızın ve İstanbul’un  temel problemi ve vizyon projesi, 
ulaşım ve kentsel dönüşümdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ulaşım ile ilgili önemli  
atılımlar yapmıştır. Bizler ilçemizle ilgili öncelikli olarak kentsel dönüşümün altyapısını oluşturmak 
için çalışmalara başladık. Bayrampaşa’nın 2024 vizyonuna uygun bir kentsel dönüşüm hamlesi 
yapabilmek amacıyla öncelikli olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Kentsel 
Dönüşüm Proje Grubu oluşturulmuştur. Proje Grubu yapılması düşünülen dönüşüm hamlesinin 
hukuki, imar ile ilgili ve finans altyapısını oluşturmak için alt komisyonlar kurarak, konusunda 
uzman kişilerle çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanında Bayrampaşa’nın 2024 vizyonunun 
belirlenmesi ve şehre vereceğimiz yeni fonksiyonların belirlenmesi amacıyla alanlarında uzman 
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mimar ve mühendisler grubu ile çalışmalar yürütülmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucunda 
Yerinden Kentsel Dönüşüm hamlesini gerçekleştirmiş bir Bayrampaşa hedeflemektayiz. 

             Mavi gök kubbe  altında yeşil bir Bayrampaşa hayal eden bizler, ilçemizin, sokakları temiz 
parkları bakımlı ve vatandaşları huzur içerisinde istifade edecekleri bir yerleşim yeri ve örnek bir ilçe 
olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

           2007 yılı içerisinde önemli yatırımlara imza atılmıştır. Bayrampaşa Belediyesi Tuna Sosyal 
Tesisi bitirilme aşamasına gelmiştir. İçerisinde Şehir Kulübü olarak kullanılacak olan Kafeterya Bilim 
Merkezi, Kütüphane, Restaurant ve Misafirhanesi bulunan Sosyal Tesisin önemli bir işlevi yerine 
getireceğini düşünüyorum. 

 İlçe Merkezinde kreş ihtiyacına çözüm bulmak için Yenidoğan Mahallesine yapılan kreş 
binası da yeni eğitim yılında hizmete girecektir. Bunların yanında asfalt ve yol bakım çalışmalarımız 
ile prestij cadde çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Bunların yanında Bayrampaşa ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelmiş ve bunun 
sonucunda, Carefour, Bauhaus, İstanbul Eğlence ve Ticaret Merkezi, Multi Türk Mall ilçemizde 
yatırım yapmıştır. Bu yatırımların neticesinde yaklaşık 6.500 kişiye istihdam imkanı sağlanmış 
olacaktır. 

              Bayrampaşa Belediyemizin bütün birimlerince gerçekleştirdiği iş ve işlemlerinin tek bir 
sistem üzerinden yapılmasını sağlayan Akıllı Kent Otomasyon sistemi ( AKOS ) geliştirilerek hizmet 
vermektedir. Sistem üzerinden gelir rasyonalizasyonu  sağlanmakta, bütün taşınmazlarımıza ait resim 
ve imar bilgileri bulunmakta ve sisteme entegre olan Google Earth ile internet  üzerinden üç 
boyutlu olarak  bütün Bayrampaşa’yı gezme imkanı sağlamaktadır.    

 2005 yılında başlattığımız “Balkanlarda Ramazan” ile 13 yıldır devam eden “Bayrampaşa’da 
Ramazan” programlarımız daha da geliştirilerek devam ettirilmiştir. Bu etkinliklerle öncelikli olarak 
ilçemizde Ramazan ayının rahmet ve bereketi ile yaşanması için çalışılmış; Balkanlar ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında bir Bereket Köprüsü kurulmuştur. Balkanlarda Ramazan  programımız 2007 
yılında Başbakanlık Tanıtım Fonundan yararlanma imkanı bulmuştur. Başbakanlık Tanıtım 
Fonundan yaklaşık 600.000.00 YTL’lik bir ekonomik destek sağlanmıştır. 

 Bayrampaşa İlçemizin Faaliyetleri içerisinde en dikkat çekici olanı ve örnek teşkil edeni 
Kurbana yönelik hizmetlerimizdir. Geçtiğimiz yıl içerisinde İslam dünyasının en önemli 
ibadetlerinden birisi olan Kurban ile ilgili sahih bilgilerin ortaya çıkması ve halkın bilinçlenmesine 
katkı sunmak için 2 gün süren bir Uluslararası Kurban Sempozyumu düzenlenmiştir. Bunun 
yanında kurban satış ve kesim yeri ile ilgili kalıcı bir çözüm bulmak  için yapmış olduğumuz çalışma 
sonucunda Beşi Bir Yerde Projesi gerçekleştirilmiştir. 57.000 m2 lik  inşaat alanını ihtiva eden bu  
proje ile kurban satış ve kesim yeri, otopark, pazar yeri, afet yönetim ve toplanma merkezi ile park 
alanından oluşmaktadır. 

 Detayını faaliyet kitapçığında bulabileceğiniz hizmetlerimizi halkımızın bilgilerine saygı ile 
sunuyorum. 

 

 

HÜSEYİN BÜRGE  

BELEDİYE BAŞKANI 
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II. GENEL BİLGİLER 
 
Bu bölümde Bayrampaşa Belediyesi hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilerin amacı 
faaliyet raporunu değerlendirecek ilgililerin ve halkımızın ilçemizi, idaremizi ve birimlerimizi daha iyi 
tanımalarını sağlamaktır. 
 
A. VİZYONUMUZ 
 
Yerinden kentsel dönüşüm projeleriyle estetik bir görünüme sahip binalardan oluşan, yeşil alanları, 
geniş ve bakımlı sokakları, otoparkları, yeniden düzenlenmiş sanayi yapısıyla güler yüzlü ve mutlu 
insanların yaşadığı sosyal, kültürel ve ticari açıdan cazibe merkezi bir ilçe olmaktır.  
 
B. MİSYONUMUZ 
 
Halkımızın inanç ve değer yapısıyla bütünleşerek önemli kararları onlarla birlikte vermek, 
sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Bayrampaşa için yeni kaynaklar yaratmak, mevcut kaynaklarımızı 
daha verimli bir şekilde kullanmak ve kentsel dönüşüm sürecini zamana yayarak halkımızın 
mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaktır. 
 
C. İLKELERİMİZ 
 
İlkeler, belediyemizin temel değerlerinin bir ifadesidir. İlkelerimiz personelimizin halka yönelik 
hizmetlerinde rehber edindiği kurallar ve davranış biçimleridir. Bayrampaşa belediyesi aşağıdaki 
ilkeleri öncelikli değerler olarak belirlemiş ve tüm personelimizin bu ilkeler doğrultusunda hareket 
etmesini öngörmüştür. 
 

1. Dürüstlük ve güvenilirlik. 
2. Zamanında ve etkili hizmet sunma. 
3. Adaletli ve objektif olma. 
4. Sorunları çözme. 
5. Kalite yönelimli olma. 
6. Şeffaflık ve kamuoyu sorumluluğu. 
7. Sosyal adaletçi olma ve eşit hizmet. 
8. Güler yüzlülük ve içtenlik. 
9. Cesaret ve kararlılık. 

 
İlke ve değerlerin sayısını daha da artırmak mümkündür, fakat önemli olan çok sayıda ilke 
belirlemek değil, en temel ilkelerden hareket ederek diğer bütün ilkelerin bu ilkeler çerçevesinde 
şekillenmesini sağlamaktadır.  
 
D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
1. ÜST YÖNETİMİN YETKİLERİ 
 
Yasa, yönetmelik, tüzük, genelge, yönerge ve makam onayları ile verilen yetkiler çerçevesinde 
Başyrampaşa Belediyesi, üst düzeyde bir başkan ve dört başkan yardımcısı ile yönetilir. Halen 
başkan yardımcılıkları Muharrem Kavurkacı, Recep Kırpat,  Ali Kahraman ve Mustafa Demirkan 
tarafından üstlenilmiştir. Belediyede 31 meclis üyesi bulunmakta ve ayrıca 6 il genel meclisi üyesi 
ilçemizi temsil etmektedir.7 meclis üyemiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde İlçemizi temsil 
etmektedir. İlçe encümeninde ise Belediye Başkanı Hüseyin Bürgenin başkanlığında 7 üyeden 
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oluşmaktadır.İlçe meclisimizde dokuz komisyon görev yapmaktadır ve bu komisyonların isimleri şu 
şekildedir: İmar komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu, 
Mesken ve Gecekondu, Engelliler Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve  Dış 
İlişkiler Komisyonu.   
 
2. BELEDİYENİN GÖREVLERİ  VE YETKİLERİ 
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyemizin görev ve sorumlulukları şu şekilde belirlenmiştir:  
 
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım 
gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, 
park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 
veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar. b) Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki 
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları 
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
 
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki 
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, 
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, 
düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve 
yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 
hizmetleri götürülebilir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
 
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet 
ve girişimde bulunmak. 
 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak 
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 
 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  
 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 
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f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 
 
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
 
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 
 
i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
 
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce 
açılmasına izin vermek. 
 
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar 
vermek. 
 
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. 
 
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
 
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
 
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış 
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri 
almak. 
 
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, 
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, 
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği 
bütün işleri yürütmek. 
 
(l) Gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir 
ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 
 
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
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geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
 
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla 
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 
 
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 
 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez.  
 
Belediyeye tanınan muafiyet 
 
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 
muaftır. 
 
E.  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
1. FİZİKSEL YAPI 
 
İdari Birim Alanları 
 

1. Belediye Hizmet Binası: Orta mahalle Abdi İpekçi caddesi üzerinde bulunan 14 katlı ve yaklaşık 
30.000 m2’lik alanda hizmet vermektedir.Hizmet binasında 52 ünite bulunmaktadır. Ayrıca 
binada 400 araçlık otopark mevcuttur. 

2. Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası: İsmetpaşa mah. İncirlik Parkı içinde yer alan 400 m2’lik ve 20 
üniteden oluşan tek katlı prefabrik yapıda Bayrampaşa halkına sağlık hizmeti 
verilmektedir.Belediye mülküdür. 

3. Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası: İsmetpaşa mah. İncirlik Parkı içinde yer alan 200 m2’lik ve 5 
üniteden oluşan B.A.K iki katlı yapıda veterinerlik hizmeti verilmektedir. Belediye mülküdür. 

4. Veteriner Müdürlüğü Hayvan Toplum ve Rehabilitasyon Merkezi Binası: Cevatpaşa mahallesi, Kıyı 
sokakta bulunan 600 m2’lik alanda 35 m2’lik kapalı ve tek katlı binada hayvanlara yönelik 
hizmet verilmektedir. 

5. Atölye Garajlar Binası: Altıntepsi mahallesi Mezbaha sokak 8000 m2’lik açık alanda 1600 m2’lik 
tek katlı binalarda, belediye hizmet araçlarının tamir ve bakımı ile ilgili faaliyetler sürmektedir. 

6. Fen İşleri Şantiye Binası: Kartaltepe mahallesi, 24’lük yolun viyadüğü altında 1233m2’lik açık 
alanda 203m2’lik tek katlı prefabrik binalarda yol bakım-onarım hizmeti vermektedir. 

7. Muhtarlık Binaları: 11 mahalleden oluşan Bayrampaşa ilçemizin mahalle muhtarlıklarından 7 
adedi belediyemize ait binalarda hizmet vermektedir. 

8. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi: Yenidoğan mahallesi, Mimar Sinan sokakta bulunan 3 katlı ve 350 
m2’lik B.A.K yapıda kadın sağlığına yönelik hizmet verilmektedir. Bine belediye mülkü 
olmayıp, kiralanmıştır. 
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Eğitim Alanları 
 

1. Baygem Kurs Binası: İsmetpaşa mahallesi, Abdi İpekçi adresinde 5 kat ve toplam 2400 m2’den 
oluşan bir alanda gençlere çeşitli alanlarda eğitim hizmeti verilmektedir. Binanın mülkü 
belediyeye ait olmayıp kiralanmıştır. 

2. Etüd Eğitim Merkezi (Bilgi Merkezi ve bilgi evleri):Bilgi Merkezi,İsmetpaşa mahallesi güven 
çıkmazı  adresinde 6 kattan ve toplam 1150 m2’den oluşan binadan eğitim amaçlı hizmet 
verilmektedir. Belediye mülküdür.Bilgi Evleri,Altıntepsi ve Kocatepe mahallesinde bulunan 
binalarda hizmet vermektedir.Belediye mülküdür. 

3. Kreş Binası: Yıldırım mahallesi Avasköy yolu adresinde 5 kattan ve 1435 m2’lik alandan oluşan 
kreş binasından ilkokul öncesi çocuklara eğitim hizmeti  verilmektedir. Belediye mülküdür. 

4. Kütüphane: Kocatepe mahallesi 19. sokak adresinde 3 katlı 400 m2’lik alanda eğitim hizmeti 
vermektedir. Belediye mülküdür. 

 
Sosyal Alanlar 
 

1. Katlı Otoparklar: 
a. İsmetpaşa Çarşı ve Otopark Binası: İsmetpaşa mahallesi, İsmetpaşa caddesi adresinde 

bulunan binada belediyeye ait alanın 4500 m2’lik kısmı 80 araçlık otopark 1500 
m2’lik kısmı idari büro olarak hizmet vermektedir. 

b. Terazidere otoparkı: Terazidere Güneş caddesi üzerinde bulunan Otopark ve Spor 
Kompleksi binasında 7500 alanlı 170 araçlık otopark olarak hizmet vermektedir. 
Belediye mülküdür. 

c. Çizmeci: Yenidoğan mahallesi Abdi  İpekçi caddesinde 9350 m2’lik alanda yaklaşık 
200 araç kapasiteli 6 katlı kapalı otopark olarak hizmet vermektedir. Beledi 
mülküdür 

d. Belediye Binası: Belediye hizmet binası altında 3 kattan ve 17000m2’lik alandan 
oluşan otopark ve 400 araçlık kapalı otopark alanı mevcuttur. 

2. Hayır çarşısı: Altıntepsi mahallesi, Poyraz sokakta zemin ve bodrum katlarda oluşan 250 m2’lik 
bir alanda muhtaç ailelere yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Belediye mülküdür.  

 
Kültürel Alanlar 
 

1. Özel İdare Binası Kültür Salonu: Yenidoğan mahallesi Abdi İpekçi caddesi üzerinde bulunan İl 
Özel İdaresine ait binanın bodrum katında ilgili idareden kiralık olarak kullanılan 1000 m2’lik 
550 kişilik salondan çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler yapılmaktadır. 

2. Belediye Hizmet Binası: Orta mahalle Abdi İpekçi caddesindeki Belediye Hizmet Binasının 
bodrum katında 600 m2’lik ve 200 kişilik salonda çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler 
yapılmaktadır. 

 
Spor Alanları 
 

1. Terazidere Spor Kompleksi: Terazidere mahallesi Güneş caddesi adresindeki spor kompleksinde 
60x90 ebadında suni çim zeminli futbol sahası hizmet vermektedir. Futbol sahasının alt 
katındaki 3950 m2’lik spor tesisinin yapımı bitmiş ve işletmeye açılmıştır. 
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2. Cevatpaşa Spor Kompleksi: Cevatpaşa mahallesi Kıyı sokakta 40x60 m2’lik alanda futbol  sahası 
ayrıca 1 adet basketbol-voleybol sahası olarak hizmet vermektedir. 

3. Uygur caddesi Spor Alanı: Orta mahalle Uygur caddesinde 50x70 m2’lik alanda futbol sahası  ve 
250 m2’lik alanlı 3 katlı Bayrampaşa Spor Kulübü olarak kullanılmaktadır. 

4. Bayrampaşa Belediye Stadı: Kocatepe Mahallesi 50. yıl adresinde60x100 m2 ebadında suni çim 
zeminli futbol sahası ve 2 katlı 300 m2’lik Tesis binası olarak hizmet vermektedir. 

 
Yeşil Alanlar 
 
Bayrampaşa ilçesindeki 11 mahallenin çeşitli yerlerinde toplam 735000 m2’lik 63 adet park ve çocuk 
bahçesi bulunmaktadır. 
  
Araç ve Gereçler: Bayrampaşa belediyesi faaliyetlerini çok sayıda araç, iş makinesi ve teçhizat ile 
gerçekleştirmektedir. Bu cihazların, araçların ve iş makinelerinin müdürlüklere dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Başkanlık Makamı 3 makam otosu, 1 pikap, 2 motosiklet. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 kamyon, 2 binek otosu (1 tanesi müteahhide ait), 2 çim biçme 

makinesi, 5 ağaç kesme makinesi ve 1 kaynak atölyesi 
Müteahhit firmasının araç durumu: 15 adet 13 m3’lük sıkıştırmalı 
çöp kamyonu, üç adet 20 m3’lüksıkıştırmalı çöp kamyonu, üç 
adet 7 m3’lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, altı adet damperli 
kamyon, iki adet yükleyici iş makinesi, bir adet tıbbi atık aracı, iki 
adet arozöz (15 tonluk), bir adet büyük süpürge makinesi, bir 
adet küçük süpürge makinesi, bir adet sıkıştırmalı ve vinçli kâğıt 
toplama aracı, dört adet binek aracı. 

Zabıta Müdürlüğü Birimde 3 Kango, 2 Clio, 2 Çekici, 1 kamyonet olmak üzere 
toplam 8 araç vardır. 

Makine İkmal, Bakım ve 
Onarım  

Kurum demirbaşı olarak: 7 binek oto, 13 iş makinesi, 2 büyük 
otobüs, 4 minibüs, 2 sepetli araç olmak üzere 48 araç. 
Hizmet alımı ile temin olarak: 9 otobüs-minibüs, 26 binek oto, 2 
çekici, 3 van picup, 1 özürlü aracı 

Veteriner ve Sağlık Müdürlüğü 3 adet, Ambulans ve itlaf aracı 
Basın yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

1 Adet Minibüs  

İtfaiye Bayrampaşa belediyesi sınırları içinde Büyükşehir belediyesine 
bağlı olarak bir itfaiye istasyonu bulunmaktadır. Orta Mahalle 
Tümen Sokak No 5’te faaliyetlerini sürdüren itfaiyeye 110 acil 
numarasından ulaşmak mümkündür.  

 
Birimlere Göre Araçların Dağılımları 

Araç ikmal 13 adet Otobüs,tanker vb. 
Fen işl.md. 22 adet Kamyon, iş mak. vb. 

Park bah. 1 adet 5 tn. kamyon 
Basın yayın 1 adet Minibüs 
Sağ.işl.md. 3 adet Ambulans, itlaf 
Kiralanan 2 adet Süpürge araçları 
Satışı yapılan 11 adet 4 yurtdışı 
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Kullanılmayan 17 adet Binek,5 tn. kamyonlar 
Hurda belgesi alınan 10 adet Kamyonlar 
Dış görev 1 adet Binek 

 
2. ÖRGÜT YAPISI 
 
Bayrampaşa Belediyesinde fiili olarak görev yapan müdürler 21 kişi olup bunlar aşağıdaki gibidir: 
 
1. Özel Kalem Müdürlüğü 
2. Basın Yay.Ve Halk.İlişk.Müdürlüğü 
3. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 
4. Zabıta Müdürlüğü 
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü 
6. Yazı İşleri Müdürlüğü 
7. İnsan Kay.ve Eğt.Müdürlüğü 
8. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
9. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü 
11. İşletme Müdürlüğü 
12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
13. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
14. Bilgi İşlem Müdürlüğü 
15. Temizlik İşleri Müdürlüğü 
16. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
17. Plan ve Proje Müdürlüğü 
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
19. Emlak İstimlak Müdürlüğü 
20. Fen İşleri Müdürlüğü 
21. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
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Veteriner İşleri Birimi ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

ÖZEL KALEM MD.

ZABITA MD. PLAN ve PROJE MD.

Sivil Savunma İşl. Birimi

Eğitim Kültür İşleri Birimi

BASIN YAYIN HLK.İLŞ.MD.

PARK ve BAHÇELER MD.

İNSAN KAYN.ve EĞT.MD. RUHSAT ve DENETİM MD.

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE ENCÜMENİBELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE MECLİSİ

EMLAK İSTİMLAK MD.

BAŞKAN YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MD.

HUKUK İŞLERİ MD.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.

Planlama İşleri Birimi

Dış İlişkiler Birimi
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3.BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNİN BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARI 
  
Bilgisayar donanım teknolojileri, yazılım teknolojileri, internet teknolojileri ve iletişim teknolojileri başlıkları altında 
incelenmektedir.  
 
Bilgisayar donanım teknolojileri: Halen belediyede Belediyemiz birimlerinde otomasyon sistemimize bağlı 7 adet 
Server, 53 adet Thin Client, 203 adet PC, 148 adet Yazıcı, 12 adet Scanner ve 2 adet Plotter bulunmaktadır. 
Merkez binamızda; 2 Mbps Leased Line (Kiralık hat) ve 4 Mbps Adsl  internet bağlantısı mevcuttur. Sağlık 
İşleri Müdürlüğümüz ile Kaymakamlık Binasındaki veznelerimiz kiralık hatlar ile, diğer dış birimlerimiz ise Adsl 
bağlantı ile internet çıkışı ve merkeze bağlantı gerçekleştirebilmektedirler. Belediyemiz bünyesindeki tüm donanım, 
yazılım ve network altyapısı ile ilgili sorunlar müdürlüğümüz tarafından çözüme ulaştırılmaktadır. 
 
 
Bilgisayar Donanım Durumu; 

 PC Thin Client Yazıcı 
Merkez Bina 180 53 132 
Dış Birimler 23 - 16 
Eğitim Merkezleri 148  8 
Toplam 351 53 156 

 
Bilgisayar yazılım teknolojileri: Belediyede bünyesindeki tüm müdürlüklerde Yönetim Bilgi Sistemi 
(MIS), harita işlemleri yapan müdürlüklerde de ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) programları çalışır 
durumdadır. İmar işlemleri, mali işlemler, personel, evrak takibi gibi tüm işlemler bu yazılımlar 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca büro işlemlerinde de genellikle ofis programları 
kullanılmaktadır.  
  
İnternet hizmetleri:  Belediye Resmi Web Sayfamız, vatandaşımıza belediyemiz ile ilgili bilgi, duyuru 
ve haberlerin iletilmesinde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca web sayfamız üzerinden online işlemler 
(Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, Borç Sorgulanması, kredi kartı ile borç ödeme, 
rayiç bedel sorugulama, v.b. işlemler) yapılabilmektedir.  
 
Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenmekte olan Ramazan etkinliklerinin tanıtımı için 
www.bereketyollarda.org adresiyle yayına aldığımız web sitemiz her yıl güncellenmektedir. 
 
Ayrıca yine Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan; Gençtival etkinliklerini duyuran 
www.genctival.com web sayfamız, Bilgi Merkezimizi tanıtan www.bayrampasabilgimerkezi.com web 
sayfamız ve  ilk  kez bu yıl gerçekleştirilen Uluslar Arası Kurban Sempozyumunu tanıtan 
www.kurbansempozyumu.org web siteleri halen aktiftir. 
 
İnternete bağlı çalışan ve web sayfamız üzerinden halkımıza bilgi aktarımında kullandığımız 
kiosklarımız, e-belediye modülünün devreye alınmasıyla vergi borçlarının sorgulanması ve kredi kartı 
ile ödeme yapılması işlevi kazanmıştır. Kiosklarımızın e-hizmetlerle beraber birer e-dönüşüm 
noktası olması hedeflenmektedir. Kiosk uygulama projemiz kapsamında daha önce belirlenen ve 
altyapısı tamamlanan noktalara yerleştirilmesi devam etmektedir.  
 
İletişim teknolojileri: Belediyede hizmet sunumu için 12 hatlı bir telefon santrali bulunmakta, 2 hatlı bir 
faks sistemi, data hatları,  ve yöneticilerin hizmetine verilmiş 10 adet GSM telefonu bulunmaktadır. 
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4. BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNİN İNSAN KAYNAKLARI  
 
Genel Personel Durumu (2007 yılı Aralık sonu itibariyle) 

Fiili durum Sayı Norm kadro ile verilen Sayı 
Memur 244 Memur 309 
Kadrolu İşçi 84 Kadrolu İşçi 155 
Geçici İşçi 35 Geçici İşçi - 

Mevsimlik İşçi 2 Mevsimlik İşçi - 
Sözleşmeli Personel 5 Sözleşmeli Personel - 
Toplam 370 Toplam 464 

 
Personel Hareketleri (2007 yılı) 

 Nakil giden Emekli 
Olan 

Terfi eden Ödül veri-
len 

Yeni işe baş-
layan 

Memur 5 11 248 23 - 
Kadrolu İşçi - 16 - - - 
Geçici İşçi - 3 - - - 
Mevsimlik İşçi - - - - 2 
Sözleşmeli Personel - - - - 5 
Toplam 5 30 248 23 7 

 
İzinler (2007 yılı) 

 Yurtdışı 
İzni 

Mazeret 
izni 

İl Dışı 
İzni 

Yıllık İzin 
onayı 

İstirahat 
Onayları 

Memur 29 55 18 249 194 
Kadrolu İşçi - 4 - 100 - 
Geçici İşçi - 3 - 38 - 
Sözleşmeli Personel - - - - - 
Şirket işçisi - - - - - 
Toplam 29 62 18 387 194 

 
Hizmet İşlemleri (2007 yılı) 

 Hizmet 
Belgesi 

Çalışma 
Belgesi 

Kademe 
İlerlemesi 

Derece 
Terfii 

İntibak 

Tüm Personel 20 31 193 55 19 
 
Yıllar İtibariyle Karşılaştırma 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Memur 286 266 262 261 244 
Kadrolu İşçi 144 130 116 100 84 
Geçici İşçi 42 42 40 38 35 
Mevsimlik İşçi - - - - 2 
Sözleşmeli Personel - - - - 5 
Toplam 472 438 418 399 370 

 
Cinsiyet Dağılımı (2007 yılı) 

 Erkek Bayan 
Memur               145 99 
Kadrolu İşçi 82 2 
Geçici İşçi 32 3 
Mevsimlik İşçi 2 - 
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Sözleşmeli 3 2 
Toplam 264 106 

 
Eğitim Durumu (2007 yılı) 
  İlkokul me-

zunu 
Ortaokul 
mezunu 

Lise mezunu MYO Fakülte Toplam 

Memur 3 15 97 41 88 244 
Kadrolu İşçi 70 9 4 - 1 84 
Geçici İşçi 28 3 4 - 2 37 
Sözleşmeli - - - - 5 5 
Toplam 101 27 105 41 95 370 

  
Yaş Ortalamaları (2007 yılı) 

  20-29 30-39 40-49 50-59 Toplam 
Memur 27 93 82 42 244 
Kadrolu İşçi - 5 55 24 84 
Geçici İşçi - 19 16 2 37 
Sözleşmeli 3 2 - - 5 
Toplam 30 119 153 68 370 

 
Hizmet Yılı Dağılımı (2007 yılı) 

  0-10 11-20 21-30 30+ Toplam 

Memur 92 88 55 9 244 
Kadrolu İşçi 7 44 33 - 84 
Geçici İşçi        27        10 - - 37 
Sözleşmeli 5 - - - 5 
Toplam 131 142 88 9 370 

 
Kadro Niteliği ve Durumu (2007 yılı) 

 Dolu Boş Toplam 
Üst yönetim 8 23 31 
İdari hizmet personeli 103 39        142 
Teknik personel 50 3 53 
Sağlık personeli 16 4 20 
Yardımcı hizmet personeli - 11 11 
Zabıta personeli 66 4 70 
Avukatlık Hiz. 4 0 4 
Genel toplam 247 84 331 
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Hizmet İçi Eğitimlerin Durumu (2007, Aralık sonu itibariyle) 
 Kaç gün 

 
(1) 

Günde 
Kaç saat 

(2) 

Toplam 
saat 
(3) 

Kaç kişi 
 

(4) 

Adam 
saat 

(3/4) 
Üst yönetim 
  

1 
1 
1 
4 
2 
10 

6 
3 
2 
6 
5 
6 
 

132 
9 
84 
216 
30 
60 
 

22 
3 
42 
9 
3 
1 
 

6 
3 
2 
24 
10 
60 

İdari hizmet personeli 
 
 
 

1 
1 
27 
1 
1 
10 

6 
5 
6 
3 
2 
6 

114 
605 
2400 
129 
46 
60 

19 
121 
15 
43 
23 
1 

6 
5 

160 
3 
2 
60 

Teknik personel 1 
1 
27 
1 
1 
2 
3 
7 

6 
5 
6 
3 
2 
5 
6 
6 

18 
65 

1600 
15 
8 
90 
18 
42 

3 
13 
10 
5 
4 
9 
1 
1 

6 
5 

160 
3 
2 
10 
18 
42 

Sağlık personeli -  -   
Yardımcı hizmet personeli -  -   
TOPLAM   5741   

 
Hizmet İçi Eğitim Performansı 

2007 Aralık sonu itibariyle eğitim verilmesi düşünülen memur personel sayısı 249 
Memur personelin alması gereken hedef toplam eğitim saati 22 saat 5478 
Memur personelin toplam aldığı eğitim saati 5741 
Eğitimin gerçekleşme oranı   % 100 
Personel başına, yılda düşen eğitim saati  23 saat 

 
5. SUNULAN HİZMETLER 
 
Bayrampaşa belediyesinin ilçe halkına sunduğu hizmetler üç ana grupta toplanır: Acil hizmetler, 
normal hizmetler ve destek hizmetleri. Acil hizmetler; yangın, deprem, hastalık ve ölüm gibi acil 
durumlarda beklemeksizin sunulan hizmetleri kapsar. Diğer rutin nitelikteki hizmetler ise “normal 
hizmetler” olarak isimlendirilir. Belediyenin istisnai olarak yaptığı hizmetler ise destek grubunda 
değerlendirilir. 
 
5.1. Acil Hizmetler 

1. Yangın hizmetleri. İlçemizdeki Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren itfaiye 
istasyonu aracılığıyla sunulan hizmetlerdir.  

2. Deprem hizmetleri. Bir deprem hadisesi olduğunda sunulacak hizmetleri kapsar. 
3. Cankurtaran hizmetleri. Acil hastalık durumlarında ihtiyaç duyulan vatandaşlara sunulan 

hizmetlerdir. 
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4. Cenaze hizmetleri. Ölüm vukunda sunulan hizmetlerdir. 
5.2. Normal Hizmetler 
Normal hizmetler oniki başlıkta toplunmıştır ve şu şekildedir: (1) bilgilendirme hizmetleri, (2) sağlık 
hizmetleri, (3) güvenlik hizmetleri, (4) imar hizmetleri (5) yağmur suyu ve kanalizasyon hizmetleri, 
(6) sosyal hizmetler, (7) vergilendirme hizmetleri, (8) işyeri açma hizmetleri, (9) pazaryeri ruhsatı 
alma hizmetleri, (10) fen hizmetleri, (11) temizlik hizmetleri, (12) park ve bahçe hizmetleri. 
Aşağıdaki paragraflarda bu hizmetlere ilişkin kısa ve özet bilgiler verilmişitir. 
 

1. Bilgi alma ve bilgilendirme hizmetleri. Bu grupta ilçe halkının sunulan hizmetlerle ilgili bilgi 
talepleri karşılanır. Ayrıca halkın, mevzuat (yasa ve yönetmelikler) hakkındaki tereddütleri 
giderilir. Beyaz masa kapsamında sunulan hizmetler de bilgi alma ve bilgilendirme hizmeti 
kapsamında değerlendirilir.   

2. Sağlık hizmetleri. İlçede gerek insan sağlığı ve gerekse hayvan sağlığıyla ilgili önlemleri ve 
hizmetleri kapsar. Muayene, tedavi, bakım ambulans hizmetleri bu gruba girmektedir. 

 
Güvenlik hizmetleri. İlçede genellikle zabıta tarafından sunulan hizmetlerdir. Bunun dışında itfaiye hizmetleri, 
deprem güvenliği hizmetleri, sağlık hizmetleri ve veterinerlik hizmetleri de bu kapsamda değerlendirilir.  
 

3. İmar hizmetleri. İnşaat ruhsatı alma, imar durumu başvurusu, hakediş onayı, iskan belgesi, kat 
irtifakı onayı, kat mülkiyeti, ruhsat yenileme v etadilat, sığınak onayı, iş bitirme tutanakları 
onayı gibi hizmetleri kapsar. 

4. Yağmursuyu ve kanalizasyon hizmetleri. İlçede ana arterler dışında yağmursuyu toplamaya 
yönelik olarak yapılan büz döşeme hizmetlerini kapsar. 

5. Vergilendirme hizmetleri. Bu grupta arsa vergisi, temizlik vergisi ve emlak vergisinin alınması 
gibi hizmetler verilir. 

6. Sosyal ve kültürel hizmetler. Bu grupta ilçe halkına; evlendirme, staj, ölülerin nakli, defin, asker 
yardımı, sosyal yardım, eğitim, konferans ve burs gibi hizmetler sunulur. 

7. İşyeri açma hizmetleri. Sıhhi müessese niteliğindeki işyerlerini açmak isteyen kişi ve kuruluşlara 
verilen hizmetlerdir. 

8. Pazar yeri ruhsatı alımı hizmetleri. İlçe pazarlarında satış yapmak isteyenlere yönelik 
hizmetlerdir. 

9. Fen işleri hizmetleri. İlçenin bakımlı, temiz ve estetik bir şekilde çeşitli tesislerle donatılmasına 
yönelik hizmetlerdir. 

10. Temizlik hizmetleri. İlçe cadde ve sokaklarının temiz tutulmasıyla ilgili hizmetlerdir. 
11. Park ve bahçe hizmetleri. İlçedeki park ve bahçelerin bakımı, yenilenmesi, yeniden 

oluşturulması ve genişletilmesiyle ilgili hizmetlerdir. 
 
5.3. Destek hizmetleri 

Bayrampaşa belediyesinin tahsisen tapu alma, ihale yoluyluyla kiraya verme,  2886-3194 sayılı 
Yasa'ya göre hisse satışı ve araç tahsisi gibi konularda gerçekleştirdiği faaliyetler ise destek hizmetleri 
olarak değerlendirilir. Bayrampaşa Belediyesi ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, okullar, 
sosyal amaçlı dernek ve vakıfların çalışmalarına, talep etmeleri durumunda imkanlarına göre 
yardımcı olabilmektedir.  

Yukarıda sayılan hizmetlerin bir bölümü vatandaşın talebi doğrultusunda sunulurken bir kısmı 
yasal zorunluluk olarak ve diğer bir kısmı ise vatandaş bireysel olarak talep etmese bile genel kamu 
yararı gereği olarak yerine getirilir.  
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6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 
6.1. Yönetim 

 
Bayrampaşa Belediyesi, tüm faaliyetlerini stratejik planlara göre planlamakta, iş ve faaliyetleri 

orgüt şeması çerçevesinde örgütlemekte ve norm kadro çerçevesinde belirlenen kadro sayılarıyla 
çalışmaktadır. Tüm faaliyetlerde; yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, organize etme, 
kadrolama, yürütme ve denetleme işlevleri etkili bir şekilde yerine getirilmektedir. Yönetim 
fonksiyonları aynı zamanda etkili bir motivasyon, haberleşme, takım çalışması ve güçlü bir karar 
mekanizmasıyla desteklenmektedir. Stratejik kararlar belediye encümeninde görüşülmekte ve gerekli 
olan kararlar verilmektedir.  
 
6.2. İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol sisteminin amacı, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların ko-
runmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin 
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizas-
yon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü oluşturmakta-
dır. Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağla-
mak, mevzuata uygunluğu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir 
bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir.  

İç kontrol sorumluluğu açısından Bayrampaşa Belediye Başkanı bir sistem kurmuş ve bunu yürürlü-
ğe almıştır. Bu sisteme göre harcama yetkilileri bu sistemi uygulamakla; mali hizmetler birimi, siste-
min kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol, muhasebe yetkili-
si kaynakların usulüne uygunluğu ve saydamlıkla ve gerçekleştirme görevlileri ise uygula-
ma yükümlüdürler. 

Ön Malî Kontrol: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; 
idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, 
merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır. 

Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol: Şu aşamalarda gerçekleştirilir: 

Süreç Kontrolü: İşlemlerin ardışıklık kontrolü 
Gerçekleştirme Görevlisi Kontrolü 
Harcama Yetkilisi Kontrolü 
Muhasebe Yetkilisi Kontrolü 
Mali Hizmetler Birimi Kontrolü 

Ön mali kontrol, iç kontrolün bir parçasıdır, bağlayıcı değildir ve danışma ve önleyici niteliktedir. 
Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görev-
lileri ile paylaşılır. Bayrampaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol 
Birimi kurulmuş ve çalışmalarına ilgili yönetmelikte belirlendiği şekilde başlamıştır.  

İç Denetim: İç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve reh-
berlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu 
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faaliyetler, belediyenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 
yaklaşımla ve kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Bayrampaşa belediyesinde iç 
denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak 
süratiyle İç Denetim Koordinasyon  Kurulu’nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye 
bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. 

 
III. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 
 
Bayrampaşa belediyesinde “amaç ve hedefler” başlığı, 2006 yıldan itibaren stratejik plana uygun 
olarak hazırlanmaya başlamıştır,  2007 yılı faaliyet raporuda buna uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
 
A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 
 
1. ÜST YÖNETİM- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Liderlik  

Belediyede görev yapan tüm müdür ve müdür 
yardımcılarının liderlik ve yöneticilik 
kabiliyetlerini geliştirmek, kendilerini 
çevresindeki insanlara sevdirerek sonuç alan, 
hedefleri gerçekleştiren kişiler haline 
getirmek. 

2011 yılının sonuna kadar belediyede çalışan 
yöneticilerin yeterliliklerini ve yönetim 
becerilerini üst yönetimin yaptığı değerlendirme 
sonucunda %60 düzeyinden %80 düzeyine 
çıkarmak. 

Yönetişim 

Belediyenin önemli tüm kararlarını 
paydaşlarla birlikte vermesini sağlayacak, 
sistemler, yöntemler, modeller geliştirmek ve 
bu modelleri uygulamaya almak, belediyenin 
tüm faaliyetlerini saydamlaştırmak. 

2011 yılı sonuna kadar paydaşların planlama ve 
karar verme süreçlerine katılımını belirli kriterler 
çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucu 
%20’ler düzeyindeki orandan %50’ler seviyesine 
çıkarmak. 
 

Organizasyon 

Belediyenin temel işlevlerini, yetki ve 
sorumluluklarını, hiyerarşi düzenlemelerini iş 
analizleri yaparak net ve bilinir hale getirmek. 
Mevcut organizasyon yapısını dış gelişmelere 
göre her yıl güncellemek. 

Organizasyon yapısını netleştirerek, kurum 
içindeki görev ve sorumluluk çakışmalarını veya 
belirsizliklerini sıfır düzeyine getirmek. 
 

Özel Kalem ve 
Protokol 

Belediye başkanının zaman planlamasını 
etkili bir şekilde yapmak.  İkincil, üçüncül 
derecedeki randevuları ve misafirleri ilgili 
diğer müdürlüklere yönlendirmek, başkana 
daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı 
oluşturmak. 

Etkili bir çalışma için üçüncü ve dördüncü 
derecedeki randevuları, görüşme ve ziyaretleri 
%50 oranında azaltarak başkanın verimliliğini 
artırmak.  
 

 
2. BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Belediye tarafından gerçekleştirilen ve 
planlanan çalışmalar hakkında halkı 
bilgilendirmek, hizmetlerden 
faydalanmalarını sağlamak, halkın önerilerini, 
dilek ve şikâyetlerini değerlendirerek 
belediyenin daha etkili bir şekilde hizmet 
vermesini sağlamak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar yapılan faaliyet ve 
etkinlikler konusunda halkın bilgilenme, farkına 
varma, haberdar olma oranını halkta yapılacak 
araştırmalar sonucunda %70’in üzerine 
çıkarmak.. 
 
2. Her yıl kamuoyu ve vatandaş memnuniyeti 
araştırması yaparak bu memnuniyetin %80’nin 
üzerinde olmasını sağlamak. 
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Kültürel 
Etkinlikler ve 
Festivaller 

Halkın eğitim ve kültür seviyesini artıracak, 
yaşamdan haz almalarını temin edecek 
şekilde özel günlerde, aylarda, bayramlarda, 
yıldönümlerinde, mevsim değişimlerinde, 
okul kapanış veya açılışlarında kültürel 
etkinlikler ve festivaller düzenlemek. Halkın 
büyük bir oranda düzenlenen etkinliklere 
katılımını sağlamak. Halkın beklentilerini 
anlayarak daha sonraki yıllarda gerekli 
değişiklik ve düzenlemeleri yapmak ve 
böylece katılımı sürekli hale getirmek. 

2011 yılı sonuna kadar halkın kültürel ekinlikler 
ve festivallerden yararlanma oranını 2007 yılı 
verilerine göre %100 oranında artırmak. 
 

Müzik, Gezi ve 
Eğlence 
Etkinlikleri  

Halkın ilçeyle özdeşleşmesini sağlamak, 
yaşamından memnun olmasını temin etmek 
ve birbirileriyle kaynaşmaları için müzik, gezi 
ve eğlence etkinlikleri, şenlikler düzenlemek 
ve böylece mutlu insanların yaşadığı bir kent 
çevresi oluşturmak. 

2011 yılı sonuna kadar halkın müzik, gezi ve 
eğlence etkinliklerinden yararlanma oranını 2007 
yılı verilerine göre %100 oranında artırmak. 
 

Kütüphaneler, 
Kıraathaneler ve 
Bilgi Merkezleri 

İlçe halkının eğitim ve kültür düzeyini daha 
da geliştirmek için kütüphanelere gitme, 
ödünç kitap alma, bilgi araştırma 
alışkanlıklarını artırmak. Kahvehaneleri 
kıraathanelere dönüştürücü çalışmalar 
yapmak, mahallelerde okuma evleri veya bilgi 
merkezleri açmak. Özellikle gençlerin 
kitaplarla, dergilerle veya İnternet bilgi 
kaynaklarıyla daha sık buluşmasını sağlamak. 

2011 yılı sonuna kadar halkın kütüphane ve bilgi 
merkezlerinden yararlanma oranını 2007 yılı 
verilerine göre %100 oranında artırmak. 
 

Sergiler ve Sanat 
Aktiviteleri 

İlçede sergi ve sanat aktivitelerinin sayısını, 
katılımcı ve ilgi duyan kişi sayısını artırmak 
ve halkın sanat duygularını güçlendirmek. 

2011 yılı sonuna kadar halkın sergi ziyaretleri ve 
sanat aktivitelerinden yararlanma oranını 2007 
yılı verilerine göre %100 oranında artırmak. 
 

Bilgilendirme ve 
Bilinçlendirme 
Eğitimleri 
 

İlçede yaşayan vatandaşların, meslek 
gruplarının, öğrencilerin, gençlerin, 
çocukların çeşitli konularda bilgilerini 
artırmak, sağlıklı yaşamalarını temin etmek, 
çevreye, hayvanlara, kamu kurum ve 
kuruluşlarına yönelik beklentilerinin daha 
etkili bir şekilde karşılanması için 
bilinçlendirme eğitimleri vermek. 

2011 yılı sonuna kadar sağlık, veterinerlik, çevre 
koruma, toplum refahı gibi konularda verilen 
bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerine 
katılan kişi sayısını %100 oranında artırmak. 
 

Meslek Edindirme 
ve Sanat Eğitimi 
Kursları  
 

İlçede yaşayan ev hanımlarının, genç kızların, 
liseyi bitirmiş ve üniversiteyi kazanamamış 
gençlerin, emekli olmuş ve boş zamanlarını 
değerlendirmek isteyen yaşlıların yetenek ve 
becerilerini, bilgilerini  ve kişisel gelişimlerini 
sağlayacak meslek edindirme kursları açmak, 
seminerler düzenlemek ve böylece ilçe 
halkının eğitimli, bilgili ve donanımlı kişiler 
haline gelmelerini temin etmek. 

2011 yılı sonuna kadar ilçede meslek edindirme 
ve sanat eğitimi kurslarına katılan kişilerin 
sayısını %100 oranında artırmak. 
 

Okuma Yazma 
Kursları 

Bayrampaşa ilçesinde haktan gelen talepler, 
yapılan tespitler ve envanter çalışmaları 
sonuçlarına göre Halk Eğitim Merkezi ile 
işbirliği yaparak, okuma yazma bilmeyenler 
ile okuma yazma bilip diploması olmayan 
yetişkinlere yönelik özel okuma yazma 
kursları düzenlemek ve böylece halkın genel 
kültür seviyesini artırmak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar ilçede yaşayan 
hanımlar ve erkeklerden hiç okuryazar 
olmayanların %17’lerde olan oranını %10’un 
altına düşürmek. 2007 yılı sonunda %15 e 
düşürmek. 
 
2. 2011 yılı sonuna kadar ilçede yaşayan kız 
çocuklarından okula gitmeyen çocukların 
oranını %3’e düşürmek. 
 

Etüt Eğitim 
Merkezleri 

İlçe bünyesinde mahalle sakinlerinin belediye 
ile buluşma noktası olacak, büyükler ve 
çocuklar için eğitim seminerleri 
düzenlenecek, mahalle sakinlerinin istekleri 

Etüt merkezlerinden yararlanan vatandaş 
sayısını 2007 yılı verilerine göre beş yıl içinde 
%100 oranında artırmak. 
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doğrultusunda el becerisi  kursları yapılacak, 
afet ve ilkyardım eğitimleri verilecek ve 
gerektiğinde kullanılabilecek lüzumlu 
ekipmanın bulunduğu etüt merkezlerini 
açarak buraları etkili bir şekilde çalıştırmak. 

 

Yaz okullarına 
Katılımı Artırma 

İlçede her yıl yaz okulu açarak buraya devam 
eden öğrencileri, gençleri futbol, yüzme, gezi 
ve piknik etkinlikleriyle zihnen ve bedene 
geliştirmek sağlıklı ve güçlü bireyler 
olmalarını temin etmek. 

İlçede futbol, yüzme, gezi ve piknik branşlarında 
“Bayrampaşa Belediyesi Yaz Okulunu” açmak 
ve ilçede bulunan amatör kulüplerle işbirliği 
içerisinde her  yıl 1500 öğrenciye hizmet 
vermek. 

Okullara Destek 
Uygulamaları  
 

İlçedeki okulların boya, bakım ve onarım 
giderleriyle okul ihtiyacı malzemelerinin 
giderilmesine yönelik olarak gerekli destekleri 
il özel idaresinin karşılayamadığı durumda 
belli oranda vermek ve böylece okul 
öğrencilerinin daha iyi yetişmelerine imkân 
sağlamak. 

Belirli bir plan dahilinde ilçedeki okulların 
ihtiyaçlarına her yıl belli ölçüde destek vermek.  
 

Öğrencilere 
Kıyafet ve 
Kırtasiye Yardımı 

İlçede geçim sıkıntısı çeken ailelere öğrenci 
kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapmak. 

Belirlenen bütçe sınırları içinde ilçedeki yoksul 
öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapmak. 

Öğrencilere Burs 
Yardımları 

İlçede okuyan ve durumu iyi olmayan 
öğrencilere gerekli araştırmaları yaptıktan 
sonra günün rayiç değerlerine göre burs 
yardımı yapmak ve bu kişilerin topluma 
yabancılaşmamasını, toplumla 
bütünleşmesini temin etmek. 

Kendilerine burs verilen öğrenci sayısını her yıl 
2500 öğrenci seviyesinde tutmak. 
 

Öğretmenlere 
Yönelik Etkinlikler 

Bayrampaşa ilçesinde görev yapan 
öğretmenlerin öğretmenler gününde 
hatırlanması ve onere edilmesi için ortak ve 
toplu kutlama törenleri yapmak ve 
öğretmenlere anı olarak saklayabilecekleri 
hediyeler vermek. 

Her yıl velilerin de katılacağı ortak öğretmenler 
kutlama programı düzenlemek. Bu program en 
az 700 kişiyi davet etmek.  
 

Sporcu Sayısı 
 

İlçede kişisel olarak, amatör kulüpler 
bünyesinde veya lisanslı olarak spor yapan 
kişi sayısını artırmak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar  mevcut olan lisanslı 
sporcu sayısını 2000’den %50 artışla 3000’e 
çıkarmak. 
 
2. 2011 yılı sonuna kadar  ilçenin demografik 
yapısını dikkate alarak mevcut lisanslı 
basketbolcu sayısını 100’den 500’e çıkarmak. 
 

Spor  İzleyicileri 

İlçede düzenlenen sportif karşılaşmaları, 
etkinlikleri, yarışmaları veya müsabakaları 
izlemeye gelen kişi, veya vatandaş sayısını 
sürekli olarak artırmak. 

1. 2011 yılına kadar ilçede spora ilgi duyan ve 
sportif karşılaşmaları izlemeye gelen kişi sayısını 
her yıl ortalama 30 bin kişi olmasını sağlamak. 
 
2. İlçede geleneksel olarak düzenlenen “Sokak 
Basketbol Turnuvası”na katılan ve izleyen kişi 
sayısını 2011 yılının sonuna kadar her yıl 
ortalama 3000 kişinin izlemesini sağlamak.  

Sportif Etkinlikler 
ve Organizasyonlar 

İlçede gerek küçüklere, gençlere ve gerekse 
yetişkinlere yönelik sportif  karşılaşmaların, 
etkinliklerin ve organizasyonunun sayısını 
artırmak ve böylece sporu seven, sportif 
etkinliklere katılın bir kamuoyu oluşturmak. 

1. Her yıl düzenli olarak Küçükler Futbol 
Turnuvası düzenlemek ve bu turnuvaya katılan 
seyirci sayısının her yıl 5000 kişi olmasını 
sağlamak. 
 
2. Her yıl düzenli olarak sokak basketbol, futbol 
ve masa tenisi turnuvası düzenlemek ve halkın 
bu etkinliklerin her birine en az  3000 kişinin 
katılmasını temin etmek. 
 

Amatör Kulüplere 
Destek 

İlçede faaliyet gösteren amatör kulüplerinin 
kendi aralarında işbirliği yapmalarını 
sağlamak. Kendilerine her yıl bütçeden 

1. Her yıl amatör spor kulüplerinde yer alan 
takımların krampondan, topuna ve formasına 
kadar bir yıllık ihtiyacını karşılamak.  
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ayrılacak belli bir pay oranında destek 
sağlamak. Bu kulüpler aracılığıyla sporun 
halk ve özellikle gençler arasında 
yaygınlaşmasını temin etmek. 

 
2. Her yıl amatör spor kulüpleriyle işbirliği 
yaparak en az  iki ay süreli eğitim verilen 10 spor 
okulu açmak ve toplam 1500 genç yeni 
sporcunun yetişmesini sağlamak.   
 

Engelliler 
 

Bayrampaşa ilçesindeki engellilerin istihdamı, 
üretime katkıda bulunmaları, eğitimleri ve 
dinlenme ihtiyaçları için gerekli çalışmaları 
yapmak, yaşamalarını kolaylaştıracak 
önlemleri tüm ilçe düzeyinde belirlemek, 
kendilerine destek olacak etkinliklerde 
bulunmak. 

İlçe belediyesinin engellilere sunduğu 
hizmetlerin çeşidini ve kapasitesini 2011 yılı 
sonuna kadar %100 oranında artırmak. 

Sokak Çocukları ve 
Çocuk İşçiler 
 

İlçe içinde ikamet edip etmediğine 
bakmaksızın sokakta yaşayan, sokakta 
çalışan, erken yaşta iş hayatına atılarak 
çalışan, uçucu madde bağımlısı olan 
çocukları tespit etmek, envantere alıp takip 
etmek, ilgili birimlere bildirmek ve ailelerine 
yönelik çalışmalar yapmaktır. 

2011 yılı sonuna kadar belediyenin ilçedeki 
sokak çocukları ve çocuk işçilerle ilgilenme 
kapasitesini %100 oranında artırmak. 

Kadın ve Çocuk 
Sığınma Evleri 

Şiddet, kaba kuvvet veya töre kurbanı olan 
veya boşanıp bakıma muhtaç hale gelen 
kadınların ve çocuklarının sosyal güvencesi 
olmak. Bunun için gerektiğinde bu kadınlar 
ile çocuklarına iş, sosyal güvence, barınma 
mekânı ve çocuklarını okutabilme 
imkânlarını araştırmak ve kendilerine 
yardımcı olmak. 

2011 yılı sonuna kadar belediyenin kadın ve 
çocuk sığınmacıların korunma ve bakım 
ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini %100 
oranında artırmak.  
 

Gaziler, Şehit 
Anne-Babaları ve 
Eşleri 
 

İlçede yaşayan çocuğu/eşi şehit veya gazi 
olmuş bulunan ailelerden özellikle geçim 
sıkıntısı çekenleri belirlemek, bu ailelerin 
geçim sıkıntılarını hafifletecek veya ortadan 
kaldıracak önlemleri almak, diğer şehit 
ailelerini ve gazileri önemli günlerde 
unutmamak, kendilerini onere edecek 
etkinlikler düzenlemek ve aynı zamanda 
toplumun bu kişilere olan minnettarlığını 
hissetmelerini sağlamak. 

Her yıl gaziler, şehit anne-babaları ile eşlerinin 
envanterini doğru bir şekilde çıkarmak ve 
kendilerini onere edecek etkinlikler düzenlemek.  
 

Asker Aileleri 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkındaki 4109 sayılı kanun gereğince 
gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri 
hazırlayan asker ailelerine gerekli yardımı 
yapmak. 

Her yıl asker aile maaşına başvuran eş ya da 
anneden durumları maaş bağlanmasına imkan 
verenlerin %100’ üne asker maaşı ödemesi 
yapmak. 
 

Dul ve Yetimler 
İlçedeki bakıma ve yardıma muhtaç dul ve 
yetimleri tespit ederek kendileriyle ilgilenmek 
ve gerekli yardımları yapmak. 

Her yıl ilçedeki bakıma ve yardıma muhtaç dul 
ve yetimleri tespit ederek bunlardan en az 
200’üne mali veya ayni destek sağlamak.  

Toplu Sünnet ve 
Evlenme 

İlçedeki geçinme güçlüğü çeken ailelerin 
çocuklarını sünnet ettirmek ve aynı şekilde 
yoksul ailelerin çocuklarını da evlendirmek. 

Her yıl ihtiyacı olan 400 çocuğa sünnet kıyafeti 
temin etmek ve aynı zamanda sünnet ettirmek.  
 

Yakacak Yardımı 
 

İlçede yoksul olup kaliteli kömür ve yakacak 
alacak durumda olmayan aileleri tespit edip 
bu ailelere yakacak yardımı yapmak. 

1. Geçim sıkıntısı çeken aileleri doğru bir şekilde 
tespit ederek her yıl  3000 aileye kışlık yakacak 
yardımı yapmak. 
 
2. Her yıl Yoksulluğu nedeniyle “kötü ve 
kalitesiz yakacak kullanan” 500  aileye kömür 
yardımı yapmak.  
 

Muhtaçlara ve 
Kimsesizlere 
Yardım 

İlçede geçinemeyecek kadar yoksul, fakir, 
kimsesiz, terk edilmiş, bakılmayan ve muhtaç 
durumda bulunan kişileri tespit etmek ve bu 
kişilerin başka kaynaklardan desteklenme 

1. Kendilerine doğrudan ödeme yapılan 100 
yoksul sayısını 2011 yılı sonuna kadar 50’ye 
düşürmek.  
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imkânlarını araştırmak ve gerekiyorsa 
hayatlarını idame etmelerini sağlayacak 
parasal desteği vermek. 

2. Ayni yardım yapılan yoksul sayısını 3000’den 
2011 yılı sonuna kadar 1000’e düşürmek.  
 

Gıda Malzemesi ve 
Yemek Yardımı 

İlçede yaşan vatandaşlardan durumu uygun 
olmayan ailelere, kişilere veya ramazan 
ayında iftara evinde yetişemeyen veya 
durumu iyi olmayan kişilere sosyal amaçlı 
olarak gıda malzemesi veya hastalık 
nedeniyle yemek yapamayacak durumda 
olmaları halinde yemek yardımı yapmak ve 
bununla ilgili organizasyonları düzenlemek. 

Gıda malzemesi ve yemek yardımı yapılan 
kişilerin durumlarını iyileştirerek bu sayıların 
azalmasını sağlamak. 
 

Yaşlılara Yönelik 
Hizmetler 

Bakıma muhtaç yaşlıları tespit etmek. 
Bunlardan sağlıklı olanları hatırlamak ve özel 
günlerde bir araya gelmelerini sağlayacak 
etkinlikler düzenlemek. Hasta ve yatalak 
olanlarını yerinde muayene ve tedavi etmek, 
bakımlarını yapmak. 

1. İlçede sağlık yardımı verilen yatalak yaşlı hasta 
sayısını 100’den 2011 yılına kadar 250’ye 
çıkartmak. 
 
2. Her yıl Ramazan ayında yaşlılar haftası 
düzenleyerek her yıl 250 yaşlıyı  özel olarak 
iftara davet etmek ve kendilerine sembolik 
hediyeler sunmak ve gönüllerini almak.  
 

 
3. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Bu birim için stratejik hedef belirlenmemiştir. 
 
4. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Zabıta Hizmetleri 

Halkın Bayrampaşa ilçesi içinde rahat bir 
şekilde gezebilmesi, sağlıklı ortamlarda 
yaşayabilmesi huzur ve sükûnun sağlanması 
için gerekli olan kontrol ve denetimleri 
yasalar ve hukuki mevzuat çerçevesinde 
esnafı da abartılı uygulamalarla rahatsız 
etmeyecek bir şekilde yapmak. 

1. Zabıta müdürlüğünün aşağıda belirlenen 
eylemler açısından sonuç alma ve etkili olma 
yeterliliğini artırarak ilçe halkı tarafından 
yapılacak değerlendirmede bu yeterliliği 
%55’den %80’ler seviyesine çıkarmak.  
 
2. İlçede halkın sağlığını tehdit eden ve kirliliğe 
neden olan kuruluşların %90’ını beş yıl içinde  
ilçe dışına çıkartmak.  
 

İktisat ve Küşat 

Bayrampaşa sınırları içinde faaliyet gösteren 
sıhhi işyerlerinin tamamını zamanında 
ruhsatlandırmak, ayrıca bu işyerlerini çevre ve 
insan sağlığı ile teknik yönden bir plan 
dâhilinde sürekli olarak denetlemek. Bu 
yerlerin sürekli biçimde sağlıklı ve çevreye 
uyumlu olmasını temin etmek. 

2011 yılı sonuna kadar, birimin ruhsatlandırma 
ve denetleme işlevinin etkinliğini kurum 
yöneticileri ve bağımsız uzmanlar tarafından 
yapılacak bir değerlendirme sonucunda  %80 
etkililik düzeyine çıkarmak. 

 
5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Hukuk Hizmetleri 

Belediye Başkanlığının alacağı bütün 
kararların, yapacağı bütün iş ve eylemlerin 
hukuka uygunluğunu sağlamak, söz konusu 
kararların iş ve eylemden önce hukuki alt 
yapısını oluşturmak; diğer kurum, kuruluşlar 
ve kişilerle olan anlaşma, protokol veya 
anlaşmazlıklarda belediyenin hak ve 
menfaatlerini korumak ve kurumu üçüncü 
kişi ve kurumlara karşı başarıyla temsil 
etmek. 

Belediyenin güçlü ve etkili bir hukuk işleri 
müdürlüğüne sahip olmasını sağlamak.  
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6. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Yazı İşleri 

Belediyenin evlendirme işlemlerini, evrak 
takip işlemlerini ve kurum arşivi oluşturma 
çalışmalarını zamanında etkili bir şekilde ve 
minimum maliyetle gerçekleştirmek. 
 

1. 2011 yılı sonuna kadar ilçenin nikah salonu % 
60 olan yeterliliğini % 100 seviyesine çıkarmak. 
 
2. 2007 yılı sonundan itibaren evrak kayıt ve 
takip işlemlerini %100 oranında dijital ortamda 
takip etmek. 
 
3. 2011 yılı sonuna kadar kurum arşivini revize 
ederek kurum arşivindeki yasal olarak 
saklanması zorunlu olan belgeleri dijital ortama 
aktarmak. 
 
 

 
7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

İnsan Kaynakları 
Birimi 

Belediyede çalışan personelin özlük ve sosyal 
hakları açısından gerekli olan işlemlerini 
zamanında, doğru, eksiksiz ve güvenilir bir 
şekilde gerçekleştirmek, personelin idari 
sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek, 
personeli motive edecek önlemleri almak, 
personeli hizmet içi eğitim uygulamalarıyla 
yetiştirmek, belediyede staj yapan 
öğrencilerle ilgilenerek bu kişilerin iyi bir 
izlenimle ayrılmalarını sağlamak. 

1. İnsan Kaynakları müdürlüğünün etkili ve 
başarılı bulunma oranını müdürler, başkan ve 
başkan yardımcıları tarafından yapılacak bir 
değerlendirme sonucunda 2011 yılı sonuna 
kadar %80 düzeyine çıkarmak. 
 
2. 2011 yılı sonuna kadar kurumda  genel 
personel memnuniyet oranını %80’in üzerine 
çıkarmak. 
 

Encümer ve Meclis 
İşleri Bir 

1. Belediyenin yönetiminde etkili bir 
fonksiyonu olan belediye encümeninin 
objektif, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını 
sağlayacak önlemleri alarak verimliliği 
artırmak. 
 
2. Belediye yönetimi ve meclis arasında belli 
bir ilişki dengesinin oluşmasını sağlayarak 
kararların mecliste katılımcı bir anlayışla 
verilmesini temin etmek, meclisin 
kilitlenmesini önleyecek tedbirleri almak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar halkı ilgilendiren 
encümen kararlarını %100 oranında şeffaf hale 
getirmek.  
 
 
 
 
2. Etkili ve verimli bir meclis çalışma ortamı 
oluşturmak. Üyeler tarafından yapılacak bir 
değerlendirmede etkililik ve verimlilik oranını 
2011 yılının sonuna kadar %90’lar düzeyine 
çıkarmak. 
 

 
8. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 
Sağlık Hizmetleri 
 

Bayrampaşa belediyesi sınırları içinde 
bulunan ilçe halkına, belediye personeline ve 
tüm vatandaşlara teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek kaliteli, hijyenik ve 
günümüz şartlarına uygun koruyucu hekimlik 
ve tedavi edici sağlık hizmetlerini vermektir. 

2011 yılı sonuna kadar ilçe halkına sunulan 
sağlık hizmetlerinin birim sayısını %100 
oranında artırmak.  
 

Sağlık Denetimleri Sağlık denetimlerini zamanında, programa 
uygun olarak ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirmek. 

İlçedeki sağlık denetimlerini her yıl %100 
oranında tam olarak gerçekleştirmek. 
 

Sağlık Eğitimleri Sağlıklı yaşam için halkı bilinçlendirmeye 
yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 
bilinçli bir ilçe halkı oluşturmak. 

İlçe halkının sağlıklı yaşama bilinçliliğini 
%50’ler düzeyine çıkarmak. 
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Sağlık 
Kampanyaları 

Düzenlenecek sağlık kampanyalarıyla 
hastalığı önleyici çalışmalar yapmak ve ilçe 
halkının genel sağlık düzeyini yükseltmek. 

Sağlık kampanyalarının ve dolayısıyla yararlanan 
vatandaş sayısını artırmak.  
 

Evde Hasta Bakımı Evde yatan sürekli hasta ve bakıma muhtaç 
kişilere evde hasta bakımı hizmetlerini 
götürmek. 

2011 yılı sonuna kadar evde hasta bakımı 
uygulamalarını güçlendirmek ve bu hizmetten 
yararlanan vatandaş sayısını artırmak.  
 

Özürlülere Sağlık 
Hizmeti 

Tedaviye ihtiyaç duyan özürlülere sağlık 
hizmeti götürerek bu kişilerin yaşamdan haz 
almalarını sağlamak. 

Her yıl düzenli olarak ilçedeki özürlülerin 
envanterini çıkarmak bu özürlülerden tedaviye 
ihtiyacı olanların %90’ına fizik rehabilitasyon 
merkezini geliştirerek hizmet götürmek. 
 

Cenaze Defin 
Ruhsatı Hizmetleri 
 

Cenaze defin ruhsatı hizmetlerini en etkili bir 
şekilde vererek ilçe halkında genel bir 
memnuniyet sağlamak. 

Her yıl mesai saatleri içinde ve dışında olmak 
üzere 24 saat boyunca cenaze defin ruhsatı 
vererek gece defin ruhsatı verilemeyen vaka 
sayısını sıfıra düşürmek. 

Portör Hizmetleri 
 

Gıda ile ilgili işlerde çalışan kişilere yönelik 
olarak portör hizmetlerini kalıcı, takipli, 
ücretsiz ve güvenilir bir şekilde sunmak. 

1. İlçedeki gıda işyerlerinde çalışan kişileri her 
yıl portör muayenesi açısından%90 oranında 
kontrol etmek. ( Sorumlu birim: Zabıta 
Müdürlüğü ) 
 
2. Gıda ile ilgili GSM ve SM işyerlerinde çalışan 
personelin portör muayenelerini her yıl %100 
oranında zamanında gerçekleştirmek. 
 

Laboratuar 
Hizmetleri 

Sağlık laboratuarını dananım, yazılım ve 
diğer malzemeleri açısından güçlü, hijyenik 
ve bakımlı hale getirmek. 

Sağlık laboratuarının verimliliğini 2011 yılı 
sonuna kadar %100 oranında artırmak. 
 

Ambulans 
Hizmetleri 

Acil medikal müdahale, trafik kazası, iş 
kazası, diğer kazalar, yaralama, intihar ve 
yangın gibi alanlarda etkili bir şekilde 
kullanmak ilçe halkına ücretsiz ambülâns 
hizmetleri sunmak. 

İlçedeki ambulans hizmetlerinin yeterliliğini 
2011 yılı sonuna kadar %20 oranında artırmak.  
 

Veterinerlik- 
Hayvan Sağlığı ve 
Hayvan Sevgisi  
 

İlçedeki hayvanların sağlıklarıyla etkili bir 
şekilde ilgilenmek, ilçe halkına hayvan 
sevgisini kazandırmak ve bu sevgiyi hayvan 
sağlığıyla bütünleştirmek. 

İlçede yaşayan hayvanların sağlığını iyileştirmek, 
ayrıca ilçe halkının hayvan sevgisini artırmak.  
 

Veterinerlik- 
Kuduz Mücadelesi 

İlçe içinde etkili bir kuduz mücadelesi 
gerçekleştirerek vaka çıkmasını önleyici 
çalışmalar yapmak. 

Her yıl kuduzla mücadele kapsamında ilçedeki 
kedi ve köpeklerin envanterini çıkarmak ve bu 
hayvanların %90’ının aşılanmasını sağlamak. 
 

Veterinerlik- 
Başıboş Köpekler 

İlçe içindeki başıboş köpekleri denetim ve 
kontrol altında bulundurmak. 

1. Her yıl başıboş dolaşan köpeklerin %70’ini 
kayıt altına almak, izlenebilirliğini sağlamak. 
 
2. Her yıl başıboş dolaşan köpeklerden dişi 
olanlarının %60’ını kısırlaştırmak. 
 

Veterinerlik- Gıda 
Denetimleri 

Gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
işyerlerini periyodik aralıklarla kontrol edip 
denetleyerek ilçede sağlıklı bir yaşamın 
olmasını temin etmek. 

Her yıl gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
işyerlerinin %95’inin sağlıklı olmasını ve 
standart duruma getirilmesini sağlamak. 
 

Veterinerlik- 
Sivrisinek ve 
Haşere Mücadelesi 

İlçede etkili bir sivrisinek ve haşere 
mücadelesi sistemi kurmak, uygulamaya 
almak ve bu konuyla ilgili şikayetlerin ortaya 
çıkmasını önlemek. 

1. Her yıl ilçede bulunan sivrisinek üreme 
kaynaklarını %95’ine ulaşmak, 2011 yılı sonuna 
kadar %80’inin kurutulmasını sağlamak. 2007 
yılı sonunda %40’ının kurutulmasını sağlamak. 
 
2. Her yıl  Sivrisinek üreme potansiyeline sahip 
metruk, bodrum katı ve benzeri yerleri önce 
envanterini çıkarmak ve tespit edilen yerlerin  
%90 oranında ilaçlamak.  
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3. Her yıl gıda üreten ve satan işyerlerinin 
%80’inin haşerelere karşı önlem almasını 
sağlamak. 
 

Kurban Kesimi Kurban kesim işleminin belirlenen, kurallar, 
sistemler ve yönergeler doğrultusunda 
gerçekleşmesini sağlamak. 

1. Her yıl ilçede kurban kesecek kasapların 
%90’ının eğitimli ve belgeli olmasını sağlamak. 
 
2. Her yıl kurban bayramında vatandaşların 
%95’inin kendilerine gösterilen yerlerde 
kurbanlarını kesmelerini temin etmek.  
 

 
9. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 
Park ve Bahçelerin 
Bakımı 

İlçeyi park ve bahçelerle yeşillendirmek, 
parklardaki çocuk oyun alanlarının miktarını 
arttırmak, mevcut parkların bakım ve 
korunmasını sağlayarak insanların daha 
sağlıklı, huzurlu ve temiz bir ortamda 
yaşamalarını sağlamak. 

İlçenin park ve bahçe yeterliliğini kişi başına 
düşen metre kare cinsinden 2011 yılı sonuna 
kadar %20 oranında artırmak.  
 

Ağaçlandırma İlçenin ağaç kapasitesini geliştirmek, böylece 
yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçenin hazırlanan 
planlara göre ağaç dikilebilir ve yetiştirilebilirlik 
kapasitesini %100 oranında doldurmak ve 
mevcut ağaçların bakımını düzenli olarak 
yapmak. 

Aydınlatma Bayrampaşa Belediyesi sınırları içinde 
bulunan park ve geçitleri dekoratif veya 
işlevsel amaçlı olarak aydınlatmak. 

2011 yılı sonuna kadar aydınlatma planına 
alınan yerleri %100 oranında aydınlatmak. 

Çiçeklendirme İlçeyi mevsime uygun çiçeklerle bezeyerek, 
yaşanabilir bir çevre oluşturmak. 

Her yıl çiçeklendirme planına uygun olarak 
çiçeklendirilmesi gereken yerleri %100 oranında 
çiçeklendirmek.  

Yeşillendirme Bayrampaşa ilçesi sınırları içerisinde yeşil 
alanların miktarını arttırmak, mevcut yeşil 
alanların bakım ve korumasını sağlayarak 
insanların daha sağlıklı, huzurlu ve temiz bir 
ortamda yaşamalarını sağlamak. 

2011 yılının sonuna kadar ilçedeki yeşil alan 
miktarını %15 oranında artırmak. 

Refüjlerin Bakımı Taşıt yolunu ikiye bölen alan ile yolların yan 
bölümleri olarak tanımlanan refüjlerin 
bakımlı, estetik, yeşil ve çiçeklendirilmiş 
olmasını sağlamak. 

2011 yılına kadar mevcut refüjleri %80 
oranında bakımlı ve kaliteli hale getirmek.  
 

Kent Mobilyalarını 
Çoğaltma 

İlçenin uygun yerlerine, parklarına, 
meydanlarına, cadde ve sokaklarına değişik 
nitelikte kent donatıları yerleştirerek 
çocukların, yaşlıların, engellilerin ve diğer 
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, bu 
donatılar aracılığıyla ilçeye modern bir 
görünüm vermek. 

İlçenin donatı yeterliliğini 2011 yılı sonuna 
kadar %50 oranında artırmak.  
 

Dinlenme ve 
Mesire Yerleri 

İlçedeki büyük parkları aynı zamanda 
dinlenme ve eğlenme ortamları haline 
dönüştürecek düzenlemeleri yapmak. 

Dinlenme ve mesire yerlerinden halkın 
yararlanma oranını 2011 yılı sonuna kadar 2007 
verilerine göre %100 oranında artırmak. 

 
10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Hesap İşleri 

Sunulan hizmetlerde iç ve dış müşteri 
memnuniyetini sağlayacak şekilde işlem 
hızını artırmak ve işlerin sürekli olarak tam 
zamanında bitirilmesini temin etmek. 

Birim çalışmalarının etkili olma oranını %70’ler 
düzeyinden 2011 yılı sonuna kadar %90’lar 
düzeyine çıkarmak.  
 

İç Kontrol Kurum içinde özellikle harcama gerektiren Mali hizmetler biriminin etkili ve verimli olma 
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işlemleri; (a) zamanında ve (b) etkili bir 
şekilde denetlemek. 

puanını sürekli olarak %90’ın üzerinde tutmak.  
 

 
11. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Gelirler 

Belediye Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve 
2464 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vergi, 
harç ve ücretler ile emlak ve çevre temizlik 
vergilerini tam olarak, zamanında tahakkuk 
ettirmek, tahsilâtını sağlamak, tahakkuk ve 
tahsilât arasındaki farkı en aza indirmek, 
kaçakları azaltmak, gelirlerin artması için yeni 
projeler üretmek. 

Gelirler müdürlüğünün ve belediyenin gelirle 
ilgili işlemlerinin etkinliğini beş yıllık süre için 
belirlenen eylemler düzeyinde takip ederek bu 
eylemlerin süresi içinde gerçekleşmesini %90 
oranında gerçekleştirmek ve bu işlevin 
yapılacak etkinlik değerlendirmesinde %85 
oranında başarılı olmasını sağlamak.  
 

 
12. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Satın Alma 
İşlemleri 

Belediye bünyesindeki müdürlüklerin talep 
etmiş oldukları mal ve hizmetleri; ekonomik 
fiyatlarla, kaliteli ve yasal süresi içinde 
istenilen özelliklerde temin etmek. 

Satın alma biriminin belirlenen eylemler 
doğrultusunda her yıl başkan ve başkan 
yardımcıları tarafından yapılacak 
değerlendirmede satın alma işlemlerinde etkili 
ve verimli olma puanını sürekli olarak %90’ın 
üzerinde tutmak. 

 
13.İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 
  

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

İdari İşler Birimi 

Bayrampaşa Belediyesi içerisinde faaliyet 
gösteren tüm birimlerin demirbaş ve tefrişat 
ihtiyaçlarını tespit edip en kısa zamanda 
sağlamak, ayrıca hizmet binasını ve dış 
mekânlardaki birimleri fiziki olarak değişen 
şartlara uygun bir şekilde düzenlemek, hazır 
tutmak.Temizliğini yapmak yaptırmak, 
organizasyonların düzenlenmesi ile ilgili işler 
yapmak, faturaların takibi yapmak, kültür 
salonlarının takibini yapmak, yemekhaneyi 
düzenlemek, yemek çıkarmak 

İdari ve mali işler biriminin aşağıda belirlenen 
eylemler doğrultusunda her yıl başkan ve 
başkan yardımcıları tarafından yapılacak 
değerlendirmede “etkili ve verimli olma” 
puanını sürekli olarak %80’in üzerinde tutmak.  
 

İdari İşler- 
Güvenlik  

Belediye binası ve çevresinin ve ayrıca diğer 
bağlı tesislerinin günün 24 saatinde rutin 
olarak etkili bir şekilde güvenliğini sağlamak 
ve mesai saatleri dışında belediyeye iletilen 
şikâyet, istek ve her türlü haberleşme hizmet 
lerini başarılı bir şekilde yerine getirmek. 

Etkili bir güvenlik sistemi kurarak 2011 yılı 
sonuna kadar üst yönetim ve müdürlerin bu 
hizmetten duydukları memnuniyet puanını 
%90’ın üzerine çıkarmak.  
 

Sivil Savunma 

İlçede sürekli olarak afet durumlarına 
hazırlıklı olmak. Afet durumunda ihtiyaç 
duyulacak malzeme ve ekipmanı hazır 
bulundurmak. 

Sivil savunma biriminin afete hazırlık 
kapasitesini 2011  yılı sonuna kadar %100 
oranında artırmak.  
 

Afet Önlemleri ve 
Risk Yönetimi 

Bayrampaşa Belediyesinin herhangi bir afet 
olayından önce gerekli tedbirleri almasını 
sağlamak; herhangi bir afet olayında ise 
olayın genişliği ve kapsamına göre İl Kiriz 
Merkezi, İlçe Kriz Merkezi, Kolordu 
Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi 
Afetten Korunma Merkezi ile işbirliği 
yaparak gerekli müdahaleyi zamanında 
göstermek, kayıp ve zararları en aza indirecek 
çalışmaları yapmak. 

İlçenin afet yeterliliğini sağlamak için “afet 
merkezini” araç-gereç yönünden %30 olan 
yeterliliğini, 2011 yılı sonuna kadar %80 oranına 
çıkarmak. 
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14. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri 

Belediye hizmetlerini elektronik ortama 
taşıyarak vatandaşların hızlı ve aracısız bir 
şekilde hizmet almalarını sağlamak. Bu 
amaca uygun olarak belediyenin donanım ve 
yazılım altyapısını geliştirmek, mevcut 
teknolojileri uluslararası standartlara taşımak. 

Her yıl belediyenin bilgi ve iletişim teknolojileri 
yeterliliğini üst düzey yöneticiler ve belediye 
müdürleri arasında yapılacak bir değerlendirme 
sonucu %40 seviyesinden %80’in üzerine 
çıkarmak. 
 

E-Belediye 
Hizmetleri 
 

Belediye tarafından sunulan hizmetlerden bir 
bölümünü İnternet ortamına taşımak. 
Vatandaşların İnternet aracılığıyla bilgi 
edinmesini, vergisini yatırmasını, şikâyet 
dilekçesi vermesini, araştırma ve sorgulama 
yapmasını temin etmek. Böylece bireysel 
görüşme ihtiyacını en aza indirmek. 

E-belediye hizmeti kapsamına alınabilecek 
ögeleri belirlemek ve bunları 2011 yılı sonuna 
kadar %100 oranında gerçekleştirmek.  
 

Arşiv Hizmetleri 

Belediye bünyesinde bir arşiv birimi 
oluşturarak arşivlenecek malzemeyi 
ayıkladıktan sonra uygun bir şekilde 
arşivlemek. Belgelerin önemli bir bölümünü 
elektronik ortama almak ve böylece aranılan 
belgelere en kısa zamanda ulaşılmasını temin 
etmek. 

2011 yılı sonuna kadar belediyede etkili bir 
şekilde çalışan arşiv sistemi oluşturmak. 
Yönetim ve müdürler tarafından yapılacak bir 
değerlendirmede sistemin etkili çalışma puanını 
%80’in üzerine çıkarmak. 
 

 
15. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ  
 
a. Temizlik Birimi 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 
Katı atıkların 
Ayrıştırılması  
 

İlçe halkına ayrıştırma bilinci ve alışkanlığı 
kazandırmak ve mevcut Katı atıkların önemli 
bir kısmını ayrıştırarak toplamak. 

2011 yılı sonuna kadar toplanan katı atıkların en 
az %45’ini ayrıştıracak hale gelmek.  
 

Katı Atık Miktarını 
Azaltma 

İlçe halkına az çöp çıkarma bilinci ve 
alışkanlığı kazandırmak ve mevcut çöpün 
önemli ölçüde azalmasını sağlamak. 

Kişi başına düşen çöp miktarını 2011 yılı sonuna 
kadar %20 oranında azaltmak. 

Bitkisel Atıkları 
Değerlendirme 

Bitkisel atıkları yeniden dönüşüm sağlayacak 
şekilde değerlendirmek ve böylece halkın 
kullanımına sunmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki bitkisel atıkların 
(Pazar artıkları, çim, yaprak ve ağaç dalları) 
%30’unu değerlendirmek ve kompost hale 
getirmek. 

Temizlik Bilinci 
Kazandırma 
 

İlçe halkına cadde ve sokakları temiz tutma 
bilinci ve alışkanlığı kazandırmak ve 
süpürülmüş sokakların çok daha uzun süreler 
temiz kalmasını,  belirlenen gün ve 
saatlerden önce sokağa katı atık 
çıkarılmamasını sağlamak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçe halkının temizlik 
alışkanlıklarını %80 oranında geliştirmek ve 
iyileştirmek. 
 

Sokak ve 
Caddelerin 
Temizliği 
 

İlçedeki tüm cadde ve sokakları en üst 
düzeyde temizleyerek ve aynı zamanda temiz 
kalmasını sağlayarak tüm ilçeler arasında bu 
konuda bir numaralı ilçe olmak. 
 

2011 yılı sonuna kadar ilçenin temizlik yeterliliği 
puanını %70 seviyesinden %85 seviyesine 
çıkarmak.  

Sanayi Atıklarının 
Toplanması 

İlçe sınırları içindeki sanayi tesislerinin ve 
işyerlerinin atıklarını tam ve etkili bir şekilde 
toplayarak halka güven vermek. 

2011 yılı sonuna kadar sanayi tesislerinin ve 
işyerlerinin atıklarının %100 olarak eksiksiz 
toplanmasını kontrol etmek. 

Tıbbi Atıkların 
Toplanması 

İlçe sınırları içindeki tıbbi kurum ve 
kuruluşlarının ve ayrıca belirli hastalıklardan 
tedavi gören şahısların atıklarını tam ve etkili 
bir şekilde toplayarak halka güven vermek. 

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tıbbi atıkları 
%100 oranında etkili bir şekilde toplamak. 

Toprak ve 
Molozların 
Toplanması 

İlçe genelinde yol kenarlarına ve boş arsalara 
toprak ve moloz dökülmesine izin 
vermemek, toprak ve moloz barındırmamak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçe genelinde kaçak 
toprak ve moloz dökümünü %100 oranında 
engellemek. 
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Kurban Kesim 
Yerlerinin 
Temizliği 
 

Kurban bayramı sırasında ilçenin temiz, 
bakımlı ve estetik görünümünü korumak ve 
vatandaşların kurbanlarını belirlenen yerlerde 
kesmelerini temin ederek, kurban bayramı 
sonrasında gerekli temizlik işlemlerini hızla 
ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek. 

2011 yılına kadar her yıl vatandaşların en az 
%70’inin kurbanlarını belediyenin bu amaçla 
hazırladığı mekanlarda kesmelerini ve kurban 
kesim yerlerinin temiz olmasını sağlamak.  
 

 
b. Çevre Koruma Birimi 
 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Çevre Duyarlılığı 
ve Çevre Eğitimleri 
 

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 
asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak 
uygun bir “çevre koruma planı” hazırlamak, 
bu planı yürütmek, planla halkı 
bilgilendirmek ve halkın yapılacak eğitim 
seminerleri, bastırılacak broşürler aracılığıyla 
çevre koruma faaliyetlerine etkili bir şekilde 
uymalarını ve planın gerçekleştirilme 
sürecine katılmalarını sağlamak. 

2011 yılı sonuna kadar yapılacak eğitimlerle 
halkın %40’ını çevreye duyarlı kişiler haline 
getirmek. 
 

Çevreye Uygunluk 
Ruhsatları ve 
Çevre Denetimleri  
 

Çevreye uygunluk konusuyla ilgili ruhsat 
işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde yerine 
getirmek, ilçede ruhsatsız işletmenin faaliyet 
göstermesine izin vermemek. Mevcut 
işletmeleri ruhsatlarına uygun faaliyet 
göstermeleri açısından planlı ve sistemli bir 
şekilde denetlemek. 

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki ruhsat 
müracaatında bulunan tüm işletmeleri %100 
oranında  denetlemek.  
 

Hava Kirliliğini 
Azaltma 

Bayrampaşa ilçesinde hava kirliliğini; (a) 
duman, (b) toz, (c) koku, (ç) asitler, (d) 
uçucu gazlar ve (e) partiküler maddeler 
açısından sürekli olarak kontrol ve takip edip 
hava ölçüm değerlerini dünya ortalamasının 
altında tutmak ve böylece kent ortamının 
temiz, solunabilir bir havaya sahip olmasını 
sağlamak. 

İlçedeki hava kalitesi ölçüm değerlerinin uluslar 
arası standartlar düzeyinde kalmasını temin 
etmek. 
 

Suyla İlgili Kirlilik 
Sorunlarını 
Azaltma 
 

Sanayi atık sularının doğrudan atık su 
kanalına verilmesini önlemek, bunun için 
periyodik denetimler yaparak ilgili 
yönetmelik uyarınca aykırı faaliyet gösteren 
işyerlerini uyarmak, bu işyerlerini gerekli 
önlemleri alıncaya kadar takip etmek ve 
gerektiğinde (Plan Proje ve Ruhsat Denetim 
Müdürlüğü) aracılığıyla bu işyerlerini 
mühürleyerek faaliyetten men etmek.  

2011 yılı sonuna kadar ilçede endüstriyel atık 
sularını doğrudan kanala veren işyeri sayısını 
sıfırlamak. 
 

Gürültü Kirliliğini 
Azaltma 

İlçede gürültü kirliliği değerlerini dünya 
ortalamasının altına çekerek yaşanabilir bir 
kent çevresi oluşturmak.  

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki gürültü kirliği 
ortalama ölçüm değerlerini %50 oranında 
azaltmak.  

Görüntü Kirliliğini 
Azaltma 
 

İlçe sınırları içinde vatandaşları ve ilçeye 
gelen misafirleri rahatsız edecek, ilçenin 
prestijini düşürecek, insanları zihnen yoracak 
olumsuz görüntü öğelerini ortadan 
kaldırmak, temiz ve nezih bir kent ortamı 
oluşturmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki görüntü kirliliği 
ölçüm değerlerini %50 oranında azaltmak.  
 

Tarihi Yapıları 
Koruma 

İlçedeki tarihi bina ve yerlerin envanterini 
çıkararak buraların ne ölçüde ilçe belediyesi, 
ne ölçüde Büyükşehir Belediyesi ve ne 
ölçüde il kültür müdürlüğü tarafından bakım 
ve onarımının yapılacağını belirlemek ve bu 
plana uygun olarak gerekli iyileştirme 
çalışmalarını yapmak. 

Mevcut tarihi yapıları ve eserleri sürekli olarak 
koruma altında bulundurmak. 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |50 

16. RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Ruhsat Denetimi 

1. Bayrampaşa sınırları içinde faaliyet 
gösteren gayrı sıhhi müesseselerin çevre ve 
insan sağlığı ile teknik yönden denetimlerini 
belirli bir plan dâhilinde yapmak, bu iş 
yerlerinin sağlıklı ve çevreye uyumlu 
olmalarını sağlamak. 

2011 yılı sonuna kadar gayrı sıhhi müesseselerin 
ruhsat ve denetim faaliyetlerinin etkililiğini %90 
düzeyine çıkarmak. 
 

17. PLAN VE PROJELER MÜDÜRÜ 
Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Plan, Proje ve 
Müdürlüğü 

 
1. Bayrampaşa’da yapı ruhsatıyla ilgili tesisat 
projeleri onayı, ısı yatlım kontrolleri ve yapı 
kullanma izni, tesisat raporları işlemlerini 
etkili bir şekilde gerçekleştirmek. 

 
Yapı ruhsatıyla ilgili tesisat projeleri onayı, ısı 
yatlım kontrolleri ve yapı kullanma izni, tesisat 
raporları işlemlerini en kısa süre içinde 
gerçekleştirmek.  

18. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

İmar ve Planlama 
 

Bayrampaşa’da yapılan inşaatlara imar 
planlarına uygun olarak imar durumu, inşaat 
istikameti, kot- kesit ve röleveleri tanzim 
etmek; hazırlanan projelere mevzuata uygun 
olarak ruhsat vermek, bu inşaatları yapım 
aşamasında denetlemek ve uygun olarak 
bitirilenlerine ise iskân belgesi tanzim etmek. 
Daha önceden ruhsat verilen binaları kamu 
yararı doğrultusunda projesine uygunluğu 
açısından denetlemek ve bu binalardaki 
kanun dışı uygulamaları engellemek, yıkım 
veya ıslah edilmesini sağlamak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçenin imar durumunun, 
“imar ve planlama” gereklerine  uygunluk 
düzeyini %70’ler seviyesine çıkaracak önlemleri 
almak. 

Uygulama İmar 
Planı 

İlçenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planlarında gerekli ölçüde ve dünya 
standartlarına yaklaşacak şekilde yeşil alan, 
ilçenin ihtiyacını karşılayacak şekilde okul 
alanı, cami alanı, park yeri gibi kamu 
alanlarının ayrılmasını, gerekli revizyonları ve 
düzenlemeleri yaparak sağlamak. Bu açıdan 
sadece 5-10 yılı değil ilçenin gelecekteki 50 
yılını planlamak. 

İmar uygulama planında ilçede yaşanabilir kent 
ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak 
revizyonları yapmak.  
 

Kentsel Dönüşüm 
ve Tasarım 
Projeleri 

Bayrampaşa ilçesinde eski yerleşimlerin 
belirli bir plan çerçevesinde önümüzdeki 50 
yıl içinde estetik, yaşanabilir kültürel ve 
sosyal donatı alanlarıyla cazibe merkezi 
olmasını sağlayacak dönüşümleri ve tasarım 
düzenlemelerini gerçekleştirmek. 

2011 yılına kadar halkın %3’ünü kentsel 
dönüşüm projeleriyle yeniden konumlandırmak. 
 

19.EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Emlak Yönetimi 

Bayrampaşa Belediyesi mülkiyetindeki 
gayrimenkullerin plan amaçları ve alınacak 
yönetim kararları doğrultusunda; (a) ihya 
edilmesi, (b) satışı, (c) kiralanması, (ç) gayri 
ayni hak tesisi, (d) kat karşılığı verilmesi ve 
(e) gayrimenkulün herhangi bir hizmete 
tahsisi işlemlerini zamanında, seri, doğru, 
ekonomik ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirmek. 

Emlak yönetimi işlemlerinin verimlilik ve 
etkililiğini başkan ve başkan yardımcıları 
tarafından yapılacak bir değerlendirmede her yıl 
%80’inin üzerine çıkarmak.   
 

İstimlâk Hizmetleri 

Revizyon Uygulama İmar Planı 
doğrultusunda kamu hizmetine (yol, park, 
çocuk bahçesi vs.) tahsis edilen; (a) kamuya, 
(b) özel kişilere ve (c) tüzel kişilere ait 
gayrimenkullerin istimlâk, satın alma ve/veya 
tahsis işlemlerinin zamanında ve prosedüre 
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. 

İstimlak işlemlerinin etkililiğini başkan ve 
başkan yardımcıları tarafından yapılacak bir 
değerlendirmede her yıl %80’in üzerine 
çıkarmak.   
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20. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 
a. Fen İşleri Birimi 
  

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 
Ulaşım ve Yol 
Hizmetlerini 
Planlama 

Bayrampaşa’daki mevcut yolları İmar planları 
doğrultusunda genişleterek ve yeni yollar 
açarak ilçe içindeki trafik akışını rahatlamak 
ve trafiği hızlandırmak. 

İlçenin ulaşım ve yol sorunlarını beş yıl içinde 
%30 oranında azaltmak 
 

Yol Asfaltlama ve 
Asfalt Onarımları 

Bayrampaşa’daki yolların asfaltlama işlerini 
ve asfalt onarım işlerini örnek gösterilecek 
şekilde kaliteli, bakımlı ve düzgün olmasını 
sağlamak. 

İlçedeki cadde ve sokakları her yıl %95 
oranında asfaltlı, bakım ve onarımı yapılmış 
hale getirmek. 
 

Bordür, Parke ve 
Tretuvarlar 

Bayrampaşa’daki kaldırım ve kenar taşlarının 
tamamını bakımlı, estetik ve kaliteli olacak 
şekilde düzenlemek. 

Her yıl bordür, parke ve tretuvarları gözden 
geçirerek %95’inin bakımlı ve estetik olmasını 
sağlamak.  

Parke ve Beton 
Yol Düzenlemesi 
 

Parke ve beton yol yapılacak yerleri envanter 
çalışmasıyla belirlemek ve beş yıllık süre 
içinde buraları beton veya parke ile döşemek.

İlçedeki önemli yolların her yıl %15’ini parke 
ve beton yol olarak düzenlemek. 

Otopark Yapımı İlçenin otopark ihtiyacını önemli ölçüde 
azaltmak ve özellikle prestij caddelerinde yol 
kenarlarına park eden araçları ortadan 
kaldırmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçenin kapalı ve açık 
araç otopark kapasitesini %500 oranında 
artırmak. 
 

Yağmur Suyu 
Kanal Yenilemesi 
 

Bayrampaşa Belediyesi sınırları içinde ve 
Büyükşehir Belediyesine bağlı ana arterler 
dışında, mevcut arterlerdeki su kanallarının 
kapasitesini dikkate alarak sokaklarda yağmur 
suyu kanalı döşemek, eskiyenleri yenilemek, 
mevcut olmayan bölgelerde İSKİ ile temasa 
geçerek ana arter bölümünü planlamaya 
aldırmak, yapılmasını sağlamak ve buna 
dayalı olarak sokaklarda yağmur suyu drenaj 
sistemlerini geliştirmek 

2011 yılına kadar yağmursuyu kanal paftasının 
%60’ına yağmur suyu kanalı döşemek. 
 

Izgara ve 
Mazgalların 
Temizliği 
 

Bayrampaşa Belediyesi sınırları içinde ve 
Büyükşehir Belediyesine bağlı ana arterler 
dışında, “tekil” ve “tülâni” ızgaraların sayısını 
sürekli olarak tam olarak tespit etmek ve 
bunları belirli bir program dahilinde 
temizlemek ve işler durumda tutmak. Ana 
arterlerde de temizlik çalışmalarının 
yapılması için İSKİ ile sürekli irtibat halinde 
bulunmak 

Her yıl ızgara ve mazgalları %100 oranında 
etkili bir şekilde temizlemek.  
 

Meydan 
İyileştirmesi 

Bayrampaşa Belediyesi sınırları içinde halkın 
bayramlar, etkinlikler ve şölenler için 
toplanmasına imkân verecek yeni meydanlar 
oluşturmak, mevcut meydanların sınırlarını 
geliştirmek, kalitesini yükseltmek, meydanları 
kültür, sanat ve bilim merkezleri haline 
getirmek. 

İlçenin meydan yeterliliğini 2011 yılı sonuna 
kadar %25 oranında artırmak. 

Kültür, Eğitim ve 
Sosyal Amaçlı 
Tesisler 

İlçe halkının kültürel, sosyal ve eğitsel açıdan 
gelişmesini sağlayacak tesisleri belirlemek, 
genişletmek, yenilerini yapmak ve nüfus 
açısından yeterli hale getirmek. 

2001 yılı sonuna kadar ilçe halkının kültürel, 
sosyal ve eğitsel açıdan gelişmesini sağlayacak 
tesislerin sayısal yeterliliğini %100 noktasına 
getirmek.  

Spor Tesisleri 
 

Bayrampaşa ilçesinde mevcut spor tesislerine 
ilave yeni tesisler açmak, tesis türlerini ve 
sayısını zenginleştirmek, tesislerin mevcut 
kapasitelerini artırmak. 

2011 yılı sonuna kadar halkın ihtiyacını 
karşılamaya yetecek miktarda spor kompleksi 
inşa etmek. 2007 yılı sonuna kadar 1 kapalı 
yüzme havuzu, 2 kapalı spor salonu ve bir  adet 
suni çim futbol sahası yapmak. 
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21. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Makine İkmal 
Bakım ve Onarım 

Atıl kadro ve personelden arınmış, sahasında 
hurda yığınları halinde araç ve makine 
bulundurmayan, her dakika hizmete hazır 
araç ve makineleri bulunan, tüm işlemlerini 
bilgisayar ortamında yürüten, arıza anında 
seri bir şekilde hizmet sunan, ihtiyaç 
duyulduğunda diğer belediye ve kuruluşlara 
da destek veren bir birim olmak. 

Belediyenin makine ikmal, bakım ve onarım 
işlevinin her yıl yapılacak değerlendirme 
sonucunda %95 oranında başarılı hizmet 
vermesini sağlamak.  
 

 
B. FAALİYET YILI ÖNCELİKLERİ 
 
Bayrampaşa Belediyesi 2007 yılı içinde temizlik, alt yapı yatırımları ile (spor tesisleri, parklar, yollar,) 
kültür yatırımlarına ve halka yapılan sosyal yardımlara ağırlık vermiş ve bu çerçevede gerek ilçe 
içinde ve gerekse balkanlarda kültür kervanlarını programlarını düzenlemiştir. Bu önceliğin nedeni 
ilçe halkımızın Balkan ülkeleriyle kültürel ve akrabalık bağlarının bulunması ve kültürel kaynaşmanın 
önem taşıması nedeniyledir. Bayrampaşa Belediyesinin 2007 yılı öncelikleri aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir: 
 
1. Ulaşım, yol ve otopark sorunları 
2. Temizlik hizmetleri 
3. Spora destek hizmetleri 
4. Kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri 
5. Topluma yönelik eğitim hizmetleri 
 
Yukarıda belirlenen önceliklerin 2007 yılı için de iyileştirilerek sürdürülmesine karar verilmiştir.  Bu 
öncelikler üst yönetim değerlendirmeleri, kent konseyi değerlendirmeleri ve ilçe halkın ın beklentileri 
doğrultusunda saptanmıştır.  
 
C. TEMEL İLKE VE POLİTİKALAR  
 
Bayrampaşa Belediyesi 2007 yılında takip ettiği temel ilke ve politikalar şunlar olmuştur: 
 
Geniş halk kesimlerine rahatlama getirecek yatırımları yapmak. 
İlçenin acil sorunu olan trafik akışı, hava kirliliği, ilçenin temizliği gibi konulara her zaman öncelik 
vermek. 
İlçede gençlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak politikalar gütmek. Okul çağındaki 
çocukların zararlı alışkanlıklar edinmelerini önlemek için etüt egitim,kürtül,hobi ve meslek edinme 
merkezleri aracılığıyla kendilerini kültürel ve mesleki açıdan geliştirmek ve zenginleştirmek. 
İlçede kirletici işyerlerini yeni bir düzenleme ile kent sınırları dışına taşımak. 
İlçede seyyar satıcı, dilenci gibi modern kentin görünümünü bozan sosyal gelişmelere izin 
vermemek. 
Deprem için her zaman ilçe yönetimin hazırlıklı ve güçlü olmasını sağlayacak tedbirleri almak ve 
donanım alt yapısını ilçe nüfusunu baz alarak güçlendirmek. 
Kentsel dönüşümü uzun soluklu bir politika olarak takip etmek ve ilçede yoğun yerleşim bulunan 
mahellerde yeşil alan miktarını geliştirecek çözümler üretmek. 
Genelde yoğun yapılaşma içinde bulunan ilçeyi daha yeşil görünüme sahip bir kent haline getirmek 
için kamulaştırmalar, baş alanların ağaçlandırılması yoluyla yeşil dönüşüm içine almak.  
İlçe belediyesinde çalışan personeli motive ederek yüksek düzeyde ve kaliteli iş çıkaran kişiler haline 
getirmek.  
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Belirlediğimiz bu temel politika ve stratejiler yıllık faaliyet ve projelerimizi etkileyen bir özelliğe 
sahiptir. Her türlü yatırım projesini hayata geçirmeden önce bu yatırımların bizim temel politika ve 
staratejilerimizle uyumulu olup olmadığına bakarız. Sadece temel politika ve stratejilerimizle ulyumlu 
olan proje ve faaliyetlere öncelikli olarak yer verilir. Diğer faaliyet ve projeler ise önem, aciliyet ve 
kiritiklik durumuna göre işlem görür. Temel politika ve stratejilerimiz belediyemizde Başkan, başkan 
yardımcıları ve birim müdürlerimizce ortaklaşa yapılan görüş ve değerlendirme toplantılarıyla 
şekillenir. Ayrıca bu görüşleri Kent Konseyine götürerek onların da görüşlerini alarak hep birlikte 
oluştururuz.   
 
IV. FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
A. MALİ BİLGİLER 
 
Belediyemize ait mali tablolara ait sonuçlar aşağıdaki bölümde yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak verilmişitir.  
 
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  
1 . 1 .  Gel i r  Bütçes i  

 2005 2006 2007 
Bütçeye konan  60.000.000 72.500.000 82.600.000 
Gerçekleşen 41.121.892 56.518.329 61.307.549 
Bütçeye göre gerçekleşme oranı (%) 68 78 74 
Bir önceki yıla göre bütçe artış oranı  40 20 14 

 
1 .2 .  Gider  Bütçes i  

 2005 2006 2007 
Bütçeye konan 60.000.000 72.500.000 88.600.000 
Gerçekleşen 44.496.896 63.182.412 63.835.078 
Bütçeye göre gerçekleşme oranı (%) 74 87 72 
Bir önceki yıla göre bütçe artış oranı (%) 40 20 22 

 
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 2 .1 .  Bi lanço 
         AKTİFLER 2007 yılı
1   DÖNEN VARLIKLAR 35.266.914,19
  10  Hazır Değerler 4.680.347,14
   102 Banka Hesabı 4.378.848,36
   109 Banka Kredi Kart.Alacaklar Hes. 301.498,78
  11  Menkul Kıymetler 725,43
   117 menkul Varlıklar hesabı 725,43
  12  Faaliyet Alacakları Hesabı 30.087.456,81
   120 Gelirlerden alacaklar Hesabı 8.288.006,86
   121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs. 21.799.449,95
  14  Diğer Alacaklar 18.704,81
   140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 18.704,81
  15  Stoklar 479.595,91
   150 İlk Madde ve Malzemeler 479.595,91
  19  Diğer Dönen Varlıklar 84.09



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |54 

   191 İndirilecek KDV.Hesabı 84.09
2   DURAN VARLIKLAR 105.619.793.20
 22  Faaliyet Aalacakları 2.100.00
  220 Gelirlerden Alacaklar 2.100.00
 24  Mali Duran Varlıklar 1.986.774,73
  240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler 1.986.774,73
  25  Maddi Duran Varlıklar 103.625.448,47
   250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 2.896.239,18  
   251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hs. 57.586.583,22
   252 Binalar Hesabı 40.535.659,17
   253 Tesis Makine ve Cihazlar Hes. 1.450.307,35
  254 Taşıtlar Hesabı 877.703,31
  255 Demirbaş Grubu 28.194.228,54
  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) -30.527.709,20
  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 2.612.436,90
 26  Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
   260 Haklar Hesabı 1.202.978,73
  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) -1.202.978,73
 29  Diğer Duran Varlıklar 5.470,00
  294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran V 5.470,00
      AKTİF TOPLAMI 140.886.707,39
 
 
   PASİFLER 2007 yılı
3   KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 35.873.436,07
 32  Faaliyet Borçları 15.231.073,12
  320 Bütçe Emanetleri Hesabı 15.093.921,72
  322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 137.151,40
 33  Emanet Yabancı Kaynaklar  6.535.430,72
  330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hes. 683.775,71
  333 Emanetler Hesabı 5.851.655,01
 36  Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.106.206,80
  360 Ödenecek .vergi ve Fonlar Hes. 797.829,29
  361 Ödenecek Sosyal GüvçKesintileri hes. 102.970,93
  362 Fonlar ve Diğer Kamu İd.Adına Yap.Öd. 728.670,92
  363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 26.534,19
  368 Vadesi Geçmiş Erte.veya Taksitl.Öde. 12.450.201,47
 39  Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 725,43
  397 Sayım Fazlaraı Hesabı 725,43
4   UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. 3.000.000,00
 40  Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 3.000.000,00
  409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hs 3.000.000,00
5   ÖZ KAYNAKLAR 102.013.271,32
 50  Net Değer-Sermaye 106.519.188,46
  500 Net Değer Hesabı 106.519.188,46
 57  Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 9.266.657,35
  570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H 9.266.657,35
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 59  Dönem olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları -13.772.574,49
  591 Dönem  Olumsuz Faaliyet Sonuçları hs (-) -13.772.574,49
      PASİF TOPLAMI 140.886.707,39
                
2 .2 .  Gel i r  Hesaplar ı  
2007 Yılı Gelir Bütçe Hesapları 
Tablolarda küsuratlar gösterilmemiştir.  
 

2007 bütçe 2007 gerçekleşen Gerçekleşme 
oranı (%) 

BÜTÇE GELİRLERİ  TOPLAMI 82.600.000 61.307.549 74 

VERGİ GELİRLERİ 38.497.000 30.624.086 80 

Mülkiyeti Üzerinden Alınan Vergiler 20.000.000 14.159.821  

Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi 7.017.000 4.431.175  

Harçlar 11.480.000 12.033.090  

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET VERGİLERİ 6.131.500 4.656.538 76 

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 500.000 34.875  

Kurumlar Hasılatı 1.331.500 308.487  

Kira Gelirleri 1.300.000 1.016.117  

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.000.000 3.297.059  

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.500.000 1.645.594 66 
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Dah. Ba 250.000   
Kurumve kişi Aln.Yard. ve Bağışlar 2.250.000 1.645.594  

DİĞER GELİRLER 35.071.500 23.841.799 68 

Faiz Gelirleri 1.500.000 412.785  

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 29.010.000 18.724.144  

Para Cezaları 4.511.500 3.794.009  

Diğer Çeşitli Gelirler 50.000 910.859  

SERMAYE GELİRLERİ 550.000 539.529 98 

Taşınmaz Satış Gelirleri 550.000 539.529  
 
2 .3 .  Gider  Hesaplar ı  
Bayrampaşa Belediyesine ait 2007 Yılı Gider Bütçe Hesapları aşağıdaki gibidir: 
 2007 Bütçe 2007 Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%)

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 88.600.000 63.835.078 72 

PERSONEL GİDERLERİ 9.937.400 9.848.131 99 

Memurlar 4.529.700 3.981.808  

Sözleşmeli Personel  61.435  

Geçici Personel 133.500 95.027  

İşçiler 5.013.200 5.433.534  

Diğer Personel 261.000 276.325  

SOSYAL GÜV.KR.DVL.PRİMİ GİDER. 2.043.157 1.378.270 67 

Memurlar 1.448.157 585.642  

Sözleşmeli Personel  12.606  
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İşçiler 955.000 780.021  

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.608.192 35.785.020 84 

Tüketime Yönelik Mal ve Mlz.Alm.Gid. 4.148.956 3.615.209  

Yolluklar 63.750 23.534  

Görev Giderleri 425.750 108.847  

Hizmet Alımları 35.525.130 30.064.912  

Temsil ve Tanıtma Giderleri 698.000             288.758  

Menkul Mal G.maddi Hak Alım Gid. 1.303.606 1.207.617  

Taşınmaz Mal B.onarım Giderleri 443.000 229.615  

Tedavi ve Cenaze Giderleri  246.525  

FAİZ GİDERLERİ 1.000.000 1.134.207 113 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.000.000 1.134.207  

CARİ TRANSFERLER 5.016.141 4.233.542 85 

Görev Zararları 642.500 406.086  

Kar Amacı Gütm.Kuruluşlara Yapılan Trns. 549.343 184.522  

Hane Halkına Yapılan Transferler 1.780.000 1.656.158  

Diğer İdarelere Transferler 2.044.298 1.986.774  

SEMAYE GİDERLERİ 23.029.452 11.280.033 49 

Mamul Mal Alımları 1.858.000 352.327  

Menkul Ser.Üretim Gideri 25.000   

Gayri Maddi Hak Alımları 760.000 94.441  

Gayrimenkıl Alımları ve Kamulaştırması 2.500.000 1.739.265  

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 16.446.452 7.755.383  

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 790.000 708.227  

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 650.000 630.388  

SERMAYE TRANSFERLERİ  175.871  

YEDEK ÖDENEKLER 4.605.657   
 
2 .4 .  Gel i r  -  Gider  K arş ı l aş t ı r mas ı  

Aylar Gelirler toplamı Giderler toplamı 
Ocak 3.876.643 2.049.857 
Şubat 4.291.883 2.928.477 

Mart 3.610.928 3.897.793 
Nisan 4.268.527 3.582.517 
Mayıs 8.476.667 7.113.769 
Haziran 3.511.397 4.383.951 
Temmuz 6.628.297 4.810.846 
Ağustos 2.734.660 3.962.845 
Eylül 2.749.059 5.525.521 
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Ekim 4.068.506 6.490.706 
Kasım 7.380.751 6.686.510 
Aralık 9.710.225 12.402.280 
Toplam 61.307.549 63.835.078 
 
3. İÇ VE DIŞ MALİ DENETİM SONUÇLARI 
Belediyemizde iç denetim faaliyetleri aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir: 
 
1. Başkanlık denetimi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/k maddesinde, Belediyenin iş ve 
işlemlerinin yasalara uygun ve zamanında  yapılmasını denetleme yetkisi Belediye Başkanına 
verilmiştir. 2007 yılında söz konusu denetim yapılmak suretiyle Belediye gelirlerinin artırılması ve 
vatandaşa hizmetin hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması sağlanmıştır. 
  
2. Meclis Denetimi: Belediye Kanununa göre 2007 yılı içerisinde Belediye Başkanlığının gelir ve 
giderleri ile bunlara ilişkin kayıtları incelemek üzere Belediye Meclisince Denetim Komisyonu 
kurulmuştur.komisyon 45 günlük çalışması içerisinde Belediyenin gelir ve gidere taalluk eden bütün 
işlemlerini ve hesaplarını incelemek suretiyle Bir rapor oluşturmakta ve Meclise sunmaktadır. 
Denetim Komisyonu raporu oluşturulmuş olup, Mart ayı Meclisinse sunulacaktır. 
 
3. Teftiş Kurulu Müdürlüğü  Denetimi: Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği 
Belediye İş ve işlemleri ile ilgili iç denetim yapan Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2007 yılı içerisinde 
aşağıda belirttiğimiz şekilde denetim yapmıştır. 
    
a. İdari Denetim: Müdürlüğümüze 5 adet inceleme, araştırma ve soruşturma dosyası gönderilmiş 
olup 4 adet dosyanın inceleme, araştırma ve soruşturması tamamlanarak işlem yapılmak üzere ilgili 
müdürlüklere havale edilmiştir.1 inceleme araştırma dosyasının işlemleri devam etmektedir.  

           
b. Müdürlüklerin Denetimi. Belediye Başkanının görevlendirmesi üzerine Teftiş Kurulu Müdürlüğü 

tarafından ilgili müdürlüklerin iş ve eylemlerinin denetimi yapılmaktadır.  
 
4- İç Denetçi.  28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas olunan iç 
denetçi kadrosunda Belediyemize 3 adet kadro verilmiştir. Söz konusu kadroların doldurulması ve 
çalışma yönetmeliğinin hazırlanması ile ilgili olarak çalışmalarımız bitirilmiştir. Mali işlemlerin genel 
denetimi bu birim tarafından yerine getirirlecektir. 
 
Belediyemizde dış denetim faaliyetleri 2007 yılında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 
 
1. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Denetimi:  İçişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılı içerisinde kurumumuz 
2005-2007 yıllarını içeren genel iş yürütümü hakkında teftiş görmüştür. Belediye Başkanı Hüseyin 
Bürge’nin belediye hizmetlerinin geliştirilmesindeki gayret ve çalışmaları memnuniyetle müşahede 
edilmiştir.   
 
2. Sayıştay Denetimi.  2007 yılında yerinde incelenmek üzere 2006 yılına ait tüm harcama belgelerini 
Sayıştay Başkanlığına istemiş inceleme sonucu henüz belediyemize intikal etmemiştir. 
  
3. Valilik ve istanbul büyükşehir bld. Denetimi: Belediyemiz ile ilgili vatandaşların yapmış olduğu şikayet 
başvurularının denetimi ile ilgili her iki kurum tarafından yapılan dış denetimdir. 
 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/10/20061005-1.htm
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 
 
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 
Bayrampaşa belediyesinin stratejik planı ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve 
projeler ile, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri bu bölümde ele alınmıştır.  faaliyet ve projeler şube 
müdürlükleri temelinde incelenmiş ve özet olarak verilmiştir.  
 
1.1 Özel Kalem  Müdürlüğü 
     Özel kalem müdürlüğü bir  alt birimden oluşur. Dış İlişkiler Birimi, aşağıdaki bölümde bu 
birimin faaliyetlerine toplu olarak değinilmiştir. 
        Özel Kalem Müdürlüğünün görevi başkanlık makamının randevularını planlamak, sözlü 
talimatlarını ilgili birimlere, kişi ve kuruluşlara iletmek, ilçemiz ve kentimiz yönetim üniteleri 
arasında sağlıklı bilgi akışının, planlanan program dahilinde yürütülmesini sağlamaktır. Birim 
sorumlusu şu görevleri yerine getirir: İlçemizi ziyaret eden protokol zevatını karşılama ve uğurlama 
törenlerinde 
        Başkan’ın yerini almasını sağlar. Mülki Erkan’la, çeşitli kuruluşlarla vilayet ve bağlı 
müdürlüklerle ilişkileri düzenli ve programlı bir şekilde sürdürür. Tüm protokol kayıtlarını tutar ve 
güncelleşmeleri uygular. Belediye tarafından hizmete sunulan yeni tesislerin açılışlarının 
organizasyonunu yapar. Belediyenin davetlisi olarak yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların 
kentimizde bulundukları süre içerisinde ağırlanmaları ile ilgili işleri yürütür. Anma törenleri ve 
bayram kutlamaları için yapılan ön çalışmalar dışında çalışmalarını Başkanlık Makamından aldığı 
talimat doğrultusunda sürdürür. Başkanlık adına yapılan tüm ödemelerin Yasa ve Yönetmelikler 
gereğince tahakkuklarının hazırlanması ve sonuçlandırılması işlemlerini takip eder. Belediye 
yetkililerinin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinin bir program dahilinde gerçekleştirilmesini sağlar. Birim, 
2007 yılında bu görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Bu yıl içinde ilçe belediyelerce Başkanımıza 
yapılan tüm davetleri sözlü veya yazılı cevaplandırarak, ilgili şahıslara ulaşması sağlanmıştır. 2007 yılı 
içerisinde Başkanlığımızı ziyaret eden yerli ve yabancı konukların ilçemize ve kentimize bulundukları 
süre içerisinde ulaşım, ağırlanma vb. talepleri karşılanmıştır.  
 
1.1.1 Dış İlişkiler Birimi 
 
Özel Kalem Müdürlüğü, Dış İlişkiler Birimi Belediyemizin uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile 
mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlar. Uluslar arası kurum, kuruluş, 
kardeş belediye ve diğer belediye misafirlerimizi ağırlar. Belediyemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden 
yabancı konuklarımızın belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık 
hizmetlerini sağlar. Belediyemize gönderilen yabancı dillerdeki yazı, belge ve dökümanların incelenip 
gerekli görülenlerin tercümesi ve ilgili birimlerimize ulaştırır.Belediye personelinin yurtdışı 
çıkışlarında pasaport, vize ve diğer işlemlerinin başvuru ve takibini yapar. Dış İşleri Bakanlığı-Çok 
Taraflı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ile yurtdışı projelerimiz hakkında bilgi alışverişinin 
sürekliliği sağlanmaktadır. 
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 1.2 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve  Eğitim Kültür İşleri biriminden oluşur.  
   
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye 
Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. Bayrampaşa Belediyesi’nin her türden 
yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ile halk ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve  yönetmeliğin kendisine 
verdiği vazife sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bayrampaşa Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen 
görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapar. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum 
içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.  
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü; 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ilgili görevleri Başkanlık adına takip, kontrol 
ve murakabe eder. Müdürlüğü, Başkanlığa, özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. İlçenin sosyal, 
kültürel, demografik yapısının tespitini yaparak, ilçenin yapısına uygun kültürel aktiviteleri 
gerçekleştirilmesine zemin hazırlar. Bayrampaşa Belediyesi’nin hizmetleri ve hayata geçirdiği projeler 
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, tanıtım amaçlı basın toplantıları düzenleyerek, halkı 
bilinçlendirmek ve topluma hizmet anlayışı sunmaktadır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 müdür, 2 memur ve 1 fotoğrafçı-kameraman 
ile görev yapmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi olarak 2007 yılında gerçekleştirilen etkinlik ve 
organizasyonların haberleri tüm basına duyurulmuş olup, yazıılı ve görsel medyada yer alması 
sağlanmıştır. 2007 yılı Bayrampaşa Belediyesi Medya Analizinde; Yazılı Basında toplam 444 
haberimiz yer alırken, Görsel Basında ise 385 haberimiz yer almıştır.  
 
Birimimizin 2007 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
 
1. Medya ilişkileri: Medya kuruluşlarına ziyaretler ve medya kuruluşlarından Belediyemize ve 
Başkanımıza ziyaretler yapılmasını sağlayarak, Belediyemiz hizmetleri hakkında bilgi akışı 
sağlanmıştır. Basın mensuplarının, ilçemiz ve Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili 
sorularına en kısa zamanda ve en doğru bilgilerle cevap verilmiş, Başkanımızla röportaj yapmaları ve 
Belediyemizi ziyaret etmeleri sağlanmıştır. Belediyemizce gerçekleştirilen programlara basın 
mensuplarının katılımını sağlayarak medyada yer alması sağlanmıştır. Medya kuruluşlarında yaşanan 
basın mensubu değişiklikleri ile e-mail, faks ve telefon değişiklikleri takip edilerek yazılı, sözlü, 
görsel, yerel ve internet medya portföyümüzün güncel olması sağlanmıştır. Müdürlüğümüz 
tarafından hazırlanan basın bültenleri medya portföyümüzde yer alan basın mensuplarına, köşe 
yazarlarına ve medya kuruluşlarına faks, kısa sms ve e-mail kanalıyla ulaştırılmakta ve 
faaliyetlerimizin medya kuruluşları tarafından takibi sağlanmıştır. Bayrampaşa’daki değişimi; tanıtım 
filmleriyle, dergilerle, broşür ve benzeri materyallerle kamuoyuna anlatır.  
 
2. Törenler: İlçemizde kutlanan resmi bayramlarda ve özel günlerde yapılan toplantılara 
Müdürlüğümüzden bir temsilci ile  Başkanlığımız temsil edilmiştir. 2007 yılı içerisinde temeli atılan 
veya sonuçlandırılan Başkanlığımızın tüm çalışmalarında yapılan törenler birimin organizasyonunda 
gerçekleştirilmiştir.  
      

• Bayrampaşa Belediyesi 31 Mart 2007’de yeşil alanların oluşturulması kapsamında, içindeki 
binaları istimlak ederek yeniden düzenlediği “Ahmet Sarıoğlu Parkı” nı Çevre ve Orman 
Bakanımız Sn. Osman PEPE’nin katıldığı törenle hizmete açmıştır. 

 
• Belediye Başkanlığımızca “Terazidere Suni Çim Saha” olarak adlandırdığımız bina üzeri 

stadyum Monaco 2’nin altında “Bayrampaşa Spor Kompleksi” adı ile hizmet veren çok 
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amaçlı spor salonumuzun yapımı tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulmuştur. 4000 m2 
alandan oluşan kompleksimizde; bowling, yüzme, fitness, skuaj, cafeterya, sinema salonu, 
jakuzi, türk ve fin hamamı gibi fonksiyonlar bulunmaktadır. 

 
• Belediye Başkanlığımızca 07 Haziran 2007’de yeniden düzenlediğimiz  Fatih Parkımızı 

Çevre Haftası etkinlikleriyle halkımızın hizmetine açtık. 13.675 m2 alana sahip olan ve yaya 
yolları, tartan pist, koşu ve yürüme yolları, fitness aletleri, şelale, havuz, oturma mekanları 
ve tören alanı ile yenileyerek, yeşillendirme çalışmalarıyla da kent estetiğine uygun yeni bir 
görünüme kavuşmuştur. 

 
• Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile, Ticaret Odasına üye firmaların 

oda ile ilgili faaliyet belgesi ve ticaret sicilli gazetesi alabilecekleri ve aynı zamanda 
danışmanlık hizmeti alabilecekleri irtibat bürosu Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binamızın 
giriş katında hizmete açılmıştır. 

 
• Bayrampaşa Belediyesi 05 Eylül 2007’de, tüm şehri 3 boyutlu olarak Google Earth 

üzerinden dünyaya açarak yapılan tanıtım kokteylle bir ilke daha imza attı. Bayrampaşa 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi projesi)  
kapsamında Bayrampaşa İlçesi ile ilgili tüm bilgiler, dünyada 100 milyondan fazla kullanıcısı 
olan Google Earth üzerinden bir “TIK” la ENİNE BOYUNA BAYRAMPAŞA” 
sloganı ile üç boyutlu olarak dünyaya açıldı.  

  
3. Yayın Faaliyetleri: Bayrampaşa Belediye Başkanlığımızın “Bayrampaşa’da Hayat Dergisi” 
yayınlarının; ilgili kurumlara, ilimiz ve ülke genelinde gazete temsilciliklerine, üst düzey 
bürokratlarımıza dağıtımı birimimizce yapılmıştır. 
 
4. Beyaz Masa, Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme: 2007 yılında toplam 2399 şikayet alınmıştır. Ayrıca 
Başkanlık makamına gelen kişisel e-mail’lerin ve dilekçelerin cevaplandırılması müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmiştir.  
 
5. Hediye Uygulamaları: Çocuklarımızın geleceğinde büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize 
“Öğretmenler Gününde” hediye edilmek üzere yaklaşık 1200 adet kravat, 700 adet fular 
hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
 
6. Konferans, Panel ve Halk Seminerleri: 03 Şubat 2007’de Belediye Başkanlığımızca “Tarih ve 
Coğrafyayı Doğru Okuma Konferansları” çerçevesinde Sn. Prof. Dr. Azmi ÖZCAN’ın katılımıyla, 
“I. Dünya Savaşı sebepleri ve sonuçları, Osmanlı topraklarının nasıl paylaşıldığı ve 
arkasındaki zihniyeti” ele alan bir ilmi toplantı gerçekleştirilmiştir. 

• 10 Mart 2007’de Belediyemizin düzenlediği “Tarih ve Coğrafyayı Doğru Okuma” 
konferansları çerçevesinde ele alınan “İran-Irak” konulu konferansa; Prof. Dr. Gökhan 
ÇETİNSAYA’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

• 09 Nisan 2007’de Bayrampaşa Belediyesi Hanımlar Koordinasyon Merkezi çatısı altında 
faaliyet gösteren Hayır Çarşısı tarafından hanımlara yönelik Op. Dr. Aynur BAYSAL’ın 
sunduğu  “Menopoz” konulu sağlık semineri gerçekleştirilmiştir. 

• 26 Mayıs 2007’de Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Meclisi’nin (BAYGEM), “Savaşa Karşı 
Savaş, Barış Getirir” sloganıyla 19-29 Mayıs  2007 tarihleri arasında savaşın sonuçlarını 
ortaya koymak ve insana acı veren her harekete karşı durmak için SAVAŞIYORUZ dediler. 
Bosna’nın Milli Şairi Cemalettin LATİÇ, Mevlana İDRİS, İhsan KABİL, Ali Murat 
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GÜVEN ve Nihal Bengisu KARACA’nın katılımlarıyla “Sanat ve Savaş” konulu panel 
gerçekleştirilmiştir. 

• 17 Kasım 2007’de Belediyemizin düzenlediği “Tarih ve Coğrafyayı Doğru Okuma” 
konferansları çerçevesinde ele alınan “Ortadoğu’da Yeni Soğuk Savaş” konulu panel 
gerçekleştirmiştir. Siyaset bilimci, araştırmacı ve yazarlardan  Prof. Dr. Haluk GERGER, 
Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU, Nuray MERT, İbrahim KARAGÜL, Cevat ÖZKAYA 
ve Tayfun MATER konuşmacı olarak katılmışlardır. 

            
7.Geziler: Bayrampaşa Belediyesi, tarihimizin altın sayfalarından Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin 92. 
yıldönümü anısına 20 otobüsle 1000 kişiden oluşan Bayrampaşalılarla birlikte Çanakkale’ye Gezi 
programı düzenlenmiştir.  
 
8. Belediye Başkanlığımızca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 13-23 Nisan 
tarihleri arasında Yahya Kemal Parkında kurulan çadırda on gün süren  “23 Nisan Çocuk 
Şenlikleri” programı gerçekleştirilmiştir. Her gün 10.000 öğrencinin katıldığı 23 Nisan Çocuk 
Şenlikleri programı kapsamında yer alan konserlerle çocuklarımız sevdikleri sanatçılarla buluşarak, 
kukla, jonklör, akrobat, sihirbaz, ateşbaz vb. gösterilerle eğlenirken; ebru, resim, oyuncak yapım 
atölyelerinde el becerilerini geliştirerek, folklor, sinema, bisiklet, kay kay, tekvando gösterileri, 
lunapark, hayvanat bahçesi ve daha pek çok etkinliklerle bayramlarını doyasıya eğlenerek kutladılar. 
Ayrıca okullar arası bilgi, şiir, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve satranç turnuvaları da 
gerçekleştirilmiştir. Yarışmada dereceye girenlere düzenlenen ödül töreninde ödülleri sahiplerine 
verilmiştir. Sevilen sanatçıların da programa katılmaları sağlanırken, MANGA, GÖKSEL, 
VOKALİS, EMRE AYDIN, KARGO, GRUP BADEM, KEREM CEM tarafından verilen 
konserlerle ve BARIŞ MANÇO ŞARKILARIYLA doyasıya çocuklarımz eğlendiler. Bayrampaşa 
Belediyesi Çocuk Şenliklerinde, çocuklar programlarını kendileri hazırladı. Şenlik TV stüdyosunda 
kapalı devre yayınla hazırladıkları programları on gün boyunca plazma tv’den gösterime sundular. 
 
  
9. Belediye Başkanlığımızca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir 
buluşmayla taçlandırma hedefiyle “Bayrampaşa Gençlik Festivali”  “GENÇTİVAL” ile yola 
çıkıtı. Bayrampaşa Şehir Parkı yanında kurulan Gençtival çadırında 19 Mayıs ile 29 Mayıs tarihleri 
arasında gençlerimiz 10 gün süren kültür, sanat ve spor ağırlıklı etkinliklerde bir araya geldiler. 
Gençlerimiz “Savaşa Karşı Savaş, Barış Getirir” sloganıyla yola çıkarak savaşın sonuçlarını ortaya 
koymak ve insana acı veren her harekete karşı durmak için “SAVAŞIYORUZ” dediler. Kültür-
Sanat, akademi, politika dünyasından çok önemli isimlerin gençlerle buluştuğu festival ile, 
“KURTULUŞ” ile “FETİH” tarihleri arasında coşkulu bir gençlik ateşi yakarak Türkiye'nin 
geleceğine ışık tuttular. Düzenlenen program; fener alayı, havai fişek gösterileri ve Kıraç Konseriyle 
başlamış olup, İstanbul’un 32 İlçesinin öğretmenlerinin bir araya gelerek Türk Halk Müziği Ses 
yarışmasının finali Gençlik Festivalinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Gençlik Festivali (Gençtival) 
kapsamında; erkekler arası yemek yapma yarışması ve görme engelliler yemek yapma yarışması 
düzenlenmiştir. Değerli jüri üyelerinin tespitleri sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilmiştir. 
 
10. Etkinlik ve Organizasyonlar: Müdürlüğümüz 2007 yılında çok sayıda etkinlik ve organizasyon 
çalışması gerçekleştirmiştir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  
 

• Belediye Başkanımızın eşi Sn. Fatma BÜRGE’nin Onursal Başkanlığını yaptığı, “Veren 
elin erdemiyle, alan elin duasının buluştuğu yer” olarak adlandırılan ve ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzatan Hayır Çarşısı, gün geçtikçe çığ gibi büyüyen hizmet hızıyla 
yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeye devam etmektedir. 22 Şubat 2007’de 
Hayır Çarşısı’nın birinci kuruluş yıldönümünü Başbakanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan’ın da 
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katıldığı özel bir programla kutladı. Gerçekleştirilen programda, ihtiyaç sahibi aileler için 
“ELELE KART” uygulaması da başlatılarak Sosyal Belediyecilikte bir ilke daha imza atıldı. 
ELELE KART projesi kapsamında ilçede bulunan tüm sosyal yardım kuruluşlarına 
(Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Kızılay ve Bayrampaşa Vakfı başta olmak üzere İBB 
Sosyal Yardımlaşma birimleri, önemli yardım kurumları ve vakıflar) post cihazlar 
yerleştirilerek; ELELE KART sahibi ailelerin kimlik bilgileri, nerelerden ne şekilde 
yardımlar aldığı, mağduriyetlerinin derecesi ve pek çok bilgiyi dijital ortamda görebilecek ve 
yapacakları yardımları belirleyebileceklerdir. ELELE KART sahibi olan aileler yakacak, 
gıda, sağlık, barınma, çocukların okul ihitiyaçları ve masrafları, giyecek, ev araç ve gereci gibi 
pek çok yardımdan sorgusuz sualsiz faydalanabileceklerdir. Ayni veya nakdi yardım 
ulaştırılması işlemini Akıllı Kart tabanlı kolay, hızlı, güvenilir, modern bir sisteme 
dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

• 27 Şubat 2007’de Bayrampaşa Belediyesi Oditoryumunda Bayrampaşa Kent Konseyi 
üyeleri “Avrupa Birliği Fonlarının Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Kullanımı” 
ile ilgili eğitim seminerinde bir araya geldiler.  

• Bayrampaşa Belediyesi 08 Mart Dünya Kadınlar gününde,  “Bir kadını eğitmek bir 
toplumu eğitmektir” felsefesinden yola çıkarak bilinçli, bilgi çağına ayak uydurabilecek 
anneler yetiştirmek için “BİLGE HATUN” adını verdiği DİJİTAL MOBİL EĞİTİM 
ARACI’yla, Bayrampaşa’daki bütün mahalleleri dolaşarak kadınlara bilgisayar kullanma 
eğitimi vermeye başlamıştır. Uzman bir  ekip tarafından hazırlanan proje; bilgisayar sınıfı 
şeklinde dizayn edilerek, içinde internet bağlantılı 11 adet bilgisayar, 1 adet LCD televizyon, 
1 adet renkli lazer yazıcı ile klima bulunan “Bilge Hatun” dijital mobil eğitim aracı 
mahalleleri dolaşarak isteyen herkese ücretsiz “Bilgisayar Okur Yazarlığı Eğitimi” veriyor. 
Ayrıca İlçemizde  eğitim gören ilköğretim öğrencilerine de “BİLGE ÇOCUK” adı verilen 
Dijital Mobil Eğitim Aracıyla okulların bahçesine gidilerek öğrencilere bilgisayar eğitimi 
verilmiştir. Kurs bitiminde kursa katılanlara sertifikaları verilmiştir. 

• Bayrampaşa Belediyesi ile İSTAÇ A.Ş. tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Ambalaj 
Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” kapsamında ambalaj atıklarının evsel 
atıklardan ayrı toplanması ve tekrar kullanılması sağlanarak, hem ülke ekonomisine katkı 
hem de çevre bilincinin oluşumuna katkı amaçlanmıştır. “Başkanla Çay Saati Özel 
Programı”nda ilçede bulunan 11 mahallede mutat olarak gerçekleştirilen eğitim-bilgi-
eğlence içerikli 5 özel program kapsamında sanatçı Şebnem KISAPARMAK’ın sohbeti, 
türkü ve şiirleriyle; güldürürken düşündüren, düşündürürken eğiten tiyatro ile Bayrampaşalı 
hanımlara çevre bilinci verilmiştir.  

• “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle  ilçemizde hizmet veren doktorlarımızın ve diğer sağlık 
çalışanlarımızla bir araya gelerek özel bir program düzenlenmiştir. 

• Belediyemizce kuruluşunun 168. yıldönümü vesilesiyle, “14 Mayıs Eczacılar Günü” 
kutlanmıştır. 

• 16 Mayıs 2007’de Bilgi Merkezimiz ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Özürlüler 
Merkezimiz tarafından “Sakatlar Haftası” nedeniyle özel bir program gerçekleştirilmiştir. 

• 02 Haziran 2007’de Balkanların ünlü sesi Dino Merlin, Başkanımız Sn. Hüseyin 
BÜRGE’nin davetlisi olarak Bayrampaşa Şehir Parkında Bayrampaşalı Hemşehrilerine 
unutulmaz bir konser verdi. 

• 14 Haziran 2007 tarihinde BİLGİ MERKEZİ MEZUNİYET TÖRENİ yapılmıştır. 
Bilgi Merkezi öğrencilerinin faaliyetlerinden oluşan bir sergi düzenlenmiştir. 

• 18 Haziran 2007 tarihinde BAYGEM MEZUNİYET TÖRENİ düzenlenmiştir. 
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM)’nde bu yıl Arnavutça, Boşnakça, 
Rusça dil kursları ile Balık Adam(Dalgıçlık) kursu faaliyete başlamıştır. Bayrampaşa Gençlik 
Merkezi (BAYGEM) öğrencilerinin faaliyetlerinden oluşan bir sergi düzenlenmiştir.  Hafta 
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içi, akşam ve hafta sonu olmak üzere 15-35 yaş arası gençlerimizin katıldığı ve üçer aylık 
periyotlarda eğitim veren Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezinden mezun olan 
kursiyerler, katıldıkları mezuniyet töreninde sertifikalarını aldılar. 

• 27 Haziran 2007’de Bayrampaşa Kent Konseyi’nin düzenlediği, Başbakanlık Müsteşarı Sn. 
Prof. Dr. Ömer DİNÇER, Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin BÜRGE ve Kent Konseyi 
genel kurul üyeleri bir araya gelerek kahvaltılı toplantı düzenlediler. 

• Belediye Başkanlığımızca 08 Ekim 2007’de, İlçemizdeki görevinden tayin sebebiyle ayrılan 
Bayrampaşa Kaymakamımız Sn. Durmuş GENÇER’in onuruna iftar yemeği verilmiştir. 

• Bayrampaşa Belediyesi ve Esnaf Odaları işbirliğince düzenlenen “Ahilik Haftası Kutlama 
Programı” düzenlenmiştir. Ahilik Haftası münasebetiyle  Belediyemiz, küresel sermayenin 
önünde kararlı bir şekilde durabilmemizde değişen dünya şartlarında bize ilham kaynağı 
olabilecek Ahilik ruhunu yeniden canlandırabilmek maksadıyla bir takım etkinlikler 
düzenlemiştir. 

• Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezi ve Bayrampaşa Müftülüğü 
işbirliği ile gerçekleştirilen “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme/Geliştirme Programı” 
kapsamında bu yıl 30 kasap daha sertifikasını almıştır. Teorik ve uygulamalı olarak 2 ayrı 
bölümden oluşan eğitim programının; teorik bilgiler bölümü iki gün süreyle Bayrampaşa 
Belediyesinde, uygulamalı eğitimin verildiği bölüm ise İ.B.B.’nin Tuzla mevkiinde bulunan 
mezbahada gerçekleştirilmiştir. 

• 08-09 Aralık 2007 tarihlerinde Bayrampaşa Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
işbirliğiyle gerçekleştirilen “Tüm Yönleriyle Uluslararası Kurban Sempozyumu” 
gerçekleştirildi. Ülkemizden 31, Almanya’dan 3, Malezya’dan 1, Mısır’dan 1, İngiltere’den 1 
ve Amerika’dan 3 olmak üzere toplam 40 bilim adamı, uzman ve yöneticinin konuşmacı 
olarak katıldığı sempozyumda dini, sosyolojik, ekonomi, psikolojik, edebi, sağlık ve benzeri 
açılardan kurban konusu akademik bakış açısıyla çok yönlü tartışılarak doğru bilgiler 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

 
11. Şölen ve Eğlence Etkinlikleri: 23 Haziran 2007 tarihinde 14. GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ 
yapılmıştır. Bayrampaşa Belediye Başkanlığınca her yıl gerçekleştirilen sünnet organizasyonu 
kapsamında bu yıl 400 çocuğumuz daha sünnet olmuştur. Sünnet kıyafetleri ve operasyon masrafları 
Bayrampaşa Belediyesi tarafından karşılanan 400 çocuk gruplar halinde Özel Sultan Hastanesi’nde 
sünnet işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sünnet olacak çocukların kıyafetleri giydirildikten sonra 
Bayrampaşa Şehir Parkında Grup Çamur konseriyle eğlendiler. 
 
12. Spor Kulüpleri, Spor Etkinlikleri ve Turnuvalar:  Bayrampaşa Belediyesi ve Tuna Spor Kulübü 
işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sokak Basketbol Turnuvasının bu yılda 15.’si 
gerçekleştirilmiştir. 29-30 Haziran 2007 tarihleri arasında düzenlenen turnuva, 01 Temmuz 2007’de 
düzenlenen final maçından sonra kupa töreniyle son bulmuştur.  

 
- Belediye Başkanlığımızca her yıl düzenli olarak yapılan 11 Temmuz 2007’de gerçekleştirilen 
“Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Yardımı” bu yıl da, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) ve Bayrampaşa Amatör Spor Kulüpleri Birliği yetkililerinin katıldıkları törende 
Belediyemiz tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren 15 amatör spor kulübüne malzeme 
yardımı yapılmıştır. Ayrıca düzenlenen programda; Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Tenis, 
Tekvando ve Hentbol olarak belirlenen sportif aktivitelerin yanı sıra,  Genel Kültür, Edebiyat - 
Basın Yayın, Resim-El Sanatları, Tiyatro, Bilgisayar, Müzik, Gezi, Folklor  olmak üzere kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerin de yer aldığı, 15 ayrı branşta hizmet veren ve 1000 öğrencinin 
faydalandığı “Bayrampaşa Belediyesi Yaz Okulu”  törenle hizmete açılmıştır. 
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13. Bereket Konvoyu: Bayrampaşa Belediyesinin hazırladığı ve üç yıldır büyüyerek devam eden 
uluslararası organizasyon “Bereket Konvoyu”,  tüm dünya insanlarının barış ve hoşgörü özlemleri 
ile şekillendi. Geçtiğimiz yıl “Doğudan Batıya Bayrampaşa’da Ramazan” adıyla Anadolu, 
Balkanlar ve Lübnan’a  kadar uzandı. İnsanların gönül ve ruh dünyasını zenginleştiren Ramazan 
ayında “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganıyla bu yıl Avrupa’ya da kardeşlik köprüsü kurarak 
“Balkanlar’da ve Avrupa’da Ramazan” projemizi gerçekleştirdik. “Bereket Konvoyumuz”la,  
Balkanlarda 8 ülkenin 19 şehrinde (Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, 
Arnavutluk, Kosova ve Bosna-Hersek); Avrupa’da ise 3 ülkenin 5 ayrı şehrinde (Almanya, 
Avusturya ve Fransa) toplam 24 şehirde 35 bin kişiye iftar sofraları ve kültür sofraları kuruldu. 
Bereket Konvoyu Türkler’in yanı sıra her din, dil ve ırktan insanları sofrasına davet ederek 
medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin buluşmasını sağladı. Bereket konvoyunda; 4 tır, 2 otobüs, 4 
minibüs,  1 jeneratör aracı ve 1 canlı yayın aracı yer alırken, 150 kişilik bir ekip bu organizasyon 
içerisinde görev almıştır. Balkanlar ve Avrupa’da gerçekleştirilen Ramazan programları TRT, Kanal 
1, TGRT, FOX TV, Hilal TV, Kanal 24 ve Rumeli TV ekranlarından izlendi. Her akşam 
Bayrampaşa’dan canlı olarak ekrana gelen program sırasında Balkanlar ve Avrupa’da gerçekleştirilen 
Ramazan etkinlikleri ekranlara taşındı. Bayrampaşa’da kurulan stüdyoda sanat, siyaset, spor ve iş 
dünyasının tanınmış simaları 7 ayrı televizyonun konuğu olarak ağırlandı ve Balkanlar, Avrupa’daki 
etkinliklere canlı yayın bağlantıları yapılmıştır. Romanya’da, Köstence ve Medgidia şehirlerinde 
gerçekleştirilen programlarla Balkanlar ve Avrupa yolculuğunu tamamlayan Bereket Konvoyu, final 
programını  arife günü Kırklareli ilinde gerçekleştirerek İstanbul’a döndü. 
 
14. Sosyal Yardımlar: 2007 yılı içinde İlçemizde bulunan mağdur durumda olan vatandaşlarımıza 
çeşitli yardımlar yapılmıştır ve bu yardımlar aşağıdaki gibidir: 
 
- Burs yardımı; 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin 
öğrenim gören çocuklarına; 1986 İlköğretim öğrencisine, (ayda 35.00.-YTL.)  685 Ortaöğretim 
(Lise) öğrencisine, (aylık 50.00.-YTL.) ve 103 üniversite öğrencisine (ayda 100.00.-YTL.) olmak 
üzere toplam 2774 öğrenciye eğitim (burs) yardımı yapılmıştır. 

- Kömür yardımı; Her yıl ilçemizde mağdur durumda olan, bu yıl da toplam 3000 aileye ramazan 
ayında kömür yardımı yapılmıştır. 

- Gıda yardımı;  Her yıl ilçemizde mağdur durumda olan, bu yıl da toplam 3000 aileye ramazan ayında 
gıda yardımı yapılmıştır. 

- Tekerlekli sandalye;  Her yıl ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızdan tespit ettigimiz ve talepte 
bulunanların tamamına tekerlekli sandalye yardımı yapılmaktadır. 2007  yılı içinde 40 vatandaşımıza 
bu yardım yapılmıştır. Aynı zamanda bu yıl da 2 görme engelli vatandaşımıza beyaz baston yardımı 
yapılmıştır. 

15. Kurban Etkinlikleri.  Türkiye’de ilk defa Bayrampaşa Belediyesi tarafından uygulanan ve her yıl 
yeni fonksiyonların eklenmesiyle gelişen Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisleri bu yıl da kurban 
satıcılarının akınına uğradı. “5’i Bir Yerde Hizmet Tesisi” ve “Kurban Plaza” yı Modern Kurban 
Satış ve Kesim Merkezi olarak 4000 büyükbaş hayvan satışı için hazırlanarak satış için 15 binin 
üzerinde müracaatın olması sebebiyle kurban satıcıları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 
belirlendi.  
Bayrampaşa Belediyesi; kurban satış ve kesim merkezi, sabit pazar yeri, afet yönetim merkezi, 
otopark, yeşil alan ve sosyal donatı alanı olmak üzere beş ayrı fonksiyonu içinde barındıran inşa 
ettirdiği  “Beş Fonksiyonlu Belediye Hizmet Tesisi”ni  ilk olarak modern Kurban Satış ve 
Kesim Merkezi olarak  hizmet vermek üzere hazırladı. 54.700 m2’lik bir alanı kaplayan ve “5’i Bir 
Yerde” sloganıyla hizmet veren tesis kentsel dönüşümün önemli yapı taşlarından biri olması ve yap-
beraber işlet- devret modeliyle Türkiye’de ilk olma özelliğini  taşımıştır. Türkiye'nin ilk ve 
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Avrupa'nın ikinci büyüklükteki gıda ve ticaret merkezi olma özelliğini taşıyan MEGA CENTER’ in  
Sosyal Hizmet Binası; ulaşım, hijyen ve otopark sorunları göz önüne alınarak  kurban satışı için bu 
yıl da  özel olarak hazırlandı.  KURBAN PLAZA ismiyle hizmet veren merkezde yalnız büyükbaş 
hayvan satışı gerçekleştirildi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından kurban satışı yapılmak üzere 
hazırlanan 5’i Bir Yerde Hizmet Tesisinde günde 1200 büyükbaş hayvan kesimi yapılarak monoray 
sistem kesim merkezi oluşturuldu. Monoray Sistem kurban kesim merkezinde Kurbanlıkların 
kesimi, yüzülmesi, parçalanması ve iç organlarının ayrılması işlemleri %95 oranında makineler 
tarafından yürütüldü. Sistemi kontrol etmek amacıyla kurban kesim tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca 
kurban kesim alanında oluşturulan çift logar ile kesilen kurbanlıkların kanlarının kanalizasyona 
karışmadan  depolanması sağlandı.  Kurban satış alanlarında kurulan KİOKS’lar ile kurban alıcıları 
satın aldıkları hayvan hakkında her türlü bilgiye ulaşabildiler. Ayrıca tespit edilen 7 ayrı noktada da 
kurban kesim merkezleri oluşturuldu. Kurban vecibesinin sıra beklemeden, hızlı ve zahmetsiz 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak  amacıyla kurban kesim merkezleri Mezbaha sistemine göre 
hazırlanmıştır. Kurban merkezleri dışında kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız için  Bayrampaşa 
ilçesinde tespit edilen 23 oto yıkama istasyonu kurban kesimi yapılmıştır.   
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1.3 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 
Müdürlüğümüzün 2007 yılına ait faaliyet ve işlemleri aşağıdaki iki başlıkta ele alınmışıtır. 
 
a. Genel 
 
Müdürlüğümüze 135 adet evrak gelmiş, 62 adet evrak ise işlem yapılmak üzere ilgili birimlere 
gönderilmiştir. Müdürlüğümüze  5  adet inceleme, araştırma ve soruşturma dosyası gönderilmiş olup 
bu dosyaların inceleme, araştırma ve soruşturması tamamlanarak işlem yapılmak üzere ilgili 
müdürlüklere havale edilmiştir. Bir adet inceleme araştırma dosyasının işlemleri ise devam 
etmektedir. 
 
b. İşlem Dosyaları  
 
1.  Zabıta  Müdürlüğünde görev yapan zabıta memurunun 05.04.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile ilgili 
olarak Başkanlık Makamının 03.05.2007 tarih ve 354 sayılı muhakkik onayına istinaden şikayetçi 
olduğu zabıta memuru ile ilgili olarak inceleme araştırma ve soruşturma tamamlanmış olup, 3 nolu 
rapor ve ekleri yasal işlem yapılmak üzere  Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.  
 
2. Sağlık İşleri  Müdürlüğünde  doktor olarak görev yapan kişi hakkında 14.03.2007 tarihli  tutanak 
ile ilgili olarak Başkanlık Makamının 02.04.2007 tarih ve 324 sayılı muhakkik onayına istinaden ve 
amirlerine karşı saygısızca davrandığı bildirilmiştir. Konu hakkında yapılan inceleme araştırma ve 
soruşturma tamamlanmış olup, 3 nolu rapor ve ekleri yasal işlem yapılmak üzere Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.  
 
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan  Harita Mühendisinin 28.08.2007 tarih ve S-401 
sayılı şikayet dilekçesi lie ilgili olarak Başkanlık Makamının 24.09.2007 tarih ve 426 sayılı muhakkik 
onayına istinaden mazeretsiz olarak işe gelmemesi ile ilgili olarak inceleme araştırma ve soruşturma 
tamamlanmış olup, 2 nolu rapor ve ekleri yasal  işlem yapılmak üzere İmar ve Şehircilik  
Müdürlüğüne  intikal ettirilmiştir.  
 
4.Belediye Başkanlığımızda Özel kalem Müdürlüğüne ait 21.09.2007 tarih ve 1574 sayılı şikayet 
dilekçesi ile ilgili olarak Başkanlık Makamının 27.09.2007 tarih ve 1619 sayılı muhakkik onayına 
istinaden inceleme araştırma ve soruşturmanın tamamlanmışolup, rapor ve ekleri yasal işlem 
yapılmak üzere Bayrampaşa Kaymakamlığına intikal ettirilmiştir. 
 
5. Evlendirme Memurluğu ile ilgili 25.10.2007 tarihli ve 43891 sayılı şikayet dilekçesi ile ilgili olarak 
Başkanlık Makamının 04.02.2008 tarih ve 2 sayılı muhakkik onayına istinaden şikayetçi olduğu konu 
ile ilgili olarak inceleme araştırma ve soruşturma tamamlanmış olup, 1 nolu rapor ve ekleri yasal 
işlem yapılmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.. 
 
1.4 Zabıta Müdürlüğü 
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygular. Belediye 
Zabıtası hizmetlerinde süreklilik esastır. Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 
24 saatinde görev yapar. Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürünün sevk ve idaresinde kadro sayıları 
aşağıdaki gibidir.  
 

 2005 2006 2007 
Müdür 1 1 1 
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Komiser 1 1 7 
Komiser Muavini (donmuş kadro)  6 6 - 
Zabıta Memuru 66 63 59 
Toplam  74 71 67 

 
11 adet mahallesi bulunan beldemizde 3 Zabıta Karakolu  (Merkez, 60.Yıl ve Yıldırım Baş 
komiserliği), 1 Pazar Ekibi, l Trafik Ekibi, Seyyar Ekibi, Gece Nöbet Ekibi, İlçe Kriz Merkezi, 
Beyaz Masa, Çevre Koruma İşleri Birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıhhi Müesseseler Ruhsat 
Birimi ve Merkez Büro olarak görev bölümü yapılmıştır.  
 
Faaliyet Alanlarımız. Müdürlüğümüzün faaliyet alanı Esnaf denetimi, evrak intacı, trafik düzeni, kaçak 
kazı denetimi, işgallere mani olma, dilencilerle mücadele, hafta tatili kontrolü, 4077 sayılı yasaya göre 
etiket kontrolü, gürültü kirliliği, işyeri açma ve kapama saatlerinin kontrolü,  seyyar ve pazar 
denetimi, izinsiz ilan ve reklam panolarına mani olma, şikayet ve müracaatları değerlendirme ve 
diğer birimlerle müşterek çalışma yapmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüzün faaliyetleri dokuz grup 
altında toplanmıştır ve bu alanlara ilişkin faaliyetler aşağıdaki gibidir. 
 
1. Büro Hizmetleri. Merkez zabıta büromuzda ise İç ve dış ünitelerle ilgili evrak ve dilekçe kaydı, 
karakollara dağıtımı, iç ve dış ünitelere cevap yazıları, zimmet tanzimi, çalışma ve nöbet programları, 
senelik izin, istirahat takibi, mesai puantajı, ceza zaptı düzenlemelerinin ilgili birimlere aktarılması, 
günlük personel icmal defteri, nöbet defteri ve hizmet vesikası, vizite defteri, esnaf teftiş defterinin 
doldurulması, evrak ve personel bilgileri dosyalama, melbusat alımı ve teslimi ile ilgili çalışma yapma, 
kırtasiye takibi gibi hizmetleri yürütmektedir.   
 

2. Esnaf Kontrolü ve İktisat İşlemleri. Esnaf denetim faaliyetleri esnafın ruhsatlı çalışma, kanun ve 
yönetmeliklere uymesı açısından yapılr. 

1. Kontrol edilen 12 ekmek ve simit satış yerinden  6’sı normal görüldü, 1’i 151 sayılı yasa 
gereği faaliyetten men edildi, 1’ine 4077 sayılı kanuna göre işlem yapıldı, 4’üne açık zabıt 
tanzim edildi.  

2. Kontrol edilen 233 bakkal-büfe-tekel bayii-marketten 51’i normal görüldü, 26’si ihtar edildi, 
11’ine 1608 ceza zaptı tanzim edildi, 58’ine da kabahatler kanununa istinaden 3,947 YTL 
para cezası uygulandı, 78’ine açık zabıt tanzim edildi, 4’üne 151 say. Kan. Göre işlem 
yapıldı.5’ine encümen kararı mühürleme yapıldı     

3. Kontrol edilen 24 pastahane, kafeterya ve tatlıcıdan17’si normal görüldü,1’i ihtar edildi, 
2’sine açık zabıt tanzim edildi, 1’ine encümen kararına göre işlem yapıldı, 1’ine 4077 say. 
Kan. Göre işlem yapıldı, 2’sine de kabahatler kanununa göre 118YTL tutarında cezai işlem 
uygulandı. 

4. Kontrol edilen 8 manavdan 3’ü normal görüldü, 1’i ihtar edildi,2’sine 1608 ceza zaptı ve 
2’sine açık zabıt tanzim edildi. 

5. Kontrol edilen 271 kahvehaneden 182’si normal görüldü, 12’si ihtar edildi, 67 sine açık 
zabıt tanzim edildi, 2’sine 1608 say. Kanuna göre işlem yapıldı, 10’una kaymakamlık oluru 
kapama verildi. 

6. Kontrol edilen 21 börekçiden 16’sı normal görüldü, 3’ü ihtar edildi, 2’sine açık zabıt tanzim 
edildi 

7. Kontrol edilen 23 berber-kuaförden 19’u normal görüldü, 3’üne açık zabıt tanzim edildi, 
1’ine 151 say.kan. göre işlem yapıldı.  
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8. Kontrol edilen 61 lokanta-köfteci-kebapçı-kokoreççi ve çiğ köfteciden 48’i normal görüldü, 
5’i ihtar edildi,  8’ine açık zabıt tanzim edildi. 

9. Kontrol edilen  19 kasap-ciğerciden 13’ü  normal görüldü, 3’ü ihtar edildi, 3’üne açık zabıt 
tanzim edildi. 

10. Kontrol edilen 17 kuruyemişçiden 12’si normal görüldü, 4’üne açık zabıt tanzim edildi, 
1’ine de Kabahatler kanununa istinaden 59 YTL para cezası uygulandı.  

11. Kontrol edilen 17 şarküteri- süt ürünleri satış yeri- yoğurtçudan 9’u normal görüldü,6’sına 
açık zabıt tanzim edildi, 1’ine kabahatler kanununa göre 118 YTL tutarında ceza uygulandı. 

12. Kontrol edilen 3 içkili restauranttan 1’ine açık zabıt tanzim edildi, 2’sine 1608 say. kanuna 
göre işlem yapıldı. 

13. Kontrol edilen 6 yemek fabrikasından 5’i ihtar edildi, 1’ine açık zabıt tanzim edildi.  

 
Sıhhi Müesseselere Yönelik Kontrol  Hizmetleri 

 2005 2006 2007* 
Kontrol edilen 3010 2215 715 
Normal 1696 1280 377 
İhtar 1176 896 56 
1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 124 6 15 
1608 sayılı Kanun Ceza tutarı (YTL) 1.364 - --- 
151 say. Kan. Göre mühürleme   6 
4077 say. Kan. Göre işlem   2 
Kaymakamlık oluru mühürleme   10 
Encümen kararı mühürleme   6 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza zaptı - 45 56 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza tutarı  - 2417 4,242 YTL 
Açık zabıt varakası (Ruhsatsız İş Yeri Tespiti) 361 89 181 

* Birinci ay itibariyle  
 
Türlerine Göre Kontrol Edilen Sıhhi Müesseseler 
Kontrol edilen İşyeri Sayısı 2005 2006 2007* 
Ekmek fırını 117 85 12 
Bakkal - büfe- market – tekel   bayii 545 362 233 
Pastahane(kafeterya- tatlıcı) 178 90 24 
Manav 84 65 8 
Kahvehane 420 270 271 
Kafeterya 178 160  
Börekçi 125 113 21 
Berber-kuaför 458 320 23 
Lokanta-köfteci-kebapçı 475 380 61 
Kasap-ciğerci 120 108 19 
Kuruyemişçi 168 120 17 
Şarküteri(süt ürn.satış-yoğurtçu) 110 102 17 
İçkili restaurant 25 32 3 
Yemek fabrikası   6 
Simit fırını 7 8  
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Gayrı Sıhhi Müesseselere Yönelik Kontrol Hizmetleri 
 2005 2006 2007* 
Kontrol Edilen 406 350 468 
Normal 240 200 241 
İhtar 102 104 138 
1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 60 - - 
1608 sayılı Kanun Ceza tutarı (YTL) 496 -- - 
Zabıt varakası(ruhsatsız işyeri tespiti)   79 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza zaptı - 46 10 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza tutarı - 2092 713 YTL 

 
Türlerine Göre Kontrol Edilen Gayrı Sıhhi Müesseseler 

 2005 2006 2007* 
İnternet cafe 498 130 197 
Konfeksiyon trikotaj  atölyesi 64 46 91 
Torna-tesviye  15 9 2 
Marangoz- Mobilya atölyeleri 42 28 - 
Oto tamir kaporta 66 132 6 
Müteferrik   158 
oto galerileri 36 63 14 

 
3. Pazar Denetimleri. Müdürlüğümüz pazar denetimleri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir: 
 

1. Kontrol edilen 1915 işyerinden (Pazar esnafı,müteferrik dahil) 49 esnafın belgesi iptal 
edildi, 1500 ü normal görüldü, 340’ı ihtar edildi, 26 esnafa 151 say. Kan göre işlem yapıldı(3 
hafta faaliyetten men edilmiştir). 

2. İlçemizde kurulan semt pazarlarında 1915 kayıtlı pazarcı esnaflarına  belgelerini tasdik 
etmeleri konusunda tebligatlar yapılmış olup,belgesini tasdik ettirmeyen 30 esnafın belgesi 
iptal edilmiş,belediye emir ve yasaklarına uymayan 2 esnafa da 3 gün faaliyetten men cezası 
uygulanmıştır.Pazarda açma kapama saatlerine riayet edildiği,Pazar içinde satıcılık yapan 25 
seyyar simitçinin 1500 adet simiti alınarak aşevine gönderilmiştir. 

 
Pazar Kontrolü 

 2005 2006 2007* 
Kontrol edilen 10380 3830 1915 
Normal 5788 1900 1500 
İhtar 4582 1928 340 
1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 10 2  
1608 sayılı Kanun Ceza tutarı (YTL) 1240 -  
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza zaptı - -  
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza tutarı  - -  
Pazar esnafında Tezgah kurma belgesi iptal 
sayısı 

380 30 49 

Pazar esnafına verilen tezgah kapama kararı 
(151 sayılı kanuna göre) 

13 - 26 
 

 
4. İşgallerin Giderilmesine Yönelik Hizmetler. Müdürlüğümüz işgallerin giderilmesi faaliyetlerini mal ile 
yapılan işgallerin giderilmesi, araç ile yapılan işgallerin giderilmesi ve seyyar satıcı işgallerinin 
giderilmesi başlıkları altında toplamıştır.  
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Mal ile yapılan işgallerin giderilmesine yönelik etkinlikler aşağıdaki gibidir: 
 

1. Dini Bayramlar arifesinde Demirkapı ve Merkez Parkı, Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil cad. 
civarında önlem alınmak suretiyle seyyar esnaf faaliyetine mani olunarak, vatandaşların 
rahatlıkla bayram alışverişi yapması sağlandı.  

2. Yaz sezonu boyunca 7 adet kavun-karpuz sergilerinin yer tahsisi yapılmış olup, sezon 
sonunda  takibi yapılarak kaldırılmıştır. 

 
Araç ile yapılan işgallerin giderilmesine yönelik faaliyetler: 
 

1. 600 adet kaldırıma usulsüz park eden araca uyarı ikaz yazısı bırakılmış olup emniyet 
otoparkına çekilmiştir, 15 adet hurda araç ilgililerine kaldırtılmıştır. 

  
Seyyar satıcı işgallerinin giderilmesine yönelik faaliyetler: 
 

1. İlçemiz hudutları dahilinde özellikle sokak aralarında sesli cihazlarla satış yapan seyyarlardan 
36 adet sesli cihaz, 34 adet terazisi, 8 adet el arabası alınmıştır. İlçemizde seyyar faaliyet 
gösteren simitçilerin  1200 adet simiti alınarak aşevine teslim edildi. 

2. Okul önlerinde yapılan seyyar çalışmalarında 12 midyeci, 3 çiğ köfteci ve 1 muhallebicinin 
malları alınarak imha edildi. 

 
İmha Edilen Mallar 

 2005 2006 2007* 
Sesli cihaz 75 35 36 
Seyyar Terazi 144 36 34 
Seyyar El Arabası 20 8 8 
At arabası - 11 - 
Ayaklı reklam panosu 27 - 11 

 
İmha Edilen Mallar 

2004  
2005 30 ton helva, 750 ekmek, 200 yumurta 
2006 12 midyeci, 1 muhallebici, 3 çiğ köfte ürünü, 1500 adet simit 
2007* 1200 adet simit aşevine teslim edildi 

 
5. Evrak Takibi ve Sonuçlandırma Hizmetleri. Müdürlüğümüzün evrak takibi ve sonuçlandırılmasıyla 
ilgili hizmetleri 2006 yılında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

1. 4398 adet evrak intaç edildi. 

2. 24 adet işyerine mühür fek zaptı tanzim edildi. 

3. 226 adet işyerine ruhsatsızlıktan açık zabıt tanzim edildi. 

4. 2 işyerine 191 say. Kan. Göre işlem yapıldı. 

5. 2 işyeri (fırın)   191 sayılı yasa gereği faaliyetten men edildi. 

6. 8 adet işyeri İski Atıksu Kan.Deş.Yön.22.1-22.2 mad.gereği faaliyetten men edildi. 
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      7.   İlçemizde bulunan oto galerileri ile ilgili Sıhhi Müesseseler Ruhsat Biriminden gelen 63                    
evraktan 35  tebligat,1 mühürleme,4 isim değişikliği yapılmış olup, 12 işyerinin de terk-i ticaret ettiği 
tespit edilmiştir.Ayrıca 11 işyeri ilgilisi de Başkanlık makamından süre almıştır 

Evrak Sonuçlandırma 
 2005 2006 2007* 
Büroya gelen evrakların sonuçlandırılması  3797 4200 4398 
1608 sayılı kanuna göre mühürleme  53 8  
5393 sayılı kan (15/b) ve GSM  
YÖN.(17ve22mad) GEREĞİ 

237 338 85 

151 sayılı kanun gereği minibüslere durak 
harici indirme bindirme + Pazar esnafının 
açma kapama saatlerine riayet etmemesi 

9 3 - 

191 sayılı kanun gereği sağlık müdürlüğünün 
gönderdiği evrak gereği 

5 2 2 

iski atıksu kan.deş.yön.22.1-22.2 mad.gereği 13 2 8 
Mühür Fek Zaptı 44 20 24 
Açık Zabıt Varakası 413 168 226 

                                      
6. Şikayet Değerlendirme ve Sonuçlandırma Hizmetleri. Müdürlüğümüzün 2007 yılındaki şikayet 
değerlendirme ve sonuçlandırma hizmetleri Beyaz Masa, telefon, şahsi müracatlar ve imar konusuyla 
ilgili şikayetler gruplarında ele alınmıştır. 

1. Müdürlüğümüze gelen 133 adet şikayet dilekçesinin gereği yapıldı. 

2. Merkez telsize ve karakollarımıza gelen 3000 adet telefon şikayeti ilgili birimlere bildirilerek 
sonuçlanması sağlandı. 

3. Müdürlüğümüze gelen 675  adet Beyaz Masa dilekçesinin gereği yapılarak,sonuçtan 
ilgililerine bilgi verilmiştir. 

4. Otogar ve cezaevi köprü altı, Cevatpaşa mahallesi kıyı sokak ve tüm bölgede romen  
vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapılarak bulundukları yerden uzaklaştırıldı 

Şikayetler 
 2005 2006 2007* 
Vatandaşlardan Beyaz masa aracılığıyla  gelen 
dilekçe ve şikayet sayısı  

602 820 675 

Vatandaşlardan yazı işleri müdürlüğü aracılığıyla  
gelen dilekçe ve şikayet sayısı 

105 70 133 

Telefonla gelen şikayet sayısı  3800 4000 3000 
 
7. Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri.  Müdürlüğümüzün 2007 yılındaki etkinlik ve organizasyon 
düzenlemeleri şu alt başlıklar altında toplanmaktadır: (a) protokol çalışmaları, (b) çevre güvenliği ve 
(c) halka yapılan duyuru çalışmaları.  
 

1. Ramazan bayramı Kardeşlik sınır tanımaz slagonu ile Bayrampaşa da yapılan etkinliklerde 
10 Zabıta Memuru görevlendirilmiş,yapılan organizasyonlarda her türlü çevre tedbiri 
alınarak programların aksamadan yapılması sağlanmıştır. 

2. Resmi Bayramlar ve Belediyemizin halka yönelik düzenlediği her türlü kültür ve şenlik 
etkinliklerinde görev yapıldı.  
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3. Kurban Bayramı nedeni ile  Mega Center Sosyal Tesisler, Bayrampaşa Şehir Parkı yanı ve 
Gümrük sahasındaki açık alanda  kurulan kurban fuarına  toplam 4,000 adet büyükbaş ile 
3,900 adet  küçükbaş hayvanlar yerleştirilmiş olup tüm alt yapı hizmetlerinin sağlanmasında 
ve  belediyemizin düzenlediği kesim yerlerinde görev yapılmıştır.Ayrıca günün 24 saati 
çalışılarak  açık alanlarda hayvan satışına engel olunmuştur. 

4. Belediyemizce ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilen kırtasiye ve giyim yardımlarının 
dağıtımında görev yapıldı. 

5. Belediyemizin düzenlediği sünnet şöleni nedeniyle Bayrampaşa Şehir Parkında görev 
yapıldı.(çocukların giydirilmesi ile sünneti)  

 2005 2006 2007 
Sevk ve idaresi yapılan büyük baş 
Kurbanlık hayvan  sayısı 

3595 8000 4000 

Sevk ve idaresi yapılan küçük baş 
Kurbanlık hayvan  sayısı 

3215 5500 3900 

 
8.  Trafik Düzenleme Hizmetleri. Müdürlüğümüzün 2007 yılındaki trafik düzenleme hizmetleri fen 
işleri müdürlüğünce yapılan trafik düzenleme işlerine nezaret şeklinde gerçekleşmiş ve ayrıca 
bölgemizde bulunan terk edilmiş hurda araçların kaldırılması sağlanmıştır.  

1. Bölgemizde trotuar üzerine terk edilen ve gelip-geçişi engelleyen 15 adet hurda araçlar 
ilgililerine kaldırılması sağlandı. 

2. İlçemizde faaliyet göstermekte olan Otogar nedeniyle, cadde ve sokakları işgal ederek, halka 
rahatsızlık veren otobüsler kaldırılmıştır. 

3. Fen İşleri Müdürlüğünün asfaltlama çalışmaları, bordür ve yol kenarları düzenlenmesi 
esnasında gerekli önlemler alınarak müşterek çalışma yapıldı. 

4. Abdi İpekçi caddesi, Numunebağ caddesi, Tuna caddesi ve Demirkapı caddesi ile ana 
arterlerde trafik akışı sağlandı. Tretuar üzerine ve çift sıra parklanma yapan araçlara  600 
uyarı yazısı bırakılmıştır.  

9. Diğer Birimlere Sunulan Destek Hizmetleri. Müdürlüğümüz 2007 yılında değişik birimlere destek 
hizmeti vermiştir ve bunlar aşağıdaki gibidir:  
 
-Çevre Temizlik Müdürlüğüne Verilen Hizmetler,  
-İlçe Sivil Savunma Müdürlüğüne Verilen Hizmetler,  
-Başkanlık Makamına Verilen Hizmetler.  
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1.5 Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Hukuk İşleri Müdürlüğü, doğrudan belediye başkanına bağlı olarak görev yapan, tüm adli ve idari 
mercilerde belediyenin haklarını arayan ve koruyan, belediye hizmetlerinin hukuka uygun, verimli ve 
düzenli üretilmesine hukuki açıdan katkıda bulunan temsil, inceleme ve danışma birimidir.  Hukuk 
İşleri Müdürlüğü olarak, 2007 yılında1 Müdür, 3 Avukat ve 2 Memurla hizmet verilmiştir. 
Müdürlüğümüzce dava dosyalarının takibi bir aksama olmadan yapılmış; gerekli başvurular, temyiz, 
karar düzeltme, yürütmenin durdurulması, itiraz vs. yasal süreçlerde de Belediyemiz en iyi biçimde 
temsil edilmiştir. Müdürlüğün 2007 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 
 
İdari davalar: 2007 yılı itibariyle 36 adet idari dosya açılmış; bu dosyaların 1 adedi aleyhimize,  diğer 
dosyalar hali hazırda derdesttir.  
 
Adli davalar: 2006 yılı itibariyle 70 adet adli dosya açılmış; bu dosyaların 18 adedi lehimize, 3 adedi 
aleyhimize bitmiş olup, diğer dosyalar hali hazırda derdesttir. 
 
2007 yılında belediyemiz tarafından açılan adli davaların türlerine göre sayıları:  Toplam dava sayısı:      
56, Tahliye (Sulh Hukuk) 0,  Temerrüt Nedeniyle Tahliye (İ.T.M.) 1, Kira Tespiti 0, Tescil ve Tapu 
İptali 5, Mühür Fekki ve Ceza 12., Mal Beyanı (İ.T.M.) 14., Şikayet 8, Men-i Müd. İhtiyati Tedbir -
Tespit - Alacak 6, Kam.Bedelinin Tespiti 4,İtiraz1, Para Cezası 1, Tazminat 4, 
 
2007 yılında belediyemize karşı açılan adli davaların türlerine göre sayıları: Dava Toplamı 14, Tezyidi 
Bedel 0., Kamulaştırmasız El Koyma 2., Tazminat 4., Alacak 0., Tapu İptali Tescil Men.0 Müd. 
Kapatma ve Para cezasına itiraz 5., Tespit 0, Ecrimisil 3 
 
İcra dosyaları:  2007 yılı içerisinde 103 adet icra dosyası açılmış olup; bu dosyaların 56 adedi tahsil edilerek 
sonuçlandırılmıştır. 47 adedi halen derdesttir.2007 yılında icra servisine intikal eden alacak 454.351.000 YTL, 
Geçmiş yıllardan 2007 yılına devreden alacak 225.017.00 YTL. Toplam Alacak 679.368,00 YTL, İcraya 
İntikal Etmeden Tahsil Edilen 204.516,20 YTL. İcraya İntikal Ettikten Sonra  Büromuz Tarafından Tahsil 
Edilen 223.233.80 YTL. İcra Müdürlüğünde İcra Dosyasından Tahsil Edilen 0 YTL. 2007 Yılın 
Alacaklarından Yapılan Tahsilat Toplamı 251.842.30 YTL. Geçmiş Yıllardan Devreden Alacaklardan 
Yapılan Tahsilat 175.907,70 YTL. Tahsilat Toplamı 427.750.00YTL. 
 
2007 Yılında Açılan İcra Takibi 103, Geçmiş Yıllarda Açılıp 2007 Yılına Devir Olan 101,  2007 Yılında 
Açılıp İnfaz Edilen 56, Geçmiş Yıllarda Açılıp 2007 Yılında İnfaz Olan 38, 2007 Yılında Açılıp Derdest Olan 
47., Geçmiş Yıllarda Açılıp Derdest Olan İcra Takipleri 63, Takip Açılmadan Dosya Üzerinden İnfaz Edilen 
74, Toplam Derdest 110. 

2007 yılında 1022 adet evrakın girişi, 748 adet evrakın çıkışı olmak üzere , Müdürlüğümüz 
ve diğer birimler arasında yazışmalar  yapılmıştır. Aynı sene içerisinde, 216 adet dosyanın 
duruşmasına girilmiş, 21 adet dosyadan da keşfe gidilmiştir. Ayrıca, 2007 yılı itibariyle 
Müdürlüğümüze, diğer birimlerimizce  41 adet hukuki görüş talebinde bulunulmuş; bu talepler ilgili 
mevzuat  incelenerek en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmıştır. 
  2007 yılı hedeflerimize ulaşmamızı güçleştiren hususlar  ise takipten kaynaklanan herhangi 
bir aksaklık değil; yasal değişikliklerin Müdürlüklerce özümsenememesi, uygulamada tereddüde 
düşülen konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşünün alınmaması ve Hukuk İşleri Müdürlüğü 
olarak hedeflerimiz içinde yer almasına karşın Müdürlüklere teknik bilgi desteğin 
sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle mutad uygulamalar dışında yapılacak işlemlerden 
önce Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yazılı istişarelerde bulunulması gerektiği düşünülmektedir.  
 
 
 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |107 

Belirlenen hedeflerin 2007 yılında gerçekleşme durumu:   

1. Başkanlık makamından ve diğer birimlerden herhangi bir hukuki görüş talebinde bulunul-
duğunda kapsamlı bir araştırma ve inceleme sonucunda en geç bir hafta içerisinde cevap verme 
hedefine ulaşılmıştır. 

2. Değişen mevzuatla ilgili diğer birimlere sürekli bilgi verilmiştir.  

3. Hukuk İşleri Müdürlüğümüz için gerekli olan Mevzuat ve İçtihat programları satın alınmış ve 
başarıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

4. Müdürlüğümüz çalışmalarıyla ilgili Mahkeme giderleri zamanında karşılanmıştır.  

5. İcra takipleri ve dava dosyaları süratli bir şekilde  takip edip sonuçlandırılmış, icra dosyalarında 
%63 ’lık tahsilat oranına ulaşılmıştır. 

6. Dava dosyalarıyla ilgili her türlü işlemler bilgisayar ortamına  aktarılmıştır.  

7. 2007 yılında Zabıta Personeline görevleri ile ilgili hukuki yardımda bulunulmuş, davalarına 
müdahale dilekçesi verilip, takip edilmiştir. 

 
1.6 Yazı İşleri Müdürlüğü 

 
Müdürlüğümüz çalışmaları; 
  
Müdür, Encümen ve Meclis Muamelat Şefliği (1 Şef, 3 bilgisayar işletmeni), Umumi Evrak 

Şefliği (1 Memur, 1 posta – evrak tevzii memuru), Evlendirme Şefliği (2 evlendirme memur 
yardımcısı) olmak üzere toplam 9 personel ile yürütülmektedir.   

Encümen ve Meclis İşleri Birimi, Meclis Faaliyetleri ve Belediye Encümeni faaliyetlerinin 
işlevi noktasında görev yaparak, alınan kararların yazışmalarını yapar ve tutanaklarını resmi kayıtlara 
geçirir. Umumi Evrak Şefliği; belediyemize ziyaret amacı dışında gelen tüm vatandaşlarımızın 
uğradığı bir şefliktir. 

Belediyemize gelen tüm resmi yazışmalar, tamim – bildiri, genelgeler ve vatandaş dilekçeleri 
vs. evrakların, kayıtları yapılarak, işlem yapılmak üzere ilgili müdürlüklere dağıldığı yerdir. 
Evlendirme Şefliği; nikah için müracaat eden çiftlerin nikah işlemlerinin yapıldığı yerdir. Geçici 
olarak merkez binamızda çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
1.6.1.  Belediye Meclis Faaliyetleri 
 

 Bayrampaşa Belediye Meclisi 01 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında 4.seçim 
dönemi, 4.toplantı yılında 11 Olağan toplantıda toplam 49 birleşim ve 119 konu karara bağlanmıştır. 
 Meclis toplantılarına ait zabıtlar yazılarak her toplantı öncesinde Meclis üyelerine dağıtılmış 
ve dosyalanmış, ayrıca meclis kararları yazılarak ilgili dairelere  ve 5216 sayılı yasa gereği onay için 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.  

 
2007 YILI MECLİS KARARLARI 

SIRA 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

KARAR 
NO KARARIN KONUSU 

1 08.01.2007 1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince yıllara sari 
hizmet alımı.  

2 08.01.2007 2 Çocuk Gençlik ve Hanımlar Meclisi kurulması.  
3 08.01.2007 3 Huzur hakkı tespiti. 
4 08.01.2007 4 Başkan Yardımcıları maaş ödenekleri  
5 08.01.2007 5 Denetim Komisyonu kurulması.  
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6 08.01.2007 6 Altıntepsi Mahallesi, Ferhatpaşa Çiftliği, 4 pafta, 528 ada, 3 parsel 
ile 1 parsel için Belediye Başkanına yetki verilmesi,  

7 08.01.2007 7 Terazidere Mahallesi, Güneş Caddesi, 505 pafta, 3032 ada, 9 parsel 
ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.  

8 09.01.2007 8 Gelir İşleri Biriminin 2007 yılı tarifesi.  

9 09.01.2007 9 

Orta Mahalle, 11 patta, 3720 parselde yer alan Maltepe Kışla 
Binasınını röleve, restitüsyon, restorasyon,statik, güçlendirme, 
mekanik-elektrik tesisat projeleri ile zemin etüdü çalışmalarının 
projelendirilmesine ilişkin protokol  

10 10.01.2007 10 Mikroçip uygulama bedeli.  
11 11.01.2007 11 Kocatepe Mahallesi, 4/6 pafta, 20850 sayılı parsele itiraz  

12 11.01.2007 12 Altıntepsi Mahallesi, 18/12 pafta, 199 ve 2672 sayılı parsellere 
ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı 

13 12.01.2007 13 Tezgah Kurma ve Tahta başına alınacak ek ücret  

14 12.01.2007 14 İlçe genelinde isimi olmayan sokaklara isim verilmesi ve mükerrer 
olarak kullanılan isimlerin değiştirilmesi 

15 05.02.2007 15 Beton, beton elemanları, kent mobilyaları asfalt ve muhtelif cinste 
fidan alımı için Büyükşehir Belediyesinden şartlı yardım alınması.  

16 06.02.2007 16 Zabıta Müdürlüğünün fazla çalışma ücreti.  
17 07.02.2007 17 Belediye emvalinin kamu hizmetine tahsisi.  

18 08.02.2007 18 Sağmacılar Mahalle, 2-4/10 pafta, 22278 parsel sayılı 
gayrimenkulün maliklerine tesliminin yapılması. 

19 09.02.2007 19 
Yıldırım Mahallesi, 2-4/10 pafta, 9902,9906,9907,9908,9909,9891, 
9898,9899,9900,9901 parsellerin yüz aldığı ardıç sokağın 10 mt’ye 
çıkarılmasına ilişkin plan tadili. 

20 06.03.2007 20 Hibe araçlar  

21 07.03.2007 21 
Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. 17.07.2006 tasdik tarihli 
Büyük İstanbul Otogarı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan 
itirazlar.  

22 08.03.2007 22 Plan ve Proje Müdürlüğü Gayri Sıhhi müesseseler Ruhsat Birimi 
tarifesi  

23 09.03.2007 23 Belediye Başkanlığımızda ki kadroların yeni standartlara göre 
hazırlanması.  

24 09.03.2007 24 Balkan Kültür Merkezi inşaatı yapım işi İller Bankasından alınacak 
yatırım kredisi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.  

25 02.04.2007 25 Kadro Değişikliği  

26 03.04.2007 26 Terazidere Mahallesi, Egemen Sokak, 18/1 pafta, 2359 sayılı 
parsele ait itiraz.  

27 03.04.2007 27 Kartaltepe Mahallesi, 60. Sokak, 3-4/3 pafta, 12022 ve 14747 sayılı 
parsele ait plan tadili 

28 04.04.2007 28 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  
29 04.04.2007 29 Başkanlığımız Müdürlüklerine bağlı yeni birimler kurulması.  

30 05.04.2007 30 Muratpaşa Mahallesi, Kır Sokak, 8-7/12 pafta, 20564 sayılı parsele 
ait plan tadili. 

31 06.04.2007 31 Vatan Mahallesi, 12 pafta, 22034 (eski 1715) sayılı parsele ait itiraz  
32 06.04.2007 32 Vatan Mahallesi, 12 pafta, 1690 sayılı parsele ait plan tadili 
33 06.04.2007 33 İsmetpaşa Mahallesi, 8/4 pafta, 2175 sayılı parsele ait plan tadili 

34 06.04.2007 34 Orta Mahalle, 71/1 pafta, 420 ada, 1033 parsele ait 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği  

35 06.04.2007 35 Terazidere Mahallesi, 505/1 pafta, 3032 ada,9 parsele ait 1/1000 
ölçekli plan değişikliği 

36 06.04.2007 36 2006 yılı faaliyet raporu 

37 07.05.2007 37 Muratpaşa Mahalle, 8/7 pafta, 21731 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği  
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38 08.05.2007 38 İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  
39 09.05.2007 39 Kadro değişikliği 
40 10.05.2007 40 Sözleşmeli Personel 
41 11.05.2008 41 2006 Mali Yılı kesin hesabı 
42 05.06.2007 42 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği 
43 06.06.2007 43 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
44 07.06.2007 44 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
45 08.06.2007 45 Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
46 08.06.2007 46 Kadro Değişikliği 

47 08.06.2007 47 Yenidoğan mahallesi,64 pafta,266 ada,84 sayılı parsele ilişkin plan 
tadili 

48 08.06.2007 48 Altıntepsi mahallesi,18/9 pafta,11056 sayılı parsele ilişkin plan tadili

49 08.06.2007 49 Muratpaşa mahalle,Metal sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği 

50 02.07.2007 50 Belediye Meclisinin tatil yapılacağı ayın tespiti 
51 02.07.2007 51 Askerlik Meclisine görevlendirme 

52 02.07.2007 52 2007 yılı Ramazan Programı çerçevesinde yurtdışında yapılacak 
faaliyetler 

53 02.07.2007 53 Kocatepe mahallesi,4-6/4 pafta,22592 parselin Belediyeye satışı 

54 02.07.2007 54 Yenidoğan mahalle,71 pafta,473 ada,54 parsel ile ilgili Belediye 
Başkanına yetki verilmesi 

55 04.07.2007 55 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
56 04.07.2007 56 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

57 04.07.2007 57 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği 

58 06.07.2007 58 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  Sicil Amirliği 
Yönetmeliği 

59 06.07.2007 59 2008-2009-2010 yılları performans programı 
60 03.09.2007 60 Belediye Meclisi Riyaset Divanı seçimi 
61 03.09.2007 61 Belediye Encümen Üyeleri Seçimi 
62 03.09.2007 62 İhtisas Komisyonları seçimi 
63 03.09.2007 63 Sosyal Yardım 

64 03.09.2007 64 
Kartaltepe Spor Tesisi bünyesinde bulunan kafeteryanın 3 yıldan 
fazla süreli olarak kiralanması için Belediye Başkanına yetki 
verilmesi 

65 05.09.2007 65 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
66 05.09.2007 66 Gönüllü Belediye Zabıtası kurulması 
67 07.09.2007 67 Güvenlik Personelinin ve tabanca kadromuzun görev dağılımı 
68 07.09.2007 68 Kadro değişikliği 
69 07.09.2007 69 Yıldırım mahallesi,2-3/9 pafta,4982 sayılı parsele ait plan tadili 

70 07.09.2007 70 Kartaltepe mahalle,4 pafta,13705 – 21289 sayılı parsele ait plan 
tadili 

71 07.09.2007 71 İsmetpaşa mahallesi,8/4 pafta,2240 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği 

72 07.09.2007 72 Yıldırım mahalle,2-3/9 pafta,20546 parsele ait 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği 

73 07.09.2007 73 İsmetpaşa mahalle,8/3 pafta,20244 parsele ait 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği 

74 07.09.2007 74 M Lejandının lejant paftasına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği 

75 01.10.2007 75 Pınarhisar Belediye Başkanlığının İSFALT A.Ş.’den aldığı asfalt 
malzemesinin naklinin belediyemizce yaptırılması 

76 02.10.2007 76 Temizlik İşleri Müdürlüğü,2008 yılı tarifesi 
77 02.10.2007 77 Zemin etüd onay ücret tarifesi 
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78 02.10.2007 78 Kadro iptali 
79 03.10.2007 79 Kadro derece değişikliği 
80 03.10.2007 80 2008 yılı bez afiş reklam tarifesi 

81 03.10.2007 81 
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün,5 yıllık ruhsat süresi dolan 
inşaatlara yeniden ruhsat düzenleme işleminde ve tadilat 
ruhsatlarında alınacak 2008 yılı ücret tarifesi 

82 04.10.2007 82 Yenidoğan Mahallesi,9-10/1 pafta,5 ada,3 sayılı parsele ait plan 
değişikliği  

83 04.10.2007 83 Terazidere Mahalle,18/2 pafta,22280 sayılı parsele ait plan 
değişikliği 

84 04.10.2007 84 
154 kV İkitelli  - Sağmalcılar enerji nakil hattının 1 ve 2 numaralı 
direkleri arasında yapılan değişikliği kapsayan 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği 

85 16.10.2007 85 2008 Mali Yılı Bütçesi 
86 05.11.2007 86 MOBESE kamera sistemleri 
87 05.11.2007 87 Ödenek aktarma 
88 06.11.2007 88 İşletme Müdürlüğünün,2008 yılı tarifesi 
89 06.11.2007 89 Parka ve Bahçeler Müdürlüğünün,2008 yılı ücret tarifesi 
90 07.11.2007 90 Kadro değişikliği 
91 07.11.2007 91 Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2008 yılı ücret tarifesi 
92 08.11.2007 92 Plan ve Proje Müdürlüğünün 2008 yılı ücret tarifesi 

93 09.11.2007 93 Yıldırım Mahalle,Yeşil ve Sarı sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli plan 
değişikliği 

94 09.11.2007 94 İsmetpaşa mahalle,8/4 pafta,14881,14882,14883,14884 sayılı 
parsellere ilişkin plan tadili 

95 09.11.2007 95 Vatan Mahalle,13 pafta,17372 sayılı parsele ilişkin plan tadili 

96 09.11.2007 96 İsmetpaşa mahalle,8/4 pafta,2240 sayılı parsele ait plan tashih 
kararı alınması 

97 03.12.2007 97 
Muratpaşa mahalle,Tuna cadde,8/9 pafta,22530 sayılı parselde 
yapılan tesisteki restoranın kiraya verilmesi için Belediye Başkanına 
yetki verilmesi 

98 03.12.2007 98 
Muratpaşa mahalle,Tuna cadde,8/9 pafta,22530 sayılı parselde 
yapılan tesisteki kafeteryanın kiraya verilmesi için Belediye 
Başkanına yetki verilmesi 

99 03.12.2007 99 Şartlı bağış 
100 03.12.2007 100 Şartlı bağış 
101 03.12.2007 101 Pilon yeri satışı 6-7/5 pafta,22643 parsel 
102 03.12.2007 102 Pilon yeri satışı 6/8 pafta,22641 parsel 
103 03.12.2007 103 Pilon yeri satışı 7/1 pafta,22647 parsel 
104 03.12.2007 104 Plon yeri satışı 6-7/5 pafta,22642 parsel 
105 04.12.2007 105 Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

106 04.12.2007 106 Altıntepsi mahalle,18/9 pafta,11056,11058 ve 11059 parseller için 
plan tadili 

107 05.12.2007 107 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
108 05.12.2007 108 Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
109 05.12.2007 109 2008 yılı nikah akitleri ücret tarifesi 
110 05.12.2007 110 Veteriner İşleri Birimi 2008 yılı ücret tarifesi 
111 06.12.2007 111 Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
112 06.12.2007 112 Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

113 06.12.2007 113 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği 

114 06.12.2007 114 Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
115 06.12.2007 115 Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve  Çalışma Yönetmeliği 
116 07.12.2007 116 Sözleşmeli Personel 
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117 07.12.2007 117 Geçici işçiler 

118 07.12.2007 118 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2008 yılı tatil günlerinde çalışma 
ruhsat harcı ücret tarifesi 

119 07.12.2007 119 İmar Müdürlüğü 2008 yılı için banka eksperi hukukçular ve benzeri 
kişiler için ücret tarifesi 

                                

EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ : 

 Belediyemiz birimlerinden, diğer kuruluşlardan ve Bayrampaşalılardan belediyemize intikal 
ettirilen evrakların havalesi yapılarak genel kayıt işlemleri gerçekleştirilmiş ve gereği yapılmak üzere 
ilgili birimlere gönderilmiştir. 
 
Gelen Evrak  : 10863 
Giden Evrak :   7863 
Dilekçe         : 14209 

 
1.6.2. Evlendirme Şefliği Faaliyetleri  

 
 Belediyemiz Evlendirme Şefliğine evlenme işlemleri için 2336  çift müracaat etmiş olup, 
1945 akit gerçekleştirilmiş, 189 çifte isteği üzerine izinname verilmiştir. 
 

 
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNDE 

2007 YILINDA KIYILAN NİKAH İSTATİSTİĞİ 
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OCAK 58 40 16 1 1    
ŞUBAT 96 75 18 1  2   
MART 111 91 14 4 1  1  
NİSAN 151 105 35 9   1  
MAYIS 219 155 47 19 2  1  
HAZİRAN 246 142 77 22 3  1 1 
TEMMUZ 265 146 82 19 2    
AĞUSTOS 248 142 69 23 4 1 3  
EYLÜL 157 95 42 17 2   1 
EKİM 133 85 38 10     
KASIM 156 106 39 11     
ARALIK 105 64 32 5 3  1  
TOPLAM 1945 1246 509 141 18 3 8 2 

 
2007 yılında yapılan akitler karşılığında 95.401.-YTL harç belediyemize yatırılmıştır.  
 

1.6.3. Belediye Encümeni Faaliyetleri 
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 Belediye Encümeni Perşembe günleri olmak üzere haftada 1 kez toplanmak suretiyle 48 
toplantı yapmış olup, 2886 sayılı kanuna göre 7 adet ihale yapılmış, 1778 konuyu karara bağlamıştır. 
 Karar alınmak üzere Belediye Encümenine diğer birimlerden gönderilen evrakların gerekli 
kayıt işlemleri yapılarak Encümene intikali sağlanmış ve Encümence karara bağlanan konularla ilgili 
kararlar yazılarak ilgili dairelerine gereği için gönderilmiş, ayrıca alınan kararların Encümen karar 
defterine işlenmesi ile dosyalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
 
 

İHALELER 
SIRA 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

KARAR 
NO KONUSU 

01 11.01.2007 34 
Baygem Binasının Teras Katında bulunan gayrifaal haldeki 
çayocağı ve büfe ihalesi. 
Yıldızlar Eğit.Org.Kağ.San.Tic.Ltd.Şti. -250.-YTL/ay.  

02 15.02.2007 146 
Fatih Parkı İçindeki 112,92 m2’lik Sosyal Tesis (Çay 
Bahçesi-Kafeterya Kışlı WC Bina ihalesi.  
Kıvılcım Eğt.Hiz.Ltd.ŞTİ. 6.200,00.-YTL/ay.  

03 15.02.2007 145 Ahmet Sarıoğlu Parkı  
Fadıl EROL 1.250,00.-YTL/ay. 

04 19.04.2007 387 

Belediyemize ait olan otopark ve spor tesislerine ayrılan 
alanların ihalesi  
Uzman Org.Turz.ve Sağlık Hizm.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. 
28.300,00.-YTL/ay. 

05 28.06.2007 686 
Çizmeci Katlı Otaparkının dış cephesine reklam afisi 
asılması ihalesi  
Popülist Reklam Araş.Org.Tic.Ltd.Şti. 2.750.-YTL.  

06 12.07.2007 719 Ferhatpaşa Çiftliğinde ki gayrimenkul ihalesi 
Duruhan Yatırım Org.Danş.turz.ve Şti. 6.500.-YTL/ay.  

07 08.11.2007 1532 Otopark İhalesi.  
CYD Turizm İç ve Dış.Tic.Ltd.Şti. 11.500.-YTL./ay 

 
Müdürlüğümüzde  2007 yılından itibaren tamamen bilgisayarlı evrak kaydına geçilmiştir. İlçe 
halkının taleplerine daha hızlı cevap verilmeye başlanmıştır.  Birimde sağlıklı dosya ve arşivleme 
sistemi oluşturulmuştur. 
 
1.7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
 
Müdürlüğümüz çalışanları 1 Müdür 2 bilgisayar işletmeni, 2 memur olmak üzere beş personel ile 
yürütmektedir. Birimdeki faaliyetler memur özlük işleri ve işçi özlük işleri olmak üzere iki bölümde 
yürütülür. 
 
1.7.1. Memur Özlük İşleri 
 
Memurların atanmaları, terfileri, silah  altına alanmaları, göreve başlatılmaları, istifa etmeleri, disiplin 
cezaları, ödül verilmesi, nakil, sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerinin değerlendirilmesi, gizli 
sicil raporlarının düzenlenmesi, yıllık mazeret, aylıksız izin ve hastalık nedeniyle yazışmaların 
yapılması, malulen veya isteğe bağlı emeklilik işlemleri, pasaport, hizmet içi eğitim verilmesi, özlük 
dosyalarının oluşturulması ve korunması gibi işlemler yerine getirilir. 
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Evrak: 2007 yılında  memur personele ait 2378 gelen, 1380 giden olmak üzere 3758 adet evraka 
işlem yapılmıştır. 
 
Memur Personel: 31.12.2006 tarihli itibariyle 261 olan memur sayımız 31.12.2007 tarihi itibariyle 249 
mevcutla devam etmektedir. Performans planında 2007 yılı sonu itibariyle tahmini olarak gösterilen 
personel sayısı 403  iken 370 Personele düştüğü tespit edilmiştir.  
 
Norm Kadro: Yürütmesi durdurulan 2006 yılı Norm Kadro Yönetmeliği 22 Şubat 2007 tarih ve 
26442 sayılı  Resmi Gazete yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar gereğince C-15 grubunda yer verilen  
Başkanlığımıza 309 memur, 155 işçi kadrosu verilmiştir.Başkanlığımız kadrolarının 
standartlaştırılması çalışmaları tamamlanmış olup, Başkanlığımıza verilen 21 müdürlük ve tespit 
edilen 6 Birim 30.03.2007 tarihinde Belediye Meclisince tasdiklenmiş ve hayata geçirilmiştir.        

 
Sendika: İşveren Sendikası ile ilgili Sendikalar programları takip edilmiş ve aidatların düzenli 
ödenmesi sağlanmıştır. 
 
Disiplin Cezası Alanlar: 2007 Yılı içerisinde 2 personel Uyarma Cezası 1 personel Aylıktan Kesme 
Cezası,1 personel Kınama Cezası  olmak üzere toplam 4 memurumuz ceza almıştır. 

 
Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi: 2007 yılı Aralık ayı içerisinde çalışanlarımızın motivasyonlarını 
arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine 
istinaden tespit edilen  23 personelimiz l maaş ikramiye ile ödüllendirilmiştir.   
 
Nakil Giden: 2007 yılında Belediyemizde görev yapan 5 memur personelin başka kurumlara nakil 
işlemleri yapılmış olup, özlük dosyaları yeni kurumlarına gönderilmiştir.     
  
Emekli Sandığı İşlemleri: 2007 yılında 11 memurumuz emekliye ayrılmış Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar  yapılarak emekli aylığı bağlanması 
sağlanmıştır.  
 
Terfiler: 2007 Yılı içerisinde  193 kademe ilerlemesi, 55 derece terfii yapılmış, 12 personele hizmet 
intibakı yapılarak EKEA-KHA-ÖA yansıtılmış, 7 personelimizin ise bir üst öğrenimini bitirmesi 
nedeniyle 657 sayılı yasanın 36. maddesinin 12/d fıkrası gereğince  intibakları yapılmıştır. 

 
Sicil Raporları: 252 adet gizli sicil raporu kontrol edilmiş, gizli sicil defterine işlenerek son altı yıllık 
gizli sicil notu ortalaması 90 olan personelden terfii edebileceklerin durumu incelenmiştir. 

 
Hizmet Belgesi: 20 memur personele ait Hizmet Belgesi Tanzim edilmiştir. 

                                                 
Çalışma Belgesi: 31 Memur personele talepleri üzerine çalışma belgesi verilmiştir. 

 
Yıllık İzin Onayları: Yıl içerisinde 249 adet izin evrakına işlem yapılmış ve izin kartlarına işlenmiştir. 
2008 yılı için  memur personelin yurtiçi izin onay listeleri hazırlanarak Başkanlık Onayına 
sunulmuştur. 

 
Yurtdışı İzini: 29 personele Valilik Makamından yurtdışı izini alınarak gerekli yazışmalar yapılmıştır. 

 
Mazeret İzinleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesine istinaden 55 memur 
personelimize çeşitli mazeretlerinden dolayı (evlenme, doğum, ölüm vb. ) mazeret izni verilmiştir. 
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İldışı İzini :18 memur personele şehir dışına çıkmaları nedeniyle Başkanlık Makamından onay 
alınmıştır. 

 
İstirahat Onayları: 194 memur personele hastalıkları nedeniyle verilen istirahat raporlarına onay 
alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek maaşlara yansıtılmıştır.. 
 
Stajyerler: Yaz döneminde ise kısa dönem olarak üniversiteli 73 öğrenci, meslek liselerinden ise 14 
öğrenci Belediyemizde stajını tamamlamışlardır. 

 
Hizmetiçi Eğitim :25-26 Ocak 2007 tarihlerinde İmar Kanunu ile ilgili olarak 3’ü Müdür 12 personele 
eğitim Türk Belediyeler Birliğince verilmiştir. 

16-19.01.2007 tarihleri arasında Kent Bilgi Sistemi konulu seminere Bilgi İşlem Müdürlüğü 
personelinden 2 kişi katılmışlardır. 

2007 yılından itibaren uygulanacak Üçer Aylık Performans Program Ölçümlendirme konulu 
eğitim 06.03.2007 tarihinde yapılarak Başkanlığımız Müdür,Birim Yetkilileri ile memurların 
katılımıyla 48 kişiye seminer verilmiştir. 

Başkanlığımız emrinde Aday Memur olarak görev yapan 25 Memura 12.03.2007-06.04.2007 
tarihleri arasında 60 saat  Temel  Eğitim  100 saat Hazırlayıcı Eğitim verilmiştir. 

02.04.2007 tarihinde 20 Müdür Arşiv Düzenlenmesi konulu seminere katılmışlardır.  
06.06.2007 tarihinde 22 kişiye Bütçe Kontrol Kanunu ile ilgili olarak 3 saatlik eğitim 

verilmiştir. 
 Taşınır Mal Yönetmeliği ve uygulanması konusunda 18.4.2007-09.05.2007-10.05.2007-

07.06.2007-18.12.2007 tarihlerinde 123 kişiye (Müdür ve memura ) 22 saatlik eğitim verilmiştir.  
İstanbul Valiliği Defterdarlığınca 23.7.2007-3.8.2007 tarihleri arasında 60 saatlik Muhasebe 

Yetkilisi Sertifika Eğitimine Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2 personel katılmışlardır. 
TBMMOB tarafından 30.10.2007-03.11.2007 tarihleri arasında Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresine Başkan Yardımcımız ile 6 Müdürümüz  katılmışlardır. 
01-02-03.11.2007 tarihlerinde yapılan AG Tesisat Projesi Kontrolü Eğitimine Plan ve Proje 

Müdürlüğünden 1 Mühendis katılmıştır. 
 İçişleri Bakanlığınca  Mahalli İdarelere yönelik 12-17.11.2007 tarihleri arasında yapılan Afet 

Zararlarını Azaltma Eğitimine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 1 Jeolog  katılmıştır. 
Performans Planında 2007 yılı için öngörülen kişi başına düşen 22 saatlik eğitim 

gerçekleştirilmiştir. 
 

Iso: ISO 9001-2000 Kalite Belgesi ile ilgili çalışma ve eğitimler 2002 yılında tamamlanmış 
ancak,belgenin koruması,denetimi ve belge vizesinin uzatımı konusunda çalışmalar düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

 
Emekli Sandığı Veri Girişleri : 20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/4 
sayılı Genelge uyarınca Başkanlığımız emrinde görev yapan  memur  personelin nüfus bilgileri ile 
hizmet süreleri On-Line Kesenek ve Emeklilik İşlemleri Bölümüne  yüklenmiştir. Ayrıca ön bilgileri 
yüklenen memurların dosyaları incelenerek dökümü hazırlanan hizmet belgeleri, hizmet 
borçlanmaları, askerlik ve öğrenim bilgileri aynı proje kapsamında On-line kesenek ve Emeklilik 
işlemleri bölümüne yüklenmiş olup, yapılan terfi, kadro değişikliği, öğrenim intibakı gibi her türlü 
bilginin güncellenmesine devam edilmektedir. 
       
Memur ve İşçi Personel Veri Girişleri: 2006 yılı içerisinde SAMPAŞ’ın hazırladığı birimimize ait 
bilgisayar programına memur personele ait öncelikli olan özlük bilgileri, sicil bilgileri, nüfus, 
terfi bilgileri girişi yapılmış, programa memur ve işçi bilgilerinin 2007 yılı içerisinde veri 
işlemlerinin girişleri  tamamlanarak %100 bilgisayar programına aktarılmıştır. 
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1.7.2. İşçi Özlük İşleri 
 
Bu birimde işçilerin atanmaları, işe giriş-çıkış bildirgeleri, silah altına alınmaları, ödül ve ceza 
işlemleri, sicil dosyalarının oluşturulması, korunması, yıllık-mazeret-ücretsiz izin onaylarının 
alınması, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tahakkukları ile malulen veya isteğe bağlı emeklilik 
yazışmalarının yapılması işlemlerini yerine getirir. Bu birimde 2007  yılında 376 gelen, 188 giden 
olmak üzere 564 adet evraka işlem yapılmıştır. 
 
2007 Yılı İşçi Personel Sayısı 

Geçici işçi Mevsimlik İşçi Eski hükümlü Özürlü işçi Kadrolu işçi Toplam 
35 2 9 10 65 121 

 
 
2007 Yılı İşçi Personel Harekketleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emekli olan İşten Çıkarılan Vefat eden 
19 - - 
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1.8 Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Bayrampaşa halkına, kurum içi 
belediye memur ve işçi personeline ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine birinci basamak 
sağlık hizmeti vermek, halk sağlığı adına koruyucu hekimlik çalışmalarını yapmaktadır. 

 
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Belediye Başkanı tarafından ataması yapılan birim yöneticileri (müdür ve bağlı birim şefleri) ve 

çalışan sağlık personeli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734-4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri 
Kanunu, 657 sayılı devlet memurları kanunu, Bu Tebliğ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
5234 sayılı Kanunla değişik 209 uncu maddesi, 

Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p) ve (r) bendleri, 
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (Bundan sonra Yönetmelik 
olarak ifade edilecektir.) ile Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla Bunların Kanunen 
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri 
Hakkında Yönetmelik ve kapsama dahil kişilerin tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin ilgili diğer 
mevzuatları hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. 
 

B- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 
 

1- Sağlık İşleri Müdürlüğünün Fiziksel Alt Yapısı 
 

Sağlık İşleri Müdürlüğü İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı içerisinde ana bina olarak 
520m2, 55m2 merkez belediye binası olmak üzere toplam 577m2 kapalı kullanım alanı olup 200m2 
açık kullanım alanı bulunmaktadır. 

 
 Koridor- 

Bekleme 
Salonu 

Poliklinikler Hizmet 
Birimleri 

Depo-
arşiv 
Çay 

ocağı 

Lavabo- 
WC Toplam

Bina içi kapalı alan 225m2 104m2 110m2 57m2 24m2 295m2 
Bina dışı açık alan --- --- --- --- --- 200m2 
Bina dışı kapalı 
alan --- --- --- 26m2 --- 26m2 

Oda sayıları --- 8 5 6 3 22 
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2- Sağlık İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
 

 
3- Sağlık İşleri Müdürlüğü Teknolojik Kaynakları 
 
Müdürlüğümüz; 
 
5 PC Bilgisayar, 5 Adet Yazıcı, 1 Adet Fax Cihazı, 1 Adet Daktilo, 1 Adet Tarayıcı-Yazıcı, 3 Adet 
Buzdolabı, 17 Adet Klima, 23 Adet Telefon, 1 ADSL Modem, 2 Adet EKG Cihazı, 2 Adet Tartı 
Aleti, 3 Adet Hesap Makinası, 1 Adet Hemogram Cihazı, 3 Adet Santrifuj, 2 Adet Spektro 
Fotometre, 1 Adet Mikroskop, 1 Adet Komple Diş Ünitesi, 1 Adet Otm. Rönt. Bnyo Mk, 1 Adet 
Röntgen Cihazı ile çalışmaktadır.   
  
4- Birimin Sunduğu Hizmetler 
 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet olarak öncelikli belediye memur ve işçi personelin ve bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin, daha sonra ise ilçemiz ve yakın ilçelerden gelen halkımıza 1.basamak 
sağlık hizmeti vermektir. 

1.basamak sağlık hizmeti vermenin yanı sıra koruyucu halk sağlığı olarak sıhhi ve gayrı sıhhi 
işyeri denetimleri yapmak, işyerlerine sağlıklı bir ortamda faaliyet göstermesi noktasında 
ruhsatlandırma çalışmaları yapmaktır.  

Gıda işi yapan esnafımızın portör tetkiklerini yapmak. 
İlçe dahilindeki vefat eden vatandaşlarımızın defin ruhsatı işlemlerini gerçekleştirmek, ölüm 

mernis tutanaklarını düzenleyerek nufüs müdürlüğüne gönderilerek ölüm kaydının düşürülmesini 
sağlamak.  

Memur personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sevkli gittikleri 2.ve 3. basamak 
hastanede yaptıkları hastane harcamalarının incelenmesi, denetlenmesi yapmak ve ödemelerinin 
yapılmasını gerçekleştirmek üzere mali hizmetler müdürlüğüne ödeme talimatı vermek.  

Memur personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının tedavileri için kendilerine yazılan 
reçetelerinin ilgili anlaşmalı eczanemizden tedarik edilmesi ile oluşan dosyanın kontrol edilmesi ve  
yine karşılığının ilgili eczaneye ödenmesi için malı hizmetler müdürlüğüne ödeme talimatı vermek. 

Evde bakılmaya muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerini gerçekleştirmek. 
Ambulansımızla ilçe dahilindeki ihtiyaç sahibi hastaların hastaneye naklini sağlamak, İlçemizdeki 
özürlü hastaların rehabilitasyonunu sağlamak. 

 2005 2006 2007 
Başhekim-müdür  1 1 1 
Kadın-doğum uzman 1 1 1 
Dahiliye uzmanı 1 1 1 
Radyoloji uzmanı 1 1 1 
Diş hekimi 1 1 1 
Pratisyen hekim 7 4 4 
Hemşire 6 5 5 
Röntgen teknisyeni 2 2 2 
Laborant 2 2 2 
Çevre sağl. Teknisyeni 1 1 1 
Memur 2 2 2 
Hizmetli personel 4 4 4 
Toplam  29 25 25 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |120 

 
5-  Kontrol ve Denetim Sistemi. 

 Birimin faaliyetleri bağlı olduğu başkan yardımcısı ve başkan tarafından belirsiz aralıklarla 
denetlenir ve kontrol edilir. Hizmet alımı ile gerçekleştirilen bağlı birimimizde ise denetim 
görevlendirilen kontrol teşkilatı tarafından sağlanır.Aylık hak edişlerle ilgili başkan yardımcısı 
tarafından denetlenmiş olur.  

Ayrıca müdürlüğümüz faaliyetleri belirli aralıklarla mülkiye baş müfettişleri ve Sayıştay daire 
başkanlığı müfettişler tarafından denetlenmektedir. 

 
Birimin Temel Politikaları ve Öncelik Verdiği Konular 
 
Sağlık hizmetleri biriminin öncelik verdiği konular;  
 
- Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik adına yapılan çalışmaları artırmak.  
- Hastanın tedavisine en kısa sürede başlamak. 
- İlçemizdeki tüm fiziksel ve zihinsel özürlülere ulaşarak onların rehabilitasyonunu sağlamak. 
- Kullanılan cihazların kalibrasyonunu sağlayarak net sonuçlar alma oranını en üst düzeye 

çıkarmak.  
- Gerek personelin  gerekse halkımızın birimimize müracaatında ikinci basamak sağlık  
  kurumlarına sevk etmeden teşhis ve tedavilerini yapmak. Bunun için ise sağlık personeli 

kadromuzu genişletmek tıbbi cihaz gereksinimini karşılamak 
- Portör muayene hizmetlerini yaygınlaştırarak ilçedeki tüm sıhhi işyerlerinde çalışan personele 

ulaşmak ve tetkiklerini yapmak öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir. 
 
Birimin Temel Politikaları 

 
Hastaya güleryüz ve sevgi hekime saygı anlayışıyla hizmet düşüncesini gerçekleştirilmesini 

sağlamak, kullanılan araç ve gereçlerin teknik donanımını ve sağlık personeli sayısını artırarak 
ulaşılan hasta sayısını artırmak, ihtiyaç sahibi hastalarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek, ilçemizdeki 
esnaf denetimlerini ağırlık vererek esnafın tamamına ulaşmak, koruyucu hekimlik adına yapılan 
çalışmalarla ilçe sağlığının kalitesini artırmak temel politikalarımızdır. 
 
I. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
A. Mali Bilgiler 
 
1. Sağlık İşleri Müdürlüğü Gelirleri 

YILLAR 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 
GELİR DURUMU 192.745.00YTL 192.058.00YT 204.211.00YTL 

 
2. Sağlık İşleri Müdürlüğü Giderleri 

 2005 2006 2007 
Sağlık işleri müdürlüğü genel giderler 31.249.00 1.353 4.161.69
Tıbbi cihaz Alımları -- 25567 --
Laboratuar  20.279.00 29.756 22.000.00
Diş birimi 7.690.00 2.547 5.000.00
Acil birimi 5.814.00 3.876 3.466.38
Röngen birimi 8.069.00 15.193 6.000.00
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım -- -- 8.663.20
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Büro İşyeri Teçhizat Alımları -- -- 7.994.50
Toplam 73.101.00 78.311

 
B. Sağlık İşleri Müdürlüğü Performans Bilgileri 
    
 1- Sağlık İşleri Biriminin Performans Hedeflerine Dayalı Olarak  Gerçekleştirdiği Faaliyet ve 
Projeler   
 
Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini iki birim halinde sürdürmektedir: Sağlık işleri birimi ve veterinerlik 
hizmetleri birimi.  
 
POLİKLİNİK HİZMETLERİ 
 
a. Çocuk  Hastalıkları Polikliniği 
 
Pediatri Polikliniği 0-15 yaş arası çocukların tanı ve tedavilerinin uzman doktorca  yürütüldüğü bir 
poliklinik olup, ayda yaklaşık 90 hastaya hizmet vermektedir. 2007 yılında bakılan 0-15 yaş arası 
hasta sayısı 950 olup bu hastaların çoğunluğu 0-6 aylık yeni doğan bebeklerden oluşmaktadır.  
Hasta muayenelerinde büyüme, gelişme ve beslenme değerlendirmelerinin yanısıra, aşıların 
uygulanması, işitme ve göz kontrolü gibi önemli kontroller de herhangi bir rahatsızlık söz konusu 
olduğunda ileri tetkik için hastanelere sevk edilmektedir. 
 

Yıllara Göre Çocuk Hastalıkları Polikliniği Hasta Sayıları 
YILLAR 2005 2006 2007 
HASTA SAYILARI 1.371 1.150 951 

 
b. Kadın Doğum Polikliniği 
 
Kadın Doğum Koruyu Hekimliği; mevcut hastalıklar ve oluşabilecek hastalıklar hakkında koruyucu 
amaçlı bilgilendirmenin yanında her hastamıza takip kartı çıkarılmakta ve takipleri bu kartla 
yapılmaktadır. Şu ana  kadar Kadın Doğum biriminde 3200 hasta kartı düzenlenmiştir. Hasta 
kartlarında hastanın şikayetleri muayene bulguları verilen ilaçlar vb. bilgiler yer almaktadır.Bu 
muayeneler gerekirse ultrasonla desteklenmektedir. Gebelerin düzenli gelmeleri önerilmekte, 
ultrasonla muayeneleri yapılmakta, sarılık (Hepatit B) yönünden taramaları yapılmakta, gestasyonel 
(detam protokoline uygun olarak) yönünden taramaları yapılmaktadır. 
 
Gebelik takiplerinde 11-14 hafta genetik tarama 17-21 hafta genetik programları konusunda 
hastalara bilgi verilmekte. Rapor düzenlenerek ilgili hastanelere yönlendirilmektedir. (Prenotal tanı 
amacıyla) Tesbit edilen kişilerde şüpheli konumlarda ve uterusa ait kitlelerde hastalara epikriz 
düzenlenerek ultrason çıktısıda eklenerek hastanelere yönlendirilmektedir. Bu şekilde hem hastaların 
işi kolaylaşmakta hem de hastanelerdeki vakit kayıp önlenmektedir. Maligetelerde böylece erken tanı 
imkanı sağlanmaktadır. Gebe muayenesinde kan grubu tayini, Rh uygunsuzluklarının (kan 
uyuşmazlığı) tespiti yapılmaktadır. Ayrıca tansiyon ve kilo takipleri yapılarak , Praeklamsi yönünden 
hastalar bilgilendirilmekte ve sağlıklı bir gebelik geçirmeleri için gereken bilgiler verilip yardımcı 
olunmaktadır. Meme muayenesi, doğum kontrolleri ,Gebe beslenmesi ve eğitimi ile ilgili ilaç 
firmalarından edinilen broşürler imkan dahilinde hastalara verilmekte ayrıca Aile Planlaması 
hakkında hastalar bilgilendirilir. Gebelikte diyabet taramasına başlanmıştır. Gelen hastaları 
bilgilendirmek için broşür bastırılmış olup, broşür örneği aşağıda gösterilmiştir. 2007 yılında kadın 
doğum polikliniğinde 1.133 hastaya hizmet verilmiş  
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Yıllara Göre Kadın Hastalıkları Polikliniği Hasta Sayıları 
YILLAR 2005 2006 2007 
HASTA SAYILARI 2.052 1.785 1.133 

 
c. Dahiliye Polikliniği 
 
Dahiliye Polikliniğimizde uzmanlık eğitimi almış bir hekim ve bir hemşire  hizmet vermektedir. 
Dahiliye Bölümü, genellikle iç hastalıkların teşhislerinin konulduğu, tedavisi  gerekli olanların ihtisas 
kliniklerine sevk edildiği bölümümüzdür. Dahiliye polikliniğimizde bakılan hastalıklar; Solunum 
sistemi, Sindirim sistemi, Kardiyo Vasküler sistem hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, Böbrek 
hastalıklarını teşhis etme, laboratuar sonuçlarını değerlendirmede ve birinci derece sağlık 
hizmetlerinin el verdiği derecede teşhis ve tedaviler yapılmaktadır. 2007 yılında 4.182 hastaya 
bakılmış  

Yıllara Göre Dahiliye Polikliniği Hasta Sayıları 
YILLAR 2005 2006 2007 
HASTA SAYILARI 2.495 2.450 4.182 

 
d. Diş Polikliniği 
 
Diş polikliniğimizde diş eti hastalıkları tedavisi yapılmakta  diş apsesi açılmakta ve küçük cerrahi 
operasyonlar yapılmaktadır. Diş sağlığı konusunda tüm hastalarımıza  muayene esnasında gerekli 
bilgiler ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır. 2007 yılında 2.212 hastanın tedavisi yapılmış olup 
tedavisi yapılamayan cerrahi müdahaleler ise bir üst hastanelere sevk edilmiştir. Ddiş ünitesi çalışma 
alanları aşağıdaki gibidir. 
 
Diş çekimleri: Süt diş çekimi, normal çekim, komplikasyonlu çekim, kök çekimi 
Dolgu işleri: Işınlı dolgu, analgan dolgu, estetik dolgular, süt dişi dolgular 
Diğer: kanal dolgusu ve dolgu, yarım kanal, süt dişli kanal tedavisi, sürekli dişler, ayrıca diş taşı 
temizliği – teşhis amaçlı  anestezi – diş röntgeni ve banyosu yapılmaktadır. 

 
 

Yıllara Göre Diş Polikliniği Hasta Sayıları 
YILLAR 2005 2006 2007 
HASTA SAYILARI 1.588 2.305 2.212 

 
e. Pratisyen  Hekim Polikliniği 
 

Genel Tababet polikliniklerinde dört pratisyen hekim Başhekimlikçe verilen görevleri  
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedir. Memur ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin muayene ve sevkleri, fakir ve muhtaç hastaların muayene ve tedavileri uzman ve 
pratisyen hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca acil ve bulaşıcı hastalıklara anında müdahale 
edilmekte ve gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadırlar. Doktorlarımız hasta muayeneleri 
haricinde işe giriş sağlık raporları ve öğrenci sağlık raporları kişilerin fiziki muayeneleri yapıldıktan 
sonra vermektedirler. Pratisyen hekimlerimizin görevleri arasında muayeneler haricinde defin ruhsatı 
işlemleri için ölü muayenesi yapmak ve defin ruhsatı belgesi düzenlemektir. Adli vaka sayılabilecek 
cenazeler için ise tutanakla adli tıp kurumuna sevk etmektedir. 

Bayrampaşa ilçesindeki Sıhhi ve gayri sıhhi işyeri denetimleri için ise çevre sağlık teknisyeni 
ile birlikte pratisyen hekim katılmakta işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanmaktadır. Pratisyen 
hekimlerimizin diğer bir görevi ise evde hasta taramalarına katılarak hastaların tedavilerini yapmak 
gerekirse ilaçlarını tedarik etmek daha kötü durumdaki hastaların tedavisi için ise birimimizdeki 
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ambulansla bir üst sağlık kurumuna sev etmektir. 2007 yılı itibariyle  pratisyen hekimler tarafından 
muayene edilen  toplam hasta sayısı 17.361 kişiyi geçmektedir. Bu hastaların haricinde kayıt altına 
alınmayan  sağlık raporu muayeneleri, öğrenci raporları, spor okullarına kayıt için verilen sağlık 
raporları bu rakama dahil değildir. 

 
Yıllara Göre Pratisyen Hekim Polikliniği Hasta Sayıları 

YILLAR 2005 2006 2007 
HASTA SAYILARI 17.500 14.000 17.361 

 
RADYOLOJİ ÜNİTESİ 
 
a. Ultrason  Çekimleri 
 
Birimimizde şu ultrasonografiler çekilmektedir: Tüm Batın U.S.G, Üst Batın U.S.G, Alt Batın U.S.G 
Obstetfik (gebelik)  U.S.G, Jinekolojik U.S.G, Transvajinal  U.S.G, Üriner Sistem (böbrek-mesane) 
U.S.G, Meme U.S.G, Tiroid U.S.G, Kalça Çıkıkları U.S.G, Apandist U.S.G. 
 
Ultrason cihazımıza 2006 yılında 2. bir probun alınmasıyla  ultrason  ünitesindeki tetkik sayısı artmış 
ve meme-troid-kalça-apandist tetkikleri eklenmiştir. 2007 yılı itibariyle ultrason ünitemizde 408  
hastaya hizmet verilmiş  
 
b. Direk Film  Çekimleri 
 
Birimimizde direk Film Çekimleri olarak, Özefagus Grafisi (Yemek Borusu Filmi), Sağlık Raporları 
için Akciğer Filmleri, Tüm Kemik Yapı Filmleri (El, ayak, göğüs, diz,burun, kafa, omuz, boyun bel, 
kalça vs.). Bu ünitemizin faaliyet alanları direk film çekimlerinin yanında ilaçlı film çekimleri ve işe 
giriş sağlık raporları için film çekilerek sağlık raporu verilmektedir.  2007 yılında direk film çekimleri 
1.771 adet olup sağlık raporları için 2.987 adet film çekilmiştir. İlaçlı film sayısı ise 41 adettir. Direk 
film çekimlerinin  yapıldığı ünitemiz  gerek film çekim cihazları gerekse film banyo cihazları 
günümüz şartlarına uygun kalitede ve çok kısa bir sürede (3-4 dk) film sonuçları verilmektedir. 
Ünitemizin gerek hizmet kalitesinin yüksek oluşu gerekse fiyat açısından düşük olması nedeniyle 
hasta potansiyeli diğer yıllara oranla 2007 yılında da artış göstermiş olup Bayrampaşa ve çevre 
ilçelerden gelen hastalar yoğun ilgi göstermektedir.  
 
  Yıllara Göre Radyoloji Ünitesi Hasta Sayıları 

 Röntgen Çekimleri Ultrason Çekimleri Sağlık Raporları 
2005 YILI 1.757 553 4.317 
2006 YILI 8.222 450 2.550 
2007 YILI 1.771 408 2.987 

 
LABORATUVAR ÜNİTESİ 
 
a. Hematolojik Testler 
 
Sürekli kendini yenilemeye açık tıbbi yaklaşımımız, iyi hizmet anlayışımız ve gelişen tıbbi teknoloji 
ile kol kola, hekim ve hastalarımıza doğru, hızlı ve kaliteli hizmeti sürekli olarak vermek temel 
amacımızdır. Bu  amacımıza yönelik olarak 2007 yılında hematolojik test olarak  baktığımız hasta 
sayısı 16.104 olup amacımız ne nedenli işlerli ve doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Laboratuarımızda 
Biyokimya, Hematoloji, idrar ve diğer test dallarında,  tedavi gören poliklinik hastalarımıza, 30 test 
çeşidi ile tıbbi tanı ve tedavi amaçlı hizmet verilmektedir. 
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b. Biokimyasal Testler 
 
2007 yılı laboratuar birimimizde yapılan biokimyasal test sayısı 6.983 adettir. Tıbbi cihazlarımızdan 
spektrofotometre ve santrifuj cihazı 2006 yılı sonu itibariyle yenilenmiştir. 2007 yılı ve sonraki yıllar 
için yapılan bu yatırımlar 2006 yılında yapılan test sayılarını ve test kalitesini çok çok artıracağına hiç 
şüphe yoktur.   
 
c. Tam İdrar ve Diğer Testler 
 
2007 yılı itibariyle 2.346 adet tam idrar tahlili gerçekleştirilmiştir. 2007 YILI içerisinde  285 gebelik 
testi yapılmıştır. Testlerin otomasyon ile yapıldığı laboratuarda, cihaz bazında kendi kalite kontrol 
sistemlerinin yanı sıra ulusal  kalite kontrol sistemleri ile en yüksek düzeyde kalite hedefine yönelik 
olarak çalışılmaktadır. Belediyemizin almış olduğu ISO-9001 belgesi, kaliteyi üst düzeyde tutma 
araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda sağlık hizmetleri birimimizde bu belge 
doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. 
 

Yıllara Göre Labaratuar Ünitesi Yapılan Tahlil Sayıları 
YILLAR HEMATOLOJİK 

TESTLER 
BİOKİMYASAL 

TESTLER 
İDRAR 

TESTLERİ 
DİĞER 

TESTLER TOPLAM 

2005 YILI 21.010 8.100 2.537 278 32.015 
2006 YILI 16.320 5.921 2.442 239 24.922 
2007 YILI 16.104 6.983 2.346 285 25.718 
 
ÇEVRE SAĞLIĞI ÜNİTESİ 
 
a. Sıhhi İşyeri Denetimleri 
 
Müdürlüğümüz Belediye ilçe dahilinde bulunan Sıhhi Müesseselerin denetimine ve ruhsatsız  
çalışanların gerekli sağlık koşullarına uymaları sağlanarak ruhsatlandırılmasına çalışılmaktadır. 
Gerek rutin kontrollerde ve gerekse ruhsatlandırma aşamasındaki kontrollerde sağlık şartlarına 
uymayan esnafa birinci aşamada süre verilmekte, verilen süre içerisinde görülen eksiklikleri yerine 
getirmeyen esnafın işyerlerinin kapatılması gibi yasal işlemler uygulanmaktadır. 2007 yılında denetimi 
yapılan toplam 348 işyerine gidilmiş, bunların 208 işyerine ruhsat verilmiş olup 136 işyerinede ihtar 
verilerek eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiştir. 
 

 Sıhhi İşyeri Denetimi Sıhhi İşyeri Ruhsat Sıhhi İşyeri İhtar 
2005 YILI 543 427 116 
2006 YILI 490 387 103 
2007 YILI 348 208 136 

 
b. Gayri  Sıhhi  İşyeri Denetimleri 
 
2007yılı itibariyle denetimi yapılan işyeri adeti 800’dir. Ruhsat verilen işyeri adeti ise 666 olup geriye 
kalan 134 işyerine ise ya ihtar verilip eksikliklerin giderilmesi istenmiş yada ruhsat işlemleri askıya 
alınmıştır. Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimi ve ruhsatlandırılması sırasında Gayri Sıhhi 
Müesseselerden çıkan ve çevre kirliliği yaratan etkenlerin giderilmesi için gereken çalışmaları 
yapmakta uymayanlar Plan Proje Ruhsat Müdürlüğümüze bildirilerek gerekli yasal işlemlerin 
yaptırılması sağlanmakta ve sonuçları takip edilmektedir. Gayri sıhhi İşyerlerinde görülen önemli 
eksiliklerin başında sağlıksız işyeri ortamı(havasız-temizlikten yoksun-dar mekan vb.), çalışanların 
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tetanoz gibi aşılarını yaptırmamaları, işyerlerinin güvenlik önlemlerine dikkat etmemeleri başta 
gelmektedir. 
 

 Gayri Sıhhi İşyeri 
Denetimi 

Gayri Sıhhi İşyeri 
Ruhsat 

Gayri Sıhhi İşyeri 
İhtar 

2005 YILI 217 196 21 
2006 YILI 497 354 143 
2007 YILI 800 666 134 

 
c. Portör Muayene Hizmetleri 
 
1- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim 
yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden sıhhi rapor alma 
mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de belediye tabipleri veya hükümet tabipleri 
tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 
2- İlçemiz gıda işi ile iştigal eden esnafımızın portör muayeneleri konusunda yıllardır karşılaştığı 
sorunlar göz önünde bulundurularak belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde portör 
muayenelerinin yapılmasına 2008 yılı itibariyle başlanacaktır 
3- Portör muayenesine esas tetkikler: 
Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır: 

a- Gaita Kültürü (en az yılda bir)  
b- Dışkının mikroskobik incelenmesi (en az altı ayda bir)  
c- Boğaz ve Burun Kültürü (en az yılda bir)  
d- Akciğer Grafisi (en az yılda bir)  
e- Fiziki Muayene ( her üç ayda bir) 

4- Nasıl Yapılacağı: 
    Birinci Aşama: Her çalışan bizzat kendisi Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelir, ücretini vezneye yatırır 

(kişi başı toplam ücret 25.00YTL) karşılığında verilen makbuzla beraber portör muayene odasına 
geçer, orada portör kartları doldurulduktan sonra tahlil tüpleri verilir ve numuneler alınarak işlem 
biter.  

    İkinci Aşama: Bundan sonraki aşamada randevu verilen günde bizzat kart sahibi tekrar gelir. 
Tahlil sonuçları normal ise aldığı portör kartıyla fiziki muayenesini olur, kartı imzalandıktan sonra 
portör muayene odasında son kaydı yapılır ve işlem biter.   

    Portör muayenesinde yapılan laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir hastalık bulgusuna 
rastlanırsa ikinci defa yapılacak tetkikte ücret alınmayacaktır. 
5- Yukarıda belirtildiği şekilde ilçemiz dahilinde bulunan  gıda işiyle iştigal eden esnaf ve 
çalışanlarının (kahvehane, berber, kuaför, internet cafe vb.) portör muayenelerini yaptırmaları, 
yaptırmadıkları taktirde işyerlerinin 3-15 gün kapama ve para cezası ile cezalandırılacaklardır. 
 
FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON VE ÖZÜRLÜLER MERKEZİ 
 
a. Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Özürlüler Merkezinde öncelikle Bayrampaşa ilçesindeki özürlü ve 
rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalara hizmet verilmekte ve özürlü olan vatandaşımızdan ücret 
alınmadan tedavisi yapılmaktadır. Fizik tedavi  rehabilitasyon ve özürlüler merkezinin personel 
durumu aşağıdaki gibidir. 
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Personel  Sayısı 
 2005 2006 2007 

 Fizik tedavi uzmanı 2 1 1 
 Nörolog 1 1 1 
 Psikiyatrist 1 1 1 
 Psikolog 1 1 1 
 Sosyal hizmet uzmanı -- 1 1 
 Fizyoterapist 2 3 2 
 Koordinatör 1 1 1 
 Sağlık memuru 2 1 1 
 Hostes 3 2 2 
 Sekreter 1 1 1 
 Kafeterya görevlisi 1 1 1 
 Hizmetli personel 2 3 3 

2007 Yılında muayene edilen hasta sayıları aşağıdaki gibidir.  
 2005 2006 2007 

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon  2.236 2.120 1.541 
 Nöroloji 164 587 144 
 Psikiyatri 367 955 932 
 Psikolojik danışmanlık 351 817 873 
Toplam  3.118 4.479 3.490 

 
 2005 2006 2007 

Bez yardımına yönlendirilen hastalar  250 46 
Havuz terapisi için yönlendirilen ve transferi 
sağlanan hastalar 

 85 747 

Laboratuar uygulamaları: adet  254  
Çeşitli enjeksiyonlar (eklem içi, yumuşak doku)  96  
Egzersiz eğitim programları: hasta  1825  
Elektroterapi seans sayısı:  12.888 32254 27.723 
Elektroterapi uygulanan hasta sayısı:   5213  

 
 2005 2006 2007 
Serebral Palsi rehabilitasyonu   466 934  
Nörolojik rehabilitasyon (beyin hasarlı 
hastalar, hemipleji, multipl skleroz, vs.) 

648 2.429  

Ortopedik rehabilitasyon 153 246  
El rehabilitasyonu 130 31  

 
Çeşitli Tedavi ve Terapiler 

 2005 2006 2007 
Özürlü danışmanlık ve bilgilendirme -- 630 400 
İş-uğraşı terapisi *(Takı-tasarım kursu) -- 224 379 
Okul, ev ve işyeri ziyaretleri -- 84  
Oyun terapisi -- 901 736 
Grup terapisi -- 18 27 
Gelişim testleri uygulaması -- 20 7 
Zeka testleri -- 21 16 
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EVDE HASTA TARAMA HIZMETLERI 
 

Evde Hasta Taramaları ilk defa 1999 yılında Bayrampaşa ilçesinde uygulamaya 
konulmuştur. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayı  bütçesi ve yasal dayanaklarına göre 
bu hizmeti devam ettirmiştir. Şu anda diğer ilçe belediyeleride bu uygulamayı başlatmıştır. Evde 
hasta taramaları 2007 yılı itibariyle yine gelenek üzere hizmet devam etmiştir. Şu anda ayda rutin 15 
hastaya bakılmaktadır. Hasta sayıları acil hastalar olduğunda artış göstermektedir. Buda aylık evde 
bakılan hasta sayısını 25-30’a çıkarmaktadır. Toplam ev hastalarımızın sayısı 70 kişiden ibarettir.  Ev 
hastalarına bir doktor ve bir hemşire ile birlikte haftada 2 defa kontrole gidilmektedir. Rutin yapılan 
tedaviler ise fiziki muayene, şeker– kolesterol tahlili yapılması belli başlıcalarıdır. 
  
AMBULANS HİZMETLERİ 
 
2005 Yılında hizmete giren ambulansımız tam teşekküllü donanımıyla öncelikli olarak hasta 
nakillerinde hizmet vermektedir. 2007 yılında ayda 45-55 hasta nakli gerçekleştirilmektedir. Bu 
hastaların nakil gerekçesi ambulans haricinde tedavi olmaya gidemeyecek durumda yatalak diye tabir 
ettiğimiz ağır ve yaşlı hastalardır. Doktor ve hemşirelerin görevlendirildiği spor müsabakalarına, ev 
hastalarına ve gezilere ambulansla gidilmektedir. 
 
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 
Birimin 2007 yılı hemşirelik hizmetleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

 2005 2006 2007 
Ekg çekimleri 540 202 412 
Tansiyon ölçümleri 1.987 1.280 1.009 
Enjeksiyon uygulamaları 9.625 13.495 8.909 
Serum takılması 46 145 88 
Çocuk boy-kilo-ateş ölçümleri 1.239 1.516 1.303 
İnhalasyon ventolin tatbiki 8 11 7 
Şeker ve kolesterol ölçümleri 42 57 11 
Pansuman uygulamaları 206 209 144 
Atuşman uygulamaları -- 5 -- 
Sutur atılması 5 19 3 
Genel toplam 13.698 16.939 11.474 

 
İDARI İŞLEMLER 
 
a. Defin Ruhsat İşlemleri 
Bayrampaşa belediyesi sınırları içerisinde evde veya sokaktaki normal ölümlerde müdürlüğümüz 
idari işler bölümü olarak ölüm müracaatlarını kabul etmekte ve defin ruhsatı düzenlendikten sonra, 
ölüm mernis tutanakların düzenleyip Bayrampaşa Nüfus Müdürlüğüne en geç on gün içerisinde 
toplu olarak göndermektedir. 2007 Yılı itibariyle 603 vatandaşımız vefat etmiştir. Defin ruhsatı 
düzenlenebilmesi için ölen şahsın Bayrampaşa Belediye sınırları içerisinde vefat etmesi, normal ölüm 
(Kaza, düşme, darp, yaralama vb.gibi adli vaka olmaması) olması gerekmektedir. Ayrıca defin ruhsatı 
için müracaat ederken mümkünse birinci derecede yakınının gelmesi, ölen şahsın nüfus cüzdanının 
getirilmesi eğer kayıp ve bulunamaması durumunda Bayrampaşa Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt 
örneğinin getirilmesi ve ölen şahsın hastalığı ile ilgili olarak rapor,film, tahlil, sağlık karnesi vb. 
evrakların getirilmesi gerekir. 

 2005 Yılı Defin Ruhsatı 2006 Yılı Defin Ruhsatı 2007 Yılı Defin Ruhsat
Defin Ruhsat Sayıları 556 599 603 
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1.8.1. Veteriner İşleri Birimi 
 
    Belediyemizde veterinerlik hizmetleri 6 ana başlıkta, 7 kurum personeli ve aynı zamanda hizmet 
alımı yoluyla sağlanan diğer personelle gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımında personel sayısı 
değişkenlik gösterebilmektedir. Birimizin yıllara göre personel sayıları aşağıdaki gibidir: 
 
Veterinerlik Birimi Personel Sayısı 
 

Kurum Personeli  2005 2006 2007 
     Birim Yetkilisi( veteriner hekim)  1 1 
     Veteriner Hekim 1 1 1 
     İlçlama İşçisi 1 1 0 
     Hayvan toplama ve bakım işçisi 4 4 0 
     Memur 1 1 1 
      Işçi ve hizmetli 2 1 4 
     Şoför 1 1 0 
     Toplam 10 10 7 
Müteahhit Firma Personeli    
Sinek ve Haşere ilaçlama işi    
     1. ve 3. dönem    
 Veteriner hekim 1 1 1 
 İlaçlama Şefi 1 1 1 
 Şoför 1 1 1 
 İlaçlama işçisi  4 4 4 
   2.  dönem    
 Veteriner hekim 1 1 1 
 İlaçlama Şefi 1 1 1 
 Şoför 1 1 2 
 İlaçlama işçisi  4 4 6 
Hayvan toplama ve rehabilitasyon işi     
            Veteriner hekim   1 
             Bakım elemanı   2 
             Hayvan toplama elemanı   2 
              Şoför   1 
              Hizmetli    1 

 
Birimin Sunduğu Hizmetler  
1. KLİNİK 
   1.1. Muayene/Operasyon 
   1.2. Aşı 
   1.3. Mikroçip 
2. HAYVAN TOPLAMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 
3. İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI 
    3.1. Larva İlaçlama 
    3.2. Uçkun İlaçlama (Gece İlaçlaması) 
    3.3. Kapalı Alan İlaçlaması 
    3.4. Kanal Sisleme 
    3.5. Park İlaçlama 
    3.6. Fare İlaçlama 
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    3.7. Konteynır İlaçlama 
    3.8. Dezenfeksiyon Çalışmaları 
4. GIDA DENETİMİ 
5. KURBAN FAALİYETLERİ 
6. EĞİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 
 
Klinik işlemleri: Birimizde klinik işlemler üç alt başlıkta takip edilmektedir: Muayene/operasyon, aşı 
ve mikroçip uygulamaları. Buna ilişkin 2007 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 
 

 2005 2006 2007 
Muayene Edilen  Hayvan  Sayısı 1016 1474 1832 
Aşılanan Hayvan Sayısı 
     Kuduz 
     Karma 
     Toplam 

 
590 
213 
803 

 
669 
300 
969 

 
726 
386 
1112 

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 
      Kedi 
      Köpek 
      Toplam 

 
30 
44 
74 

 
40 
58 
98 

 
35 
68 
103 

Mikroçip Uygulaması 
      Kedi 
      Köpek 
      Toplam 

 
0 
0 
0 

 
27 
249 
276 

 
2 

187 
189 

 
Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi 
 
     İlçemizdeki hayvan sayısını, Sivrisinek üreme kaynaklarını belirlemek ve istatistikî verilere dayalı 
proje üretmek imkânı bulabilmek amacıyla Veteriner Bilgi Sorgulama Projesi ( VET-BİL ) anket/ 
istatistik çalışma başlatıldı. 7 mahallemizin sonuçlarını alındı. Aşılama çalışmalarına etkin bir şekilde 
devam edildi. İlçemizdeki sahipsiz hayvanların öncelikle dişi olanlarını kısırlaştırma çalışmaları 
yapıldı . Mevcut yaklaşık 200 sokak köpeğinden 170 adeti toplandı ve bunlardan dişi ve ergin olan 
68 köpek kısırlaştırılarak, kuduz vd. aşıları yapılıp, mikroçip takılarak ve internet ortamında kayıt 
yapıldıktan sonra alındıkları adrese bırakıldı. “Dostluk Sevgiyle Başlar…” sloganının yer aldığı ve 
insan ve hayvan sevgisi temalı hayvan toplama ve rehabilite aracı hizmete sokuldu.  
     İlçemizde 200 adet başıboş köpek ( 100 dişi+100 erkek) ve 150 adet sahipli kedi, 400 adet sahipli 
köpek bulunduğu tespit edildi.158 adet  başıboş köpek , 377 adet sahipli köpek ve 107  sahipli kedi 
kayıt altına alındı. 
Yerel Hayvan koruma görevlilerine Büyük Şehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak 16-17/04/2007 tarihlerinde 2 tam gün eğitim verildi. 
 
 Sokak hayvanlarıyla ilgili 2007 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 

 2005 2006 2007 
 Sokak  Hayvanı  Sayısı 
             Köpek ( yarısı erkek, yarısı dişi) 

 
200 

 
150 

 
200 

Sahipli  Hayvan  Sayısı 
             Kedi 
             Köpek 

 
150 
300 

 
150 
350 

 
150 
400 

Toplanan Sokak  Hayvanı  Sayısı 
              Köpek 

 
175 

 
152 

 
170 

İşaretlenin Sokak  Hayvanı  Sayısı 97 134 121 
Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı    
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      Kedi 
      Köpek ( sokak köpeği) 

30 
44 

40 
58 

35 
68 

Sahiplendirilen  34 43 38 
Kayıt edilen Hayvan  Sayısı  
          Sahipsiz köpek 
          Sahipli kedi 
          Sahipli köpek 
         Toplam 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
158 
107 
377 
642 

 
 İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları: 
 
İlçemizdeki hayvan sayısını, Sivrisinek üreme kaynaklarını belirlemek ve istatistikî verilere dayalı 
proje üretmek imkânı bulabilmek amacıyla Veteriner Bilgi Sorgulama Projesi ( VET-BİL ) anket/ 
istatistik çalışması sivrisinek üreme kaynaklarının tespitini de kapsamaktadır.7 mahallemizin 
sonuçları alındı. Kenelere karşı yaz dönemi boyunca park, çocuk parkı ve yeşil alanlar düzenli olarak 
ilaçlandı. Kanatlılardan insanlara bulaşan hastalıklara karşı okul bahçeleri, havuzlar, cami avluları gibi 
alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları sırasında anons 
sistemi ile halka bilgilendirici fragmanlar verildi. İlçemizdeki tüm okul, camilerde Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Müftülük ile koordineli bir şekilde Bakterilere, Mantarlara, Virüslere karşı 
dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.  
İlçemizde tespit edilen 420 sivrisinek üreme kaynağından 112 si kurutuldu. 
Birimizin 2007 yılına ait ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları aşağıdaki gibidir: 
 
 Larva İlaçlaması 
 2005 2006 2007 
Bodrum 638 1573 1516 
Havuz 261 924 755 
Izgara 508 794 945 
Kanal 168 313 0 
Kuyu 960 2735 5146 
Su birikintisi 267 1533 1441 
Su deposu 479 1588 1283 
Diğer 22 7 0 
Toplam 5308 11473 11086 

 
 Kapalı Alan İlaçlaması 
 2005 2006 2007 
Kamu Haşere İlaçlaması (m2)  72400 53080 79570 
Kamu fare İlaçlaması (adet)  13 30 37 
Bina Haşere İlaçlaması (m2)   31585 
Bina Fare ilaçlaması (adet)    93 
Uçkun ilaçlaması (gün sayısı – gece) 84 100 102 
Kanal Sisleme İlaçlaması (adet) 6203 8939 3217 
Park ilaçlaması (adet) - 59 110 
Konteynır ilaçlaması (adet) 1846 445 0 
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 Fare İlaçlaması 
 2005 2006 2007 
Logar (adet) 497 1735 2102 
Izgara  (adet) 393 652 758 

 
 Dezenfeksiyon Çalışması 
 2005 2006 2007 
Okul 35 42 40 
Cami - 30 69 
Park - 153 6 
Barınak 40 34 32 
Kurban Satış Yeri 8 42 10 
Kurban Kesim Yeri 10 12 60 

 
Gıda Denetimi Çalışmaları: 
 

 İlçemizdeki yaklaşık 220 adet ( 150 sabit esnaf + 70 Pazar esnafı )et ve et ürünleri satan 
işyerleri ( Pazar esnafı dahil) yıl içinde en az iki kez denetlendi. Birimizin 2007 yılında gıda denetimi 
çalışmaları önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir: 
 
 2005 2006 2007 
Denetlenen işyeri sayısı 115 816 456 

 
Kurban Faaliyetleri; 
 

      Her yıl olduğu gibi bu yıl da Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen 3 günlük eğitim 
programına katılan 30 kişiye Kurban Kesim Elemanı sertifikası verildi. Halkımızın kurbanla ilgili 
eğitimi için, 10 000 adet Bütün yönleriyle Kurban VCD’si, 10 000 adet Broşür, 3000 adet kurban 
temalı balon, 2000 adet Kurban temalı çanta bastırılarak dağıtıldı. İlçemizde 2 büyük alışveriş 
merkezinde Kurban Tanıtım Standı oluşturuldu. 08–09 Aralık 2007 tarihinde Türkiye’de ilk kez 
düzenlenen Uluslar arası Kurban Sempozyumunda görev alındı. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 
oluşturduğu Kurban Bilgi Sistemine 4095 büyük baş kurbanlık hayvanın kontrolleri yapılarak, 
kontrol sonuçları, hayvana ait bilgiler ve hayvan sahibine ait bilgiler girilerek kayıt edilerek, Bilgi 
İşlem Müdürlüğünün Kurban Satış Merkezine yerleştirdiği  KİOSK’larla halkımızın bu bilgilere 
ulaşılması sağlandı. Türkiye’de ilk kez bu kapsam ve şartlarda oluşturulan Kurban satış ve Kesim 
Merkezi olarak hazırlanan 3500 kapasiteli Kurban Satış yeri ve günlük 1000 büyükbaş hayvanın 
kesildiği monoray sistem Kurban Kesim yerinde, halkımızın rahat ve hijyen kurallarına uygun bir 
şekilde hayvanını kestirmesi sağlandı. Kurbanlık alanların gelişinden başlayarak kurban satış yerleri 
ve kurban kesim alanları Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte dezenfekte edildi. 

 
 Birimizin 2007 yılında kurban faaliyetleri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir: 

 
Kurbanla İlgili Baskı Faaliyetleri 
 2005 2006 2007 
El Broşürü (Adet)  20.000 30.000 10.000 
Büyük Broşür (Adet)  20.000 10.000 - 
Kitapçık - 5000 - 
VCD 10.000 10.000 10.000 
Kurban kesim sertifika sayısı  - 37 30 
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Kurban Sayıları 
 2005 2006 2007 
Küçük baş 5344 12183 4466 
Büyük baş  3812 11352 4095 

 
 Eğitim ve kültür çalışmaları 
 

 www.e-veteriner.net adı altında internet sitesi oluşturuldu.  Hayvan sahiplendirme 
kampanyasına devam edildi.  Ücretsiz ithal kuduz aşısı kampanyasına devam edildi. Sokak 
hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu işi hizmet alımı şeklinde yapıldı.. 13- 23 Nisan Tarihlerinde 
Başkanlığımızca düzenlenen Çocuk şenliğinde; Mini Hayvanat Bahçesi oluşturuldu.  Hayvanlar 
âlemi fotoğraf sergisi açıldı. Sinema gösterisi düzenlendi. Hayvanını en iyi tanıtma “ yarışması 
düzenlendi. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü münasebetiyle 1–5 Ekim tarihleri arasında 11 
okuldan 2500 İlköğretim 3. sınıf çocuklarına tiyatro gösterisi organize edildi. 

Belediyemizin Bilgi Merkezinde Veteriner hekimimizin başkanlığında; “Hayvan Dostları” 
adı altında çocuk kulübü devam etmektedir. Bu kulübe üye çocuklara her hafta hayvanlar âlemine ait 
belgeseller izlettirildi. Hayvanlar âlemi ile ilgili olarak ansiklopedik araştırmalar yapıldı. Yaz 
gruplarına Darıca Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi. 
     Halkımızın kurbanla ve bu hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklarla  ilgili eğitimi için, 10 000 adet 
Bütün yönleriyle Kurban VCD’si, 10 000 adet Broşür dağıtıldı.   

Vatandaşın Veterinerlik Hizmetlerinden Memnuniyetliliği 

   Halkımızdan   Müdürlüğümüze intikal eden (beyaz masa, telefon ve şahsen vb.) 809 
başvurudan hepsi değerlendirildi. Bunlardan 538’i yapılan çalışmadan memnun kaldığını beyan etti. 
 
 Yıllara Göre Harcama Kalemleri:  
 2005 2006 2007 
Klinik büro harcamaları 17.379,00 6.893,00 7.467,20 
İlaçlama çalışmaları (hizmet alımı) 143.924,00 169.275,00 160.586,95 
Kurban Faaliyetleri 89.351,00 497.778,00 419.707,37 
Hayvan toplama rehabilitasyon merkezi 
(hizmet alımı) 7.799,00 1.077,00 90.000,00 

Sokak Hayvanlarının Beslenmesi   7.560,00 
Eğitim ve Kültürel faaliyetler   11.623,00 
Genel toplam  258.454,00 675.025,00 696.944,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-veteriner.net/
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1.9 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde  1 Müdür,  4 teknik eleman,  1 memur  ve 4 işçi  görev 
yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 1 kamyon, 3 ağaç kesme makinası, 2 budama makinası,  1 ligüstrüm 
budama makinası bulunmaktadır.   

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın gezip dinlenebileceği parklar ve yeşil alanlar üretmek, 
çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapmalarını sağlayacak oyun alanları 
oluşturmak, spor alanları yapmak ve bunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek gibi görevleri 
yerine getirir. Sayılan görevlerin dışında söz konusu alan ve tesislerin işletilmesini sağlamak, ilçeyi 
güzelleştirmek, süslemek, ağaçlandırmak ve çiçeklendirmek de Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 
görevidir         

İlçemizde; 65 adet park ve çocuk oyun alanı, 35 adet refüj (toplam779.695), 20 adet 
basketbol sahası, 25 adet havuz bulunmaktadır. Bunları bakımı, korunması, yenileme çalışmaları ve 
yeni düzenlemeler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 

94 yılında mevcut olan parklarda dahil olmak üzere tüm parklar daha kullanışlı, çağdaş 
görünümlü, halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir şekilde yeniden yapılmıştır.  

Son olarak yapmış olduğumuz  Avasköy yolu parkı 427m2, Karaca sokak parkı 442m2, 
Uğur Mumcu parkı 1.785m2 ve Kızılay sokak parkı 3.400m2 olmak üzere 6.054m2 alanda   park 
park yapım çalışması yapılmıştır.Ayrıca 10 adet parkımıda çocuk oyun aleti, 9 adet parkımızda fitnıs 
aleti konmuştur. 

İlçemizin tamamına yakın bir kısmında fidan dikilebilecek cadde ve sokaklarımıza fidan 
dikimi yapılmıştır. Önümüzdeki yıldan sonra sadece, kuruyan veya muhtelif şekilde kesilen ağaçların 
yerine fidan dikilecektir.  

Parklarda, caddelerde ve sokaklarda bulunan ağaçlar ve çalı gurupları devamlı olarak 
tekniğine uygun olarak form verilerek budamaları yapılmaktadır.       
Yukarıda belirtilen çalışmalar sonucu olarak; 

2005 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3.18 m2 iken,  
2007 yılında  yeşil alan miktarı kişi başına 3.30 m2 düzeyine yükselmiştir. 

 
 a. Personel Sayısı 

 2005 2006 2007 
Müdür 1 1 1 
Teknik eleman 3 5 4 
Memur 1 2 1 
İşçi 7 7 4 

 
b. Kurum Araç Gereç 

 2005 2006 2007 
Kamyon 1 1 1 
Ağaç Kesme makinesi 3 3 3 
Budama makinesi 1 1 2 
Ligüstrün budama makinesi 1 1 1 

 
c. Müteahhit Araç Gereç 
 2005 2006 2007 
Kamyon 1 1 1 
Çöp kamyonu 1 1 1 
Kamyonet 2 2 2 
Binek Aracı 4 6 4 
Ağaç Kesme makinesi 3 3 3 
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Budama makinesi 1 3 2 
Ligüstrün budama makinesi 2 3 2 
Çim biçme makinesi 6 6 4 
Arazöz 2 2 1 
İlaçlama makinesi 2 2 2 
Sırt pulvarizatörü 2 2 1 
Betoniyer - 1 1 

 
ç. İhale Bedelleri 
 
Bakım ve yapım işlerimiz ihale yoluyla yapılmaktadır. 
 
Park Bakım ve Yapım İşlerine İlişkin Ödenen İhale Bedelleri  
 2005 2006 2007 
Parkların bakım ve sulama işi 2.979.119 3.088.171 3.459.784,00 YTL 
Ağaç dikimi 70.389 82.138 - 
Park yapım işi 2.070.017 3.351.159 708.225,96 YTL 
Saksı alımı işi 114.773 - - 
Oyun aleti alım işi - - 175.701,00 YTL 
TOPLAM 5.234.298 6.521.468 4.343.710,96 YTL 
Bütçe 72.500.000 88.600.000 88.600.000,00 YTL 
Bütçedeki payı 0,072 0,073 0.049 

  
2007 yılı parkların bakım onarım ve koruma işi için 3.459.784,00 YTL ödeme yapılmıştır. 

Bu bakım içerisinde, parklardan toplanan çöplerin nakledilmesi, bitkisel toprağın temini, serilmesi, 
muhtelif cinste fidan, çalı temini ve dikilmesi, inşaat ve tamir işleri, su,  elektrik tesisatı yapım ve 
tamir işleri, çim tohumu temini ve ekilmesi,  zirai ilaç temini ve yapılması, suni ve kimyasal gübre 
temini serilmesi,  arazöz ile sulama yapılması, bordür, bank ve demirlerin boyanması  gibi işler  
yanın da parkların korunması temizliği, sulanması, budamaların yapılması gibi işleri kapsamaktadır.                               
Müteahhidin bu işlerin yapabilmesi için İnşaat mühendisi, Elektrik mühendisi, Makine mühendisi, 
Peyzaj mimarı, Orman yada Ziraat mühendisi, bahçivan çalıştırması şart koşulmuştur. Ayrıca 500m2 
den 5000 m2 ye kadar olan parklarda  bir koruma görevlisi bulundurmak zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu işlerin yapılabilmesi için 100-120 arasında personel çalışmaktadır. Araç gereç 
olarak, 1 kamyon, 2 kamyonet, 2 arazöz, 1 (13m3lük) çöp kamyonu, 4 binek aracı (2 tanesi kontrol 
mühendislerine tahsis edilmiştir) 2 ilaçlama makinası, 1 sırt pulvarizarörü, 4 çim biçme makinası, 3 
ağaç kesme makinası, 2 ligüstrüm budama makinası, ve 1 beton mikseri ile işleri yürütmektedir.  
           

2007 yılı içerisinde park yapım ve yenileme çalışmaları içerisinde; Park yapımı için 
708.225,95 YTL ödeme yapılmıştır. 
     

Alanın Bölümleri Sayı/ 
adet 

Alan. 
m2 

İlçenin toplam 
alanı m2 

Toplam ilçe 
alan içindeki 

oranı 
İlçedeki park alanı 65 779.695 9.500.000 m2 0, 082 
İlçedeki park dışı ağaçlandırılmış alan 1000 14.500 9.500.000 m2 0,0015 
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Yeşil Alanlar 
 
Bayrampaşa ilçesindeki 11 mahallenin çeşitli yerlerinde toplam 779.695 m2 ’lik 65 adet park ve 
çocuk bahçesi bulunmaktadır. 
  
Araç ve Gereçler:  
 
Bayrampaşa belediyesi faaliyetlerini çok sayıda araç, iş makinesi ve teçhizat ile gerçekleştirmektedir. Bu cihazların, 
araçların ve iş makinelerinin müdürlüklere dağılımı aşağıdaki gibidir 
 

Başkanlık Makamı 3 makam otosu, 1 pikap, 2 motosiklet. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 kamyon, 3 ağaç kesme makinası, 2 budama makinası, ve 1 

ligüstrüm budama makinası bulunmaktadır.  
Müteahide ait ise; 1 kamyaon, 1 çöp kamyonu (15tonluk), 2 
kamyonet, 4 binek aracı (2si kontrol elemanlarında), 3 ağaç 
kesme makinası, 2 budama makinası, 2 ligüstrüm budama 
makinası, 4 çim biçme makinası, 1 arazöz, 2 ilaçlama makinası, 2 
sırt pulvarizatörü ve 1 beteniyer bulunmaktadır. 
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1.10 Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan 
görevleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe işlemlerini 
yürütmektedir. Bununla birlikte Belediye’nin hizmet, mal ve yapım işlerine ilişkin hak sahiplerine ait 
ödemeleri yapmak, takip etmek, teminat mektuplarını kabul edip iş bitimine kadar muhafaza etmek 
ve hesap kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayrıca, sosyal yardım ödemeleri, asker aile yardımı, burs 
yardımı, memur ve işçi personelin maaş ödemeleri, elektrik, telefon, su ve doğalgaz faturalarının 
ilgili kurumlara ödenmesi işlemlerini  gerçekleştirilme görevlerinide yürütmektedir. Birime ait işler 1 
Müdür, 1 Şef ve 8 Memur personel tarafından yürütülmektedir. 
 
a. Stratejik Plan,  Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve  5018 sayılı kanunun 9.maddesi gereği yayınlanan kamu 
idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik gereği 5 yıllık stratejik plan 
çalışmaları üst yönetim ve birimlerle yapılan koordineli çalışmalar sonucu yasal süresi içersinde uygulamaya 
alınmıştır. Stratejik plan 26.10.2006 tarihinde Valiliğe,İçişleri Bakanlığı,Devlet Planlama Müsteşarlığına,Maliye 
Bakanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. 
Performans programı ise stratejik planda belirtilen hedefler doğrultusunda 2006 yılında çalışmalarına başlanmış ve 
2007 yılında uygulanmak üzere 2007 mali yılı bütçesinden önce Belediye Meclisine 28.09.2006 tarihinde 
sunulmuştur. 
  
b. Bütçe Çalışmaları 
 
5018 sayılı yasa 24.12.2003 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş 01.01.2006 Mali yılı itibarı ile Analitik 
bütçe çalışmalarına Belediyelerde dahil edilmiştir.2006 yılı itibarı ile ilk defa Analitik Bütçe Uygulamasına 
geçilmiştir.Analitik bütçe sınıflandırması ile kamu harcamalarında verimliliğin,etkinliğin ve denetimin 
artırılabilmesi, ekonomik verilerin daha detaylı ve analize elverişli olarak tespit edilmesi,mali planların ve mali 
raporların uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi,mali yapıda 
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanarak “Türk Bütçeleme Sisteminin” şeffaf, fonksiyonel ve etkin duruma 
getirilmesi amaçlanmıştır. Belediyemizde Analitik Bütçesine 2006 yılı itibarı ile uygulamaya başlanmış olup 
hazırlanan bütçe 07.11.2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı ve Valiliğe gönderilmiştir. 
 
Mali Hizmetlerinin görevleri arasında yer alan bütçe ilke esaslarına göre Müdürlüklerin ayrıntılı harcama 
programları yapılmış.Mali hizmetler tarafından ödeneklerin ve harcamaların uygunluğunun kontrolleri saglanırken, 
müdürlüklerde bilgisayarlarından bütçelerini takip edebilme imkanına sahip olmuştur. Müdürlüğümüz tüm 
harcama birimlerine ilişkin bütçe kayıtlarını bütçe sistemine uygun şekilde tutmuş ve sonuçlarına göre her yıl yasal 
süresi içersinde kesin hesabını çıkararak Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine sunulmuştur. 
  
c. Asker Ailesi Yardımları 
 
Hiçbir geliri olmayan ve geçimi asker tarafından sağlanan anne, baba ve eşlere yapılan yardımlar aşağıdaki 
tablodaki gibidir. 
 
  2005 2006 2007 
   Asker Aile Yardım Ödeme Miktarı 149.457 289.860 337.699 
   Ortalama Kişi Sayısı 73 98 90 
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1.11 İşletme Müdürlüğü 
 
İşletme müdürlüğü;  5393  sayılı  belediye  kanunu,  1319 sayılı emlak vergisi kanunu, 2464  sayılı  
belediye  gelirleri  kanunu ile  2464 sayılı kanuna eklenen 44. Madde  ç.t.v.  vergisi  ile  belediyenin  
tüm,  vergi,  harç,  ücret,  katılma  payı, vergi cezalarının  tarh, tahakkuk, takip ve tahsilinden  
sorumludur. Müdürlük bu hizmeti, 1 müdür, 3 servis sorumlusu, 27 memur, 4 işçi, toplam 35 
personel ile ifa etmektedir. 
 
Belediye  gelirlerinin  büyük  bölümünü  emlak  ile  ç.t.v.  tutmaktadır. Diğer  önemli  gelir  
kalemlerimiz ilan reklam vergisi, pazar işgali  geliri, işyeri  açma  harcı,  kira, tellaliye  harcı, sağlık 
belgesi harcı, katı atık toplama ücreti, harcama iştirak payı, imar ve ruhsatlarla ilgili 
harçlardır.müdürlüğümüz 2 personel ile kaymakamlık binasında rayiç değer verme işine de 
başlamıştır. 
 
1.11.1. Muamelat servisi 
 
Servis  müdürlüğün  tüm  özlük  işlerinin  takibini  yapar.  Kurum  dışından  ve  diğer 
müdürlüklerden  gelen  yazıların  takibini  yapar  ve  ilgili  servislere  iletir.taşınır mal işlemlerini, 
destek müdürlüğünden  yapılan  alımları  takip  eder,  bu  işi  1 sorumlu  ve  1  memur   ile 
yapmaktadır. 
 
Gelen Evrak Sayısı = 4911 
Giden Evrak sayısı = 8881 
 
1.11.2. Tahakkuk  servisi 
 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Emlak Vergisi Tespit, Tarh, Tahakkuk ve Tebliği, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 44. maddesi gereğince Çevre Temizlik Vergisi Tespit, Tarh, 
Tahakkuk ve Tebliği ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi harç ve gelirlerin 
Tespit, Tarh, Tahakkuk ve Tebliğleri ile görevlidir. 
 
Yoklama memurlarımız ilçemizde bulunan mahallelerde, Otogar, Mega Center’da Emlak Vergisi, 
ÇTV, İlan Reklam Vergisi, İşyeri Açma İzin Harcı ile ilgili kontroller yapmış, yoklama fişleri tanzim 
etmişlerdir. Bunlara göre Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiş ve bunların tebligatı 
mükelleflerimize yapılmıştır. 
 
Yoklama memurlarımız, mesai çalışma saatleri dışında Eğlence Vergisi (canlı müzik, bilardo, oyun 
salonu) ile ilgili kontroller yapıp, Eğlence Vergisi ödemeyen 18 adet mükellef tespit etmiş, buna göre 
vergi ihbarnameleri düzenlenip mükellef yapılmıştır. 
 
Yoklama memurlarının Tahsil Servisine ait Otogar, Hal, Mega Center’da bulunan ve vergilerini 
ödememiş olan mükelleflerimize Ödeme Emri tebligatı yapmış ve ödemek isteyenlerin ödemeleri 
memurlarımız tarafından el makbuzu ile yerinde tahsil edilmiştir. 
  
Belediyedeki insan yoğunluğunu azaltmak ve mükellefe kolaylık olması için, Ocak ayı süresince 
Otogarda büro açıp İlan Reklam Beyanı alıp, tahsilatları yerinde yapılmıştır. 
 
SAMPAŞ Programına geçtiğimizden dolayı, Müdürlüğümüz 2007 yılı boyunca Cumartesi-Pazarları 
çalışarak 83000 küsur Emlak Vergisi mükellefinin sicil birleştirme işlemini başarıyla 
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tamamlamıştır.Yani emlak kaydı olan mükelleflerimizin diğer tüm sicilleri emlak sicili altında 
toplanmıştır. Bu belediyemize gelir artışına da neden olmuştur. Özellikle ÇTV ve Harcama İştirak 
Payı noktasında artış olmuştur. 2008 yılı için sadece ÇTV mükellefi olan mükelleflerimizle ilgili sicil 
birleştirme işine devam edilecektir.   
 
Fen İşleri Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze gelen 49 adet Harcama İştirak Payı dosyasının işlemleri 
tamamlanarak ihbarnameleri düzenlenmiş ve tebligatları yapılmıştır. 
 
ÇTV ile ilgili boş olarak beyan verenleri tespit edip, bu yönde çalışma yaparak boş olarak beyan 
veripte çalışma yapan işyerlerine yoklama fişi tanzim edilmiştir. Bu şekilde beyan verenlere fark 
tahakkuku, hiç beyan vermeyenlere Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiştir. 
 
1-Tek Sicil (Ortak Sicil) çalışmalarıyla beraber 83000 Emlak sicil üzerinde ÇTV, İlan Reklam Vergisi, 
Genel Tahakkuk sicillerinin birleştirilme işlemleri yapılmıştır. Çevre Temizlik sicili üzerinde 
birleştirilecek siciller ile şirketlerin bireysel birleştirme işlemleri devam etmektedir. 
2-İlan Reklam Vergisi beyanları Ocak Ayı içinde kabul edilip, tahakkuklandırılmıştır. 
3-Hafta Tatil Ruhsat harçlarının beyanları kabul edilip tahakkuklandırılmıştır. 
4-2007 yılı Emlak vergisi ve ÇTV Toplu Tahakkukları yapılmıştır. 
5-Tapu Sicil Müdürlüğüne 5624 adet Emlak satış değeri ve Haciz kaldırma yazısı ödemeleri    
yapıldıktan sonra mükelleflere verilmiştir. 
6-108 Adet Emlak Vergisi yoklaması tanzim edilmiştir. 
7-210 Adet Boş işyeri mükellef dilekçeleri, ÇTV, İlan Reklam, Emlak Vergisi dilekçelerine göre 
mükellefin gayrimenkullerine gidilerek rapor düzenlenmiştir.. 
8-2007 yılında İlan Reklam beyanı vermeyen mükelleflerimize 1716 Adet yoklama fişi tanzim 
edilmiştir.. 
9-2007 yılında Eğlence Vergisi beyanı vermeyen mükelleflerimize 14 adet yoklama fişi tanzim 
edilmiştir. 
10-2007 ve daha önceki yıllarda faaliyette olup ta Çevre Temizlik Vergisi beyanı vermeyen 
mükelleflerimize 1228 Adet yoklama fişi tanzim edilmiştir. 
11-2007 ve daha önceki yıllarda işyeri açıp fakat İşyeri Açma İzin Harcı Beyanı vermeyen 
mükelleflerimize 325 Adet yoklama fişi tanzim edilmiştir. 
12-Düzenlenen yoklama fişlerinin kontrolleri yapılıp beyan vermeyenlere, Vergi İhbarnamesi ve 
Ceza ihbarnamesi düzenlenmiş, beyan veripte eksik beyan veren mükelleflerimize fark tahakkukları 
yapılmıştır. 
13- 2371 adet İlan Reklam, ÇTV, İşyeri Açma ve Emlak Vergisi ve Ceza İhbarnamelerinin tebligatı 
elden yapılmıştır. 
14- Çeşitli kurum ve Birimlerden 1610 Adet evrak gelmiş olup bu evrakların araştırmaları yapılmış, 
cevapları yazılmış ve yazılan yazılar ilgili birimlere gönderilmek üzere Muamelat Şefliğine 
gönderilmiştir. 
15- Fen İşleri Müdürlüğünden gelen 49 Adet Harcama İştirak Payı dosyasının ihbarnameleri 
düzenlenip tebligatları mükelleflerimize elden yapılmıştır. 
 
1.11.3. Tahsil  Servisi 
 
1319 sayılı emlak vergisi kanunu gereğince emlak vergisi, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 44. 
Maddesi gereğince çevre temizlik vergisi ve 2464 sayılı  belediye  gelirleri  kanunun da  belirtilen  
vergi,  harç ve gelirlerin  tahsilatını, 6183 sayılı a.a.t.u.h.k. gereğince yapmakla görevlidir. 
 
2007  yılı içerisinde Merkezde Veznelerde nakit ve kredi kartıyla , ebelediye internet üzerinden 
tahsilat yaptık.Belediye dışında 1- Sağlık İşleri Müdürlüğü 2-Kaymakamlık Rayiç değer verme 
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bürosu, Baygem, Rehabilitasyon, Terazidere Spor Kompleksinde, Semt Pazarları, Otogarda, 
Temizlik İşleri Katı Atık Servisinde el makbuzlarıyla tahsilat yaptık. 
 
E-belediyecilikte Nisan ayının son haftasında üye kabulüyle vergi tahsilatına başladık. 
 
Toplam Başvuru =   329 
Onaylanan =   268 
Para Yatıran =       84 
Toplam Tahsilat =      23 745,00 YTL  
 
Genel  tahsil  şefliğinde  emlak  ve  çevre temizlik vergisi  dahil olmak üzere belediye  ile  ilgili  
bütün  gelirler  belediye  içinde  bilgisayar  makbuzu  ile  belediye dışında  ise  el  makbuzu  ile  tahsil  
edilmektedir. Her ayın ilk haftasında pazarlardan işgaliye parası el makbuzu ile tahsil edilmektedir. 
 
Genel tahsil servisimizde  imar  müdürlüğünden  gelen imar para cezaları , çevre koruma 
müdürlüğünden, zabıta müdürlüğünden gelen para cezalarının defterleri tutulmakta, dosyaları 
yapılmakta, tebligatları ve haciz varakaları tanzim   edilerek  vadesinde   ödeme   yapmayanların   
evrakları   savcılığa gönderilmektedir. 
Servisimizde   dosyaları   tutulan   para   cezaları  ve  otopark  bedelleri  için borçlarını   ödettirmek   
maksadı  ile    tapu   sicil   müdürlüğüne   haciz   yazıları göndermektedir. Borç ödendikten sonra da 
haciz kaldırmaktadır. 
Hukuk   işleri  müdürlüğünün  dava   konusu   olan   belediye   alacakları dosyasından alacak  
bulundukça icra müdürlüğünden tahsil etmektedir. 
Diğer il ve ilçe belediyelerden gelen evraklar sonuçlandırılmakta tebligatları ya da   tahsilatlarının  
yapılması  sağlandıktan   sonra   evraklar   ilgili   belediyeye   iade etmektedir. 
Menkul ve gayrimenkul satışlarından doğan tellaliye harcını icra müdürlükleri elamanları ile beraber 
tahsildarımız tahsil etmektedir. 
 
01/01/2007-31/12/2007  
 
1-Tebligatı yapılan İmar Cezaları  :   271 adet 
2-Tahsilatı yapılan İmar Cezaları  :   168 adet 
3-Dağıtılan ödeme emri sayısı  : 2180 adet 
4-İcra Tetkik Hakimliğine yazılan yazılar :   126 adet 
5-Haciz Varakası   :   500 adet 
 

2007 Yılı Belediye Öz Gelirleri İcmali Tahakkuk Tahsilat % 
Emlak Vergisi                          14.460.918,10 11.767.586,13  
Çevre Temizlik Vergisi 5.234.184,49 2.228.383,65  
Genel Tahakkuk-İlan-Harcama-  
G.Faizi Cezalar Bağış   26.786.317,61 25.444.564,06  

TOPLAM 46.481.420,02 39.440.533,84 %85 
 
 

2007 YILI TAHAKKUK  TAHSİLAT LİSTESİ 

  TAHAKKUK TAHSİLAT YÜZDESİ

BİNA VERGİSİ 10.087.887,80  7.954.472,79  78,85%
ARSA VERGİSİ 3.025.954,61  2.567.645,77  84,85%
Ç.T.V. 5.234.184,49  2.228.398,65  42,57%
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EK VERGİ 101.608,64  176.749,72  173,95%
KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI 1.245.467,55  971.924,47  78,04%
G. FAİZİ 993.060,74  527.166,05  53,08%
HARCAMA İŞTİRAK PAYI 412.172,94  404.298,91  98,09%
İLAN REKLAM 574.243,73  515.934,34  89,85%
HABERLEŞME VERGİSİ    
ELEKTRİK ve HAVAGAZI TÜK.    
EĞLENCE VERGİSİ 77.100,00  51.198,00  66,40%
Eğlence Vergisi  0,00  
1 - Bilardo Salonu 35.700,00  29.550,00  82,77%
2 - Canlı Müzik 20.800,00  2.880,00  13,85%
3 - Canlı Müzik 6.720,00  4.888,00  72,74%
4 - Lunapark 13.880,00  13.880,00  100,00%
MAL ve HİZMETLERDEN ALINAN 0,00  647,04  
BİNA İNŞAAT HARCI 4.264.302,03  4.278.089,45  100,32%
HAYVAN KESİMİ MUAYENE ve… 29.285,00  29.285,00  100,00%
İŞGAL HARCI 1.565.266,17  1.584.593,10  101,23%
İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 281.410,50  258.436,15  91,84%
ÖLÇÜ VE TARTI AL.HARCI 17.866,50  9.226,50  51,64%
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 72.106,50  72.100,60  99,99%
TELLALLIK HARCI 18.789,70  18.789,70  100,00%
DİĞER HARÇLAR 6.801.361,27  5.788.557,11  85,11%
0 - Diğer Harçlar 60,00  60,00  100,00%
1 - İskan Harcı 50.202,58  50.202,58  100,00%
2 - İmar Harcı 523.447,88  505.598,30  96,59%
3 - Ruhsat ve Fenni M. 3.600.156,30  2.565.252,46  71,25%
4 - Toprak Harcı 2.511.150,57  2.513.102,29  100,08%
5 - İpotek Bedeli 3.394,10  4.942,30  145,61%
6 - Yıkım Harcı 94.362,01  94.660,67  100,32%
7 - Konsol Tespit Harcı 10.505,12  10.625,12  101,14%
8 - İtfaiye 380,80  429,40  112,76%
9 - Plan Tadil Onay Harcı 892,41  892,41  100,00%
10 - Sağlık Belgesi Harcı 6.809,50  12.797,00  187,93%
11-Çeşitli Harçlar 0,00  29.994,58  
SAĞLIK HİZMETLERİ HASILATI 189.581,00  294.724,50  155,46%
DİĞER HİZMETLER HASILATI 4.500,00  4.500,00  100,00%
İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 15.619,66  15.619,66  100,00%
DİĞER HİZMET GELİRLERİ 2.222.505,63  2.189.080,73  98,50%
0 - Diğer Hizmet Gelirleri 0,00  25,00  
1 - Numaralama Geliri 0,00  7,82  
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2 - Evlendirme Geliri  81.522,50  81.522,50  100,00%
3 - Ağaç Bedeli 139.623,00  141.923,00  101,65%
4 - Pazar Belgeleri 148.397,50  146.217,50  98,53%
5 - Kat İrtifakı ve M. 56.776,50  129.094,50  227,37%
6 - Suret Tasdiki 390.655,71  433.657,51  111,01%
7 - Plaka Tabela Tescil 143.023,13  143.176,70  100,11%
8 - Teknik Eleman 602.685,00  496.719,51  82,42%
9 - Katı Atık 342.852,00  342.852,00  100,00%
10 - Tıbbi Atık 1.570,00  1.560,00  99,36%
11 - Çeşitli Gelir 366.500,29  274.812,19  74,98%
DİĞER GAYRİMENKUL KİRA 697.360,96  986.777,81  141,50%
0 - Diğer Gayrimenkul  0,00  
1 - Kira Gelirleri 650.112,96  939.529,81  144,52%
2 - Ecrimisil Gelirler 47.248,00  47.248,00  100,00%
VERGİ CEZALARI 10.533,99  815.764,53  7744,12%
DİĞER İDARİ PARA CEZALARI  0,00  
DİĞER CEZALAR 891.279,87  453.901,08  50,93%
0 - Diğer Cezalar 0,00  1.182,60  
1 - Para Cezası 0,00  64.407,00  
2 - İmar Cezası 0,00  384.147,23  
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ 866.568,50  911.160,94  105,15%
0 - İrat Kaydedilecek Nakdi 0,00  769,94  
1 - Teminat Gelirleri 0,00  301,00  
2 - İrat Gelirleri 0,00  910.090,00  
ŞARTNAME, BASILI EVRAK 31.720,85  48.795,35  153,83%
DİĞERLERİ 0,00  0,00  
DİĞER BİNA SATIŞLARI 1.048.856,02  539.529,68  51,44%
0 - Diğer Bina Satışları 0,00  0,00  
1 - Peşin Para İle Gayrimenkul 0,00  0,00  
DİĞER TEŞEBBÜSLERDEN 0,00  0,00  
ÇEŞİTLİ EMANETLER 0,00  0,00  
1 - İpotek Fonu 0,00  0,00  
2 - Mera Fonu 0,00  29,43  
TÜRK HAVA KURUMU 8,50  8,50  100,00%
DAMGA VERGİSİ 116.472,31  133.681,46  114,78%
0 - Damga Vergisi 480,25  17.689,40  3683,37%
1 - Sözleşmeye Ait Damga  77.399,51  77.399,51  100,00%
2 - İhale Karar. Ait 38.592,55  38.592,55  100,00%
EMANETLER 2.257.143,50  2.257.308,50  100,01%
İHALE TEMİNATI 0,00  0,00  
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GEÇİCİ TEMİNAT 197.415,22  201.592,22  102,12%
KESİN TEMİNAT 104.556,92  104.556,92  100,00%
AVUKATLIK ÜCRETİ 44.016,02  43.237,36  98,23%
KATMA DEĞER VERGİSİ 6.164,77  1.418,17  23,00%
KABAHATLER KANUNU. AİT CEZ. 3.757,50  3.757,50  100,00%
KİŞİLER DEN ALINAN BAĞIŞ YARD. 544.725,75  544.725,75  100,00%
G. ZAMMI 2.357.341,07  2.357.385,44  100,00%
TOPLAM 46.481.420,02   39.440.533,84  84,85%

 
1.12 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Destek Hizmetleri Birimindeki faaliyetler iki ana başlıkta toplanır:  
 
1. Satın alma işlemleri,  
2. Depolama ve ayniyat işlemleri.  
 
Satın alma faaliyetleri ise kendi içinde dört alt başlıkta izlenir:  
 
1. İhaleli satın alma işleri,  
2. Doğrudan satın almalar,  
3. Pazarlık usülü satın almalar  
4. Toplam satın alma giderleri.  
 
Aşağıdaki paragraflarda bu işlemlere ilişkin faaliyet sonuçları raporlanmıştır 
 
Çalışan personel sayısının yıllara göre gelişimi aşağıdaki gibidir. 
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005 yılı 2006 yılı 2007 yılı 
Personel Sayısı  6 6 6 

 
 1.12.1. Satın Alma İşlemleri 
 
a. İhaleli satın alma işlemleri. 4735 sayılı Sözleşmeler kanunu ve 4734 sayılı KİK kanunu gereğince 
birimlere destek hizmeti vermek üzere eğitim hizmetleri, bilgi evleri, meslek edindirme kursları ve 
mal alımı çerçevesinde ise kırtasiye, demirbaş, nalburiye vb. satın alma işlemleri gerçekleştirilir. 
Ayrıca bu kapsamda 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre kurumun gayri menkullerini kiraya verme 
işlemleri yerine getirilir. İhaleli satın alma işlemlerinin genel profili aşağıdaki gibidir.  
 
Yıllara Göre Satın Alma İhaleleri 

 Sayı 2006 yılı Sayı 2007  yılı 
Mal alımı ihalesi toplamı 34 1.787.906,00 17 2.110.057,66 
Hizmet alımı  ihalesi toplamı 18 2.319.982,00 15 6.176.462,58 
Toplam 52 4.107.889,00 32 8.286.520,24 
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İhalelerin müdürlükler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
2007 Yılı Sağlık İşleri Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 

İlaçlama Hizmet Alımı Hizmet 875.950,00 

Kurban Bağlama Montaj,Söküm İşi  Hizmet 54.360,00 
Rehabilitasyon  Merkez Hizmeti  Hizmet 59.472,58 
Kurban Kesim Malzemesi  Mal  269.882,20 

 
2007 Yılı Basın Yy.Hlk.İlişkiler Müd.İhaleleri   
 Türü Sözleşme Bedeli 
Etüt Eğitim Merkezi Hizmet Alımı  
(3 yıllık) 

Hizmet 
3.824.865,00 

Hanımlar Eğitim Programı Hizmet Alımı Hizmet 80.000,00 
23 Nisan Organizasyon Hizmet Alımı Hizmet 90.000,00 
23 Nisan Konser Programı Hizmet Alımı Hizmet 90.000,00 
19 Mayıs Gençlik Festivali Hizmet Alımı Hizmet 200.000,00 
Ramazan Programı Hiz.Alımı Hizmet 294.000,00 
Mobil Dijital Bilgisayar Eğt.Hiz.Alımı Hizmet 35.303,75 

Kurban Sempozyumu Hiz.Al.  104.400,00 

Bez ve Vinil Afiş Mal Alımı Mal  157.500,00 

Spor Malzemesi Mal Alımı Mal 54.845,00 

Amatör Spor Klp.Spor Malz.Mal Alımı Mal 112.000,00 

Gıda Alımı Mal 244.800,00 

Kömür Mal Alımı Mal 172.125,00 

Bez ve Vinil Afiş Mal Alımı Mal 196.250,00 
 
2007 Yılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhaleleri   

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  Türü Sözleşme Bedeli 
Araç Yedek Parça 1.İhale Mal 50.450,00 
Araç Yedek Parça 2. İhale  Mal 139.750,00 
Akaryakıt  Mal 285.600,00 

 
2007 Yılı İşletme ve İştirak Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 
Büro Mefruşat  Mal İptal 
Mobilya Mal Alımı  Mal  48.959,46 

 
2007 Yılı Park Bah.Md. İhaleleri  

  Sözleşme Bedeli 
Çocuk Oyun Grubu Alımı  Mal  89.400,00 
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2007 Yılı Bilgi İşl.Md.İhaleleri  
 Türü Sözleşme Bedeli 
Bilgisayar Sarf Malzemesi  Mal  62.500,00 

 
2007 Yılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 
Pazar Tahtaları  Mal 112.800,00 

 
2007 Yılı  Zabıta Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 
Zabıtaya Hizmetli Personel Alımı Hizmet 279.216,00 

 
2007 Yılı  Fen İşleri  Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 
910 Loder Tamiri  Hizmet 50.007,00 
Boya Malzemesi  Mal  57.849,00 
Plastik Boya  Mal 55.347,00 

 
2007 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İhaleleri  

 Türü Sözleşme Bedeli 
Kaçak İnşaat Yıkım İşi   Hizmet İPTAL 
Kaçak İnşaat Yıkım İşi  Hizmet 138.888,25 

 
b. Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri. 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi gereğince doğrudan 
mal ve hizmet alımları bu grupta değerlendirilmektedir. Bu alımlar, birimlere destek hizmeti sunma 
niteliğindedir.  
 
Yıllara Göre Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma 

 2006 yılı 2007 
Mal alımı  1.845.166,00 2.525.840,46 
Hizmet alımı     993.213,00 3.232.658,74 
Toplam 2.838.379,00 5.758.499,20 

 
Doğrudan temin usulü ile yapılan alımların Müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
2007 Mali Yılı Doğrudan Temin Alım Faaliyet Listesi 

 Mal  Hizmet          Harcama 
Toplamı 

1-İşletme ve İştirak Md. 735.733,49 103.677,40 839.410,99
2-Ulaşım Hizmetleri Md  133.135,97 122.437,14 255.573,11
3-Basın Yy.Hlk.İlş.Md. 375.889,44 955.154,44 1.331.043,88
4-Park ve Bahçeler Md. 473.829,86 4.000,00 477.829,86
5-Bilgi İşlem Müdürlüğü 144.180,99 1.836.920,00 1.981.100,99
6- Sağlık İşleri Müd. 124.643,52 35.445,00 160.088,52
7-Destek Hizmetleri Md. 148.880,86 41.044,61 189.925,47
8-Temizlik İşleri Müd. 143.375,00 54.500,00 197.875,00
9-İnsan Kayn.Eğt.Md.  29.570,00 29.570,00
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10- Fen İşleri Müdürlüğü 193.045,92 4.326,30 197.372,22
11- İmar ve Şehircilik Md.  42.748,75 42.748,75
12-Hukuk İşleri Müd.  237,62 237,62
13-Zabıta Müdürlüğü 33.160,42  33.160,42
14-Yazı İşleri Müd. 14.200,00  14.200,00
15-Mali Hizmetler Müd. 5.765,00  5.765,00
16-Emlâk ve İstimlâk Müd.  2.597,48 2.597,48
 2.525.840,46 3.232.658,74 5.758.499,20

 
c. Pazarlık Yoluyla Satın Alma. İhtiyaç duyulan bir malın, belli bir şekle bağlı olmaksızın, işin nitelik ve 
gereğine göre en az üç istekliden yazılı teklif alınmak ve bedel ile tercih nedenleri belirtilmek (fiyat, 
kalite, standart, teslim süresi, servis hizmetleri, eğitim, yedek parça, garanti koşulları, uyumluluk gibi 
tüm ölçütler) üzerinde istekli ile ihale komisyonu arasında yapılacak müzakereler sonucu anlaşmak 
suretiyle yapılan satın alma yöntemidir. Pazarlık sonucu uygun görülen teklif, daha sonra tercih 
nedenleri belirtilmek suretiyle tutanakla karara bağlanır. Bayrampaşa Belediyesinin pazarlık yoluyla 
satın alma işlemleri sonuçları aşağıdaki gibidir: 
 
Yıllara Göre Pazarlık Yoluyla Satın Alma 

 2006 2007 yılı 
Mal alımı       83.880,00 113.196,00 
Hizmet alımı  1.512.541,00 329.136,33 
Toplam 1.596.421,00 442.332,33 

 
Pazarlık usulü ile yapılan teminlerin müdürlüklere göre dağılımları aşağıdaki gibidir: 

 
Pazarlık Usulü ile Yapılan Teminler 

 İlgili müdürlük Türü Sözleşme 
bedeli 

23 Nisan Organizasyon Hizmet Alımı Basın Yy.Hlk.İlş.Müd. Hizmet 90.000,00 
23 Nisan Konser Programı  Basın Yy.Hlk.İlş.Müd. Hizmet 90.000,00 
Mobil Dijital Bilgisayar Eğt.Hiz.Alımı Basın Yy.Hlk.İlş.Müd. Hizmet 35.303,75 
Boya Mal Alımı Fen İşleri Müdürlüğü  Hizmet 57.849,00 
Plastik Boya Alımı Fen İşleri Müdürlüğü  Hizmet 55.347,00 
Kurban Bağlama Montaj ve Söküm İşi Sağlık İşl.Müdürlüğü  Hizmet 54.360,00 
Rehabilitasyon Merk.Hizmet Alımı Sağlık İşl.Müdürlüğü  Hizmet 59.472,58 

 Toplam  442.332,33 
 

d. Yıllara Göre Toplam Satın Alma Meblağı. Yıllara göre her üç gruptaki satın almaların toplam meblağı 
son iki yıl bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  

 
Yıllara Göre Toplam Satın Alma Meblağı 

 2006 yılı 2007 Yılı  
İhaleli alımlar (mal+Hizmet) 4.835.310 7.844.187,91 
Doğrudan Temin (mal+hizmet) 2.838.379 5.758.499,20 
Pazırlık yöntemiyle allımlar 1.596.421   442.332,33 
Toplam 9.270.110 14.045.019,44 
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1.12.2. Depolama ve ayniyat işlemleri 
 
Müdürlüğümüze ait Depolama ve ayniyat işlemleri, satın alınan malların ambara girişi ve daha sonra 
buradan ilgili birimlere gönderilişi ile ilgili işlemleri kapsar.  2007 yılında Müdürlüğümüze ait 
Kırtasiye ve Sarf Malzemesi ambarındaki sayımlar  üçer aylık dönemler halinde malzeme giriş ve 
çıkışlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmış ve yıl sonunda ise genel envanter 
hazırlanmıştır. Birimlerce ortak kullanılan kırtasiye birimlere dağıtım ve kullanım istatistikleri 
çıkarılmıştır. Müdürlüğümüz ambarları bilgisayar sistemiyle çalışmakta olup malzeme hareketleri 
izlenmekte ve mevcut malzemelerin birimler tarafından tekrar alımı engellenmektedir.  
Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2007 yılı içinde ihalesi yapılan demirbaş alımlarının giriş 
işlemleri ilgili Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüzdeki 2007 yılı demirbaş eşya girişi 
120.085,84.- YTL’dir. 
 
1.13 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
 
Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen faaliyetler 8 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar şu şekildedir: (1) 
güvenlik, (2) temizlik, (3) yemekhane, (4) teknik bakım, (5) elektrik, su, telefon, doğalgaz giderlerinin 
takibi, (6) kültür salonu tahsisi, (7) ve değişik organizasyon hazırlıklarıdır. (8) Demirbaş  ve techizat  
alımı 2007 yılı içinde söz konusu 8 başlık altında aşağıdaki etkinlikler yapılmıştır: 
 
Güvenlik konusuyla ilgili hizmetler. Başkanlık Merkez bina ve buna bağlı Dış birimler olmak üzere 2007 
yılı ve sari yıllar içerisinde hizmet vermek amacıyla bu yerlerin güvenliği hizmeti işinin ihalesi ekim 
2006 tarihinde 33 aylık yapılmış olup 30 kişinin hizmet vermesi bu yolla sağlanmaktadır. Güvenlik 
hizmetiyle ilgili veriler aşağıdaki gibidir: 
 
Güvenlik Personeli Sayısı 
 2005 2006 2007 
Dış Birimler 11 15 17 
İç Birimler 13 13 13 
Toplam 24 28 30 

 
Güvenlik Vukuat Sayısı 
 2005 2006 2007 
Tutanaklı normal vukuat sayısı 16 35 15 

 
Güvenlik İhalesi 
 2005 2006 2007 
İhale Bedeli 336.000 612.000 837.000 
Bütçe 60.000.000 72.500.000 88.600.000 
Bütçe İçindeki Payı %0056 %0084 %0094 

 
Temizlik konusuyla ilgili ihaleler. Başkanlık merkez bina ve buna bağlı dış birimler olmak üzere 2007 
yılı içerisinde hizmet vermek amacıyla bu yerlerin temizliği ofisboy hizmetleri işinin ihalesi ekim 
2006 tarihinde 33 aylık yapılmış olup, idarede 66 kişinin hizmet vermesi bu yolla sağlanmaktadır. 
 
Temizlik Personeli Sayısı 
 2005 2006 2007 
Vasıflı 17 17 17 
Vasıfsız  31 31 49 
Toplam 48 48 66 
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Temizlik Maliyetleri (Temizlik Yapılan Alan 17.543 m2) 
 2005 2006 2007 
İhale Bedeli (KDV dahil) 778.000 5.200 1.231 
Metre karı Başına Birim Maliyeti 22.550 19.070 14.250 

 
Yemekhane.; 
kendi imkanlarımızla hizmet vermeye çalıştığımız yemekhane’de haftanın 5 günü günlük olarak 
yapılan 4 eşit yemek verilmektedir Günlük yemek kapasitemiz 300 kişilik olup ev yemegi lezzetinde 
hizmet yapılmaktadır,Mekez bina’da 3 çay ocağı ile çalışan tüm  personelimize düşük ücretle sıcak ve 
soğuk içecek servisi yapılmıştır. 
 
 
Yemekhane Personeli Sayısı 

 2005 2006 2007 
Memur 1 1 1 
İşçi 5 5 5 
Toplam 6 6 6 

 
Yıllara Göre Yemek Maliyeti  
 2005 2006 2007 
Yemek Yiyen Kişi 300 300 350 
Ortalama Ücretsiz yemek sayısı 50 50 30 
Ortalama Kişi Başına Yemek Maliyeti (YTL) 2,30 2,20 3 
12 aylık yemek maliyeti 72.838 114.553 - 
Genel Bütçe  60.000 72.500 88.600 
Genel Bütçe içinde yemek maliyetinin oranı  0,00121 0,00158 - 

 
Teknik Bakım; 
 
2007 yılında belediye hizmet binası ve dış birimlerin tamirat ve bakım onarımları yapılmıştır. 
Kurbanlık Alana Yapılan İşler 
1. Kurban plaza elektrik tesisatı çekimi yapıldı. 
2. Küçük baş kurbanlık alanın elektrik tesisatı yapıldı. 
3. Mega Center A Blok kurban kesimhanesinin elektrik tesisatı yapıldı. 
4. Beşibiryerde kurban satışı ve kesimhanesinde mütahit ile ortak çalışmalar devam etmektedir. 
5. Kurban kesim yeri, plaza ve beşibiryerde anons sistemleri yapılarak faal duruma getirilmiştir. 
6. Beşibiyerde, aynalı plaza, kesim yerlerinin su tesisatı ve tamirat işleri yapılmıştır. 
 
2007 yılına ait boya ekibinin kullandığı malzeme aşağıdaki gibidir: 
10 Kova Silikon boya.  3 Kova Yağlı boya. 20 kg. Tiner. 
30 Kova Tavan boyası. 20 Kova Dış cephe boyası. 3 Kova Antipas. 
40 Kova Duvar boyası. 25 Adet Kestirme fırçası.  20 Adet kağıt bant. 
50 Adet Pos rulo. 25 Adet Parmak rulo..  
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2007 Yılı içerisinde 2700 m2 alan boyanıp, temizlenmiştir. 
Teknik Bakım Personel Sayısı 
 2005 2006 2007 
Boya 2 3 3 
Tamir, bakım onarım 3 3 4 
Elektirik işlemleri 1 2 3 

 
 Elektrik, su, telefon, doğalgaz giderlerinin takibi.  Belediye hizmet binası ve dış birimlerin telefon, su, 
elektrik, doğalgaz abonelikleri ve sözleşmeleri yapılmıştır. Bunlara ilişkin yıllık fatura toplamları 
aşağıda sunulmuştur. 
 
Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz Faturaları 
 2005 2006 2007 
Elektrik 114.976,00 248.076,20 320.053,33 
Su 137.768,00 160.034,35 229.415,09 
Telefon Maliyeti 155.519,00 142,899,75 256.003,44 
Doğalgaz 48.950,00 62.663,00 127.415,50 
Telefon maliyetlerine cep telefonları dahildir. Cep telefonlarında 150 YTL’nin üzerindeki rakamlar 
personelden kesilmektedir. Cep telefon numaraları müdürlükler, başkan yardımcıları ve belediye 
başkanına verilmektedir.  
 
Kültür Salonu Tahsisi. 2007 yılında kültür salonu 173 kez çeşitli etkinliklere tahsis edilmiştir.  
 2005 2006 2007 
Tahsis Sayısı 185 219 173 

 
Organizasyon hizmetleri. Etkinlik ve organizasyonlara katkı verme çalışmaları 2007 tarihinde 
çeşitlenmeye başlamıştır. Bu konudaki faaliyetler 2008 yılından itibaren raporlanacaktır. Ancak 2007 
yılında bez afiş asma faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 
 
2007 yılında asılan bez ilanların dağılımı 
 
B.Paşa Belediyesi                1180 Adet Bez Afiş 
Siyasi Parti, Vakıf , Camii ve Dernekler        887 Adet Bez Afiş 
Özel Kuruluşlar                                            973 Adet Bez Afiş 
TOPLAM                                                  3.040 Adet Bez Afiş asılmıştır. 
     
 
1.13.1. Sivil Savunma Birimi 
 
Belediyemizde 2007 yılı içinde sivil savunma konusunda yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

1. İlçe Afet Merkezine destek verilerek 24 saat esasına göre vardiyalı çalışan iki görevli 
istihdam edilmiştir. 

2. Sivil savunma görevlileriyle ilgili olarak Bayramppaşa halkına duyuru yapılmış ve buna göre 
gönüllüleri belirleme çalışmaları başlatılmıştır. 

3. Yangın tüp envanteri çıkarılmış ve bununla ilgili Hizmet birimlerimizde bulunan tüplerin 
mutad kontrolleri yapılmıştır. 

4. Yangından korunma talimatı hazırlanmış olup bu talimata göre ekipler oluşturulmuştur. 
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5. Söz konusu ekibe, arama kurtarma konusunda hizmet içi eğitimler verilmiştir. 

6. Afetler ve korunma konusunda Sivil Toplum kuruluşlarına  konferans verilmiştir. 

7. İstanbul dışında yapılan  deprem tatbikatına Kaymakamlık ve Belediye olarak  lojistik destek 
verilmişitir.   
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1.14 Bilgi İşlem Müdürlüğü 
 
Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediye hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve hizmetlerin 7/24 saat 
kesintisiz çalışmasını sağlayan destek birimidir. Belediyenin bilgisayar donanım ve yazılım alt yapısını 
geliştirerek son teknolojilerle belediye hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliliğini arttırmaya yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. 
Birim; bilgi işlem müdürü, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı, web tasarımcısı ve tekniker 
olmak üzere beş kişilik personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğün 2007 yılında 
gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıdaki bölümde belirli alt başlıklar altında incelenmişitir. 
 
a. Teknik Servis ve Altyapı Hizmetleri 
 
Belediye bünyesindeki tüm donanım, yazılım ve network altyapısı ile ilgili sorunlar müdürlüğümüz 
tarafından çözüme ulaştırılmaktadır. Çözüme ulaştırılan arıza sayıları; 
 
Arıza Türü 2005 2006 2007 
Bilg. Donanım Arızası v.y. v.y. 412 
Yazılım ve Sistem Kur. v.y. v.y. 321 
Yazıcı arızası v.y. v.y. 397 
Notebook arızası v.y. v.y. 6 
Projeksiyon kur./gös. v.y. v.y. 125 
Notwork arıza ve yeni kur. v.y. v.y. 169 
Toplam İşlem Adeti v.y. v.y. 1431 

 
b. Belediye Resmi Web Sitesi 
 
Belediyeye ait www.bayrampasa.bel.tr adresi altında yayınlanan web sitesinin hosting anlaşması, 
tasarım ve bilgi güncellemeleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Web sayfamız aracılığı ile 
belediye hizmetlerinin ve haberlerinin halka en hızlı şekilde duyurulması sağlanmaktadır. 
 
Kullanım İstatistiği 2005 2006 2007 
Tekil Hit ziyaretçi sayısı 39.795 71.250 169,113 
Çoğul Hit ziyaretçi sayısı 556.049 578.602 8,073,071 

 
c. Bereket Yollarda Web Sitesi 
 
Belediyemiz tarafından; her yıl düzenlenmekte olan Ramazan etkinlikleri kapsamında bereket 
yolculuklarının tanıtımı için bir web sayfası hazırlanmıştır. 2005 yılında yayına aldığımız web sitemiz 
her yıl birimimiz tarafından güncellenmektedir. Etkinlik programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler, 
programda yaşananlar ve etkinliklerin resimleri ile gazetelerde çıkan haberler gün gün bu sayfaya 
girilmektedir. Site halen aktif olup; www.bereketyollarda.org adresinden veya belediyemiz web 
sayfası üzerinden bir link ile ulaşılabilmektedir. 
 

Kullanım İstatistiği 2005 2006 2007 
Tekil Hit ziyaretçi sayısı 2,233 20,277 12,202 
Çoğul Hit ziyaretçi sayısı 6,047 301,292 330,833 
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d. Gençtival Web Sitesi 
 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki etkinliklerin tanıtım ve duyurusunun yapılması için 
www.genctival.com isminde bir  web sitesi hazırlanmıştır. Site halen aktif olarak yayındadır. 
 

Kullanım İstatistiği 2005 2006 2007 
Tekil Hit ziyaretçi sayısı v.y v.y. 8,055 
Çoğul Hit ziyaretçi sayısı v.y v.y. 140,565 

 
e. Bilgi Merkezi Web Sitesi 
 
Bilgi Merkezimizin faaliyetlerini daha etkin duyurabilmesi için www.bayrampasabilgimerkezi.com 
adı altında bir web sitesi hazırlanmıştır. 
 
f. Kurban Sempozyumu Web Sitesi 
 
8-9  Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Kurban Sempozyumu’nun tanıtımı 
amacıyla www.kurbansempozyumu.org adı altında bir web sitesi hazırlanmıştır. 
 
g. E-Belediye Uygulamaları 
 
Web sayfamız üzerinden belediyecilik işlemlerinin yapılabildiği E-Belediye bölümümüz Kasım 
ayında devreye alınmış olup aktif olarak çalışmaktadır. E-Belediye bölümünden rayiç bedel 
sorgulama, emlak ve ÇTV borcu sorgulama ve kredi kartı ile borç ödeme işlemleri 
gerçekleştirilebilmektedir. 
 
İşlem Türü 2005 2006 2007 
Başvuru Sayısı v.y. v.y. 329 
Onaylanan Başvuru Sayısı v.y. v.y. 268 
Borç Ödeme İşlem Sayısı v.y. v.y. 84 
Toplam Tahsilat Tutarı v.y. v.y. 23,745 

 
h. Kiosk Uygulamaları 
 
İnternete bağlı çalışan ve web sayfamız üzerinden halkımıza bilgi aktarımında kullandığımız 
kiosklarımız, e-belediye modülünün devreye alınmasıyla vergi borçlarının sorgulanması ve kredi kartı 
ile ödeme yapılması işlevi kazanmıştır. Kiosklarımızın e-hizmetlerle beraber birer e-dönüşüm 
noktası olması hedeflenmektedir. Kiosk uygulama projemiz kapsamında daha önce belirlenen ve 
altyapısı tamamlanan noktalara yerleştirilmesi devam etmektedir.  

 
i. Bilge Çocuk Dijital Mobil Kütüphane  
 
Çocuklarımızın iletişim çağını yakalaması adına  en üst teknolojiyle hazırlanıp özgün bir eğitim 
modeli oluşturan Dijital Mobil Kütüphanemizde;  uzman eğitimcilerin gözetiminde çocuklara 
bilgisayar eğitiminin yanı sıra genel kültüre yönelik eğitim Cd’leri gösterilmektedir.  
 

 2005 2006 2007 
Eğitim Gören Öğrenci Sayısı v.y. v.y. 265 
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j. Bilge Hatun Mobil Dijital Eğitim Aracı 
 
Her mahallede belirli bir zaman kalarak ev hanımlarına yönelik eğitim veren mobil aracımızda 11 
adet bilgisayar ve uydu internet bağlantısı mevcuttur. Mobil Araçlarımızdaki bilgisayar sistemlerinin 
bakımı ve onarımı müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 

 2005 2006 2007 
Eğitim Gören Bayan Sayısı v.y. v.y. 120 

 
Eğitim Konu Başlıkları: 
 
Bilgisayarın Tanımı ve Donanım Parçaları 
Windows Xp İşletim Sistemi 
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Microsoft Powerpoint 
İnternet Explorer 
 
k. CEBIT 2007 Bilişim Fuarı 
 
2-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Cebit 2007 Bilişim Fuarında bilgi teknolojilerine olan 
yatırımlarımızı tanıtmak amacı ile belediyemizi müdürlüğümüz temsil etmiştir Fuarda standımızı 
ziyaret eden yaklaşık 4200 kişiye broşür ve tanıtım materyalleri dağıtılmıştır. 
  
l. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi  
 
Belediye yönetim ve coğrafi bilgi sisteminin tek bir veritabanında çalışır halde oluşturulması,  bu iki 
sistemin bir arada kullanılmasıyla entegratif bir bilgi bütünlüğünün sağlanması, belediye ile vatandaş 
arasında ilişkilerin elektronik ortama taşınarak çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması 
hedefleyen Akıllı Kent Otomasyon Sistemi tüm müdürlüklerde devreye alınmıştır. AKOS mekânsal 
analiz ve sorgulamalarla bir taraftan; ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun ve 
gereksinimlerinin ortaya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; gelir 
kaynaklarını en üst seviyeye yükselterek ilçemizin; sosyal, ekonomik, kültürel tabanlı tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmesini sağlanayacaktır.  
 
m. Yönetim Bilgi Sistemi  Uygulamaları 
 
Belediyenin ihtiyaç duyduğu uygulama yazılımları tüm müdürlüklere kurulmuş, eğitimleri 
tamamlanarak aktif kullanımları sağlanmıştır.   
 
n. Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 
 
Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları kapsamında Belediyemizin mevcut veritabanı içindeki bilgiler ile harita bilgileri 
eşleştirilmiştir. Uygulama ve Nazım İmar Planları, Halihazır Haritalar ve Uydu görüntüsü verileri Planlama ve 
Şehircilik Müdürlüğünden alınarak sisteme aktarılmıştır. CAD-GIS-Coğrafi Bilgi Sistemi Belediyecilik 
Uygulamaları ilgili müdürlüklere kurulmuş ve eğitimleri tamamlanarak aktif kullanımları sağlanmıştır. 
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o. Saha Çalışmaları 
 

Saha çalışmaları tamamlanmıştır. Sahadan toplanan özet bilgiler; 
 
Mahalle Bina sayısı Bağımsız birim sayısı Bilgisi alınan kişi sayısı 
Altıntepsi 2444 10250 17,935 
Cevatpaşa 1358 6671 11,675 
Kartaltepe 3272 16426 27,165 
Kocatepe 1362 8019 12,406 
Muratpaşa 3444 15980 21,024 
Orta 1773 10857 10134 
Terazidere 1611 7134 9,074 
Vatan 1134 5559 8,524 
Yenidoğan 1771 12675 14,057 
Yıldırım 4463 19029 33,411 
İsmetpaşa 1381 6003 10,253 
Genel Toplam 21.813 118.603 175,658 

 
p. İmar Arşivi Dijitalleştirme Çalışmaları 
 
İmar arşivi dijitalleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni gelen dosyalar ise dijitalleştirilerek arşive 
kaldırılmaktadır. 
 
r. Veri Sağlığı Çalışmaları 
 
İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Taşınmaz Servisi mükellef verilerinin güncellenmesi 
işlemlerine devam etmektedir. 
  
s. Entegre Halkla İlişkiler Çözümü (CRM) 
 
Hizmet Masası çözümü, Belediyemizin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerini organize edecektir. 
Belediyemizin haftada 7/24 saat vatandaşla ilişkide olmasına olanak tanıyacak bir yapıda 
kurulmuştur Telefonun yanı sıra faks, SMS, e-mail gibi iletişim yöntemlerini de kullanılarak, 
vatandaşla her platformda iletişim kurabilecek, sonuçları toplayıp yönetebilecek ve analiz 
edebilmektedir. Yazılım mevcut MIS yazılımlarımızla tam uyumlu olarak çalışacaktır. 
Sisteme gelen şikayet ve öneriler tek merkezde toplanacak, belediye üst yönetiminin hizmetlerde 
aksayan yönleri tespit etmesinde ve uzun dönemli planlar yapmasında etken olacak karar-destek 
anlamında bilgi ve raporlamalar sistem üzerinde bulunacaktır. 
Sistemin teknik altyapısı kurulmuş olup 444 1990 no’lu çağrı merkezimiz devreye girmiştir. 
 
t. 3 Boyutlu Kent Rehberi  
 

Bayrampaşa Kent Rehberi üç boyutlu olarak hazırlanmış Google Earth üzerinden tüm 
dünyanın kullanımına açılmıştır. Kent Rehberi üzerinde Mouse yardımı ile istenilen bir yere 
ulaşılabildiği gibi, adres bilgileri, kullanım amaçları gibi bir çok kritere göre arama yapılabilecek ve 
istenilen noktaya anında ulaşılabilecektir. Seçilen bir binanın türü, bağımsız birimler  ve yapı türleri 
hakkında bilgiler ile bina ve sokağın resimleri de görüntülenebilmektedir. 
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1.15 Temizlik İşleri Müdürlüğü 
 
Bu bölümde Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hakkında genel bilgilere yer 
verilecektir. Bu bilgilerin amacı faaliyet raporunu değerlendirecek ilgililerin ve halkımızın 
Müdürlüğümüzü daha iyi tanımalarını sağlamaktır. 
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri Birimi ve Çevre Koruma İşleri Birimi olmak üzere iki 
farklı  branşta faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
1.15.1. Temizlik İşleri Birimi 
 
A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 
Belediye Başkanı tarafından ataması yapılan birim yöneticileri ve çalışanlar, Müdürlük Çalışma 
Yönetmeliğinin “Görev Tanımları” bölümünde açıkça belirlenen yetki ve sorumlulukları taşır. Birim 
çalışanları görevlerini aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere göre sürdürür. 
 
- 5393 sayılı Belediye Kanunu 
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
- 2872 sayılı Çevre Kanunu 
-   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
 
B. Birime İlişkin Bilgiler 
 
1. Temizlik İşleri Biriminin Fiziksel Alt Yapısı 
 
Birimimiz; Belediye merkez hizmet binasının 5. katında 50 m2 ‘lik bir büroda faaliyet göstermektedir. 
Ayrıca, Otogar karşısındaki Ulaştırma Müdürlüğümüzün bulunduğu şantiye içinde, Temizlik 
Amirliğimizin görev yaptığı 10 m2 ‘lik bir büro bulunmaktadır. 
 
2. Temizlik İşleri Biriminin Organizasyon Yapısı 
 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Memur Temizlik İşleri Şefi Puantör 

- Temizlik Amiri İşçibaşı İşçi 
 
3. Temizlik İşleri Biriminin Teknolojik Kaynakları 
 
Ürün Adı 2005 2006 2007 
PC Bilgisayar 3 4 4 
Thin Client 1 1 1 
Yazıcı 1 1 1 
Telefon Makinesi 5 5 5 
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4. Temizlik İşleri Biriminin İnsan Kaynakları 
 
Personel Durumu 2005 2006 2007 
Müdür 1 1 1 
Şef 1 1 1 
Memur 1 1 1 
Temizlik Amiri 1 1 1 
İşçibaşı 1 1 1 
Puantör 1 1 1 
İşçi 1 1 1 
Toplam 7 7 7 
 
5. Yüklenici Firmaya Ait Bilgiler 
 
Bu bölümde, ilçe genelindeki temizlik işini, yapılan ihale kapsamında üstlenen yüklenici firmaya ait 
bazı bilgilere yer verilecektir. 
 
Yüklenici Firmaya Ait Temizlik Aracı Filosu 
 
ARACIN CİNSİ 2005 2006 2007 
13m3’lük sıkıştırmalı çöp kamyonu  (adet) 15 15 15 
20 m3’lük  sıkıştırmalı çöp kamyonu   (adet) 3 3 3 
7m3’lük         “              “          “    (adet) 3 3 3 
Büyük damperli kamyon   (adet) 4 4 4 
Küçük damperli kamyon  (adet) 2 3 3 
Yükleyici iş makinesi  (adet) 2 2 2 
Tıbbi atık aracı (Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine 
uygun)  (adet) 

1 1 1 

Arozöz (15 tonluk)  (adet) 2 2 2 
Büyük süpürge makinesi   (adet) 1 1 1 
Küçük süpürge makinesi   (adet) 1 2 2 
 2 m3’lük süpürge aracı   (adet) - 1 1 
 4 m3’lük süpürge aracı    (adet) - 1 1 
 Konteynır yıkama aracı   (adet) - 1 1 
Toplam 34 39 39 

 
 
 Yüklenici Firma Aracılığıyla Çalışan İdari ve Teknik Personel Sayısı 
 
İDARİ EKİP 2005 2006 2007 TEKNİK EKİP 2005 2006 2007 
Müdür 1 1 1 Hidrolikçi     1 1 1 
Doktor 1 1 1 Lastikçi 1 1 1 
Amir    3 3 3 Motorcu 1 1 1 
Çevre mühendisi    1 1 1 Elektrikçi 1 1 1 
Bakım onarım ustası 1 1 1 Yıkamacı 1 1 1 
Ekip başı   4 4 4 Kaynakçı 1 1 1 
Depocu  1 1 1 Yağlamacı 1 1 1 
Büro memuru  1 1 1 Boyacı 1 1 1 
Toplam 13 13 13 Toplam 8 8 8 
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Yüklenici Şirket Aracılığıyla Çalışan Personel Sayısı 
PERSONEL DURUMU 2005 2006 2007 
Mahalle süpürgede çalışan işçi sayısı 72 84 84 
Mahalle süpürgede çalışan onbaşı sayısı 8 8 8 
Anaarter süpürgede çalışan işçi sayısı 30 44 44 
Araçlarda çalışan işçi sayısı 70 83 83 
Araçlarda çalışan şoför sayısı 42 52 52 
Toplam  222 271 271 

 
6. Temizlik İşleri Biriminin Sunduğu Hizmetler  
 
Birimimiz, 
             -     Katı atıkların Toplanması ve Aktarma İstasyonuna Taşınması,  

- Sokak ve Caddelerin Temizliği, 
- Sanayi Atıklarının Toplanması, 
- Tıbbi Atıkların Toplanması, 
- Temizlik Bilinci Kazandırma, 
- Katı atıkların Ayrıştırılması, 
- Katı Atık Miktarını Azaltma,  
- Bitkisel Atıkların Ayrı Toplanması, 
- Toprak ve Molozların Toplanması, 
- Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği,  gibi hizmetleri sunmaktadır. 

 
2007 Yılı Temizlik Faaliyetlerimiz 

- Bütün cadde ve sokaklar, her gün program dahilinde süpürülerek temizlenmiştir. 
- İlçemizdeki otuz ana arter süpürge işçileri ve süpürge araçları tarafından sürekli 

süpürülmüştür. 
- Cadde, sokak ve meydanlar program dahilinde yıkanmıştır. 
- Çevre temizlik ekibimizce ilçemizdeki sahipsiz ev eşyaları, moloz vb. gibi atıklar ayrı 

toplanarak, nakledilmiştir. 
- Süpürge ekibi, hava muhalefetinden doğan olumsuzlukların giderilmesinde, reklam araç 

ve gereçlerinin temizlenmesinde ve program ve açılışlarda ilgili yerin temizlenmesinde 
de görev yapmaktadır. 

- Sanayi atıkları ve inşaat molozları ücret karşılığında toplanmıştır. 
- İlçemizdeki boş arsalar periyodik olarak temizlenmiştir. 
- İlçe genelindeki tüm konteynırlar program dahilinde yıkanmış, dezenfekte edilmiş ve 

bakımı yapılmıştır. 
- Evsel katı atıklar program dahilinde her mahalleden haftada 3 kez, saat 19.00  dan 

sonra alınarak nakledilmiştir. 
 
Mahallelerin Çöp Alma Günleri 
 
1. Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri çöp alınan mahalleler 
  a) Yenidoğan mah.              b) Orta mah.              c) Altıntepsi mah. 
 d) Terazidere mah.               e) İsmet paşa mah.     f) Murat paşa mah. 
 
2. Salı – Perşembe – Cumartesi Günleri Çöp Alınan Mahalleler 
     a) Yıldırım mah.                   b) Cevatpaşa mah.      c) Kocatepe mah. 
     d) Kartaltepe mah.               e) Vatan mah. 
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Pazar Yeri Atıklarının Toplanması ve Pazar Yerlerinin Dezenfeksiyonu 
 
İlçemizde belirli günlerde kurulan toplam 8 adet açık semt pazarı, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında 
tamamen temizlenmiş ve sabahları yıkanmıştır. Organik atık muhtevası yüksek pazar artıklarını ayrı 
toplamak için müdürlüğümüzce dağıtılan 60.000 adet yeşil poşetle, organik atıklar ayrı toplanarak 
nakledilmiştir. Bu uygulamayla semt pazarlarında gece oluşacak gürültü kirliliğinin de önüne 
geçilmiştir. 
 
Sanayi Atıklarının Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 
 
İlçemizde endüstriyel faaliyetten kaynaklanan sanayi atıkları ücret karşılığında ayrı toplanmış ve ayrı 
nakledilmiştir. Bu atıkların ayrı toplanması için işletme yetkilisiyle sözleşme yapmamız yeterli 
olmaktadır. 
 
Pillerin Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 
 
İlçe genelinde muhtelif yerlere 90 adet pil kutusu yerleştirilerek; ağır metal içerdikleri için tehlikeli 
atık kapsamına giren pillerin, özel yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlanmıştır. 
 
Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 
 
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda; 20 yatak altı hastane, dispanser, klinik, 
laboratuar, görüntüleme merkezi, eczane ve tüm sağlık   kuruluşları ile bireysel 
muayenehanelerden(tıp doktoru, diş hekimi ve veteriner hekim muayenehaneleri) çıkan tıbbi atıklar 
ayrı toplanarak nakledilmiştir. İlçe sınırlarımız içindeki sağlık kuruluşlarının, Tıbbi atık sözleşmesi 
yapabilmeleri için müdürlüğümüze, bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Tıbbi atık 
sözleşmelerinin her yıl mayıs ayının sonuna kadar yenilenmesi gerekmektedir. 
 
Kağıt Atıkların Ayrı Toplanması 
 
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması amacıyla özel donanımlı ambalaj atıkları aracı halkımızın 
hizmetine sunulmuştur. Başkanlığımız ve Başkanlığımıza ait binalar, tüm okullar, hastaneler, Çevik 
kuvvet idari binası, kamu kuruluşları, bankalar ve yüksek miktarda kağıt atık üreten işyerlerine 
yerleştirdiğimiz kağıt kumbaralarında toplanan kağıt atıklar, haftanın belirli gün ve saatlerinde ayrı 
toplanarak geri kazanılmaktadır. 
 
Geri Dönüşüm Projesi  
 

- Geri dönüşüm projesi; ilçe sınırları içerisinde bulunan konutlarda kullanılmış 
ambalajların (cam, metal, plastik, kağıt-karton vb.) kaynağında  evsel atıklardan (yemek 
atıkları gibi) ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yerel yönetim 
uygulamasına dönüşmesini ve  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun bir 
toplama sistematiğinin kurulmasını amaçlar. 

- Bu amaçla bir ilk olarak “Ambalaj çöp değildir” sloganı altında İsmetpaşa 
Mahallemizde kurduğumuz toplama istasyonumuzda ambalaj atıklarımız ayrı 
alınmaktadır. 

- Geri dönüşüm projesi Kocatepe mahallemizde toplam 6.500 konut, İsmetpaşa 
Mahallesinde 4.300 konut hedef alınarak devam etmektedir. Kocatepe mahalle 
sakinlerimizin ayrı topladıkları ambalaj atıkları,  özel ambalaj atığı toplama aracımızla 
pazartesi ve cuma günleri, İsmetpaşa mahallesinden ise Salı günleri   alınmaktadır.  
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2005 Yılı Toplanan Ambalaj Atık Miktarı:   53.000 kg 
2006 Yılı Toplanan Ambalaj Atık Miktarı:   58.240 kg 

       2007 Yılı Toplanan Ambalaj Atık Miktarı:  200.011 kg 
- Projenin konut sakinlerine tanıtımı ve anlatılması için tanıtım ve eğitim malzemeleri 

hazırlanmıştır. Hazırlanan afiş ve broşürler; belediye görevlileri vasıtasıyla tek tek 
bölgedeki tüm konutlara dağıtılmıştır. Belediyemiz ve İSTAÇ işbirliğiyle eğitimli 
kişilerce Kocatepe ve İsmetpaşa mahallelerinde yıl boyunca 2 kez, her konut sakinine 
pazarlamacı mantığıyla birebir uygulama hakkında bilgi verilmiştir.                     

- 2007 yılında düzenlenmiş olan “Belediye Başkanımızla Çay Saati” adı altında ev 
hanımlarına yönelik düzenlediğimiz ikramlı-eğlenceli bilgilendirme toplantılarında 5000 
davetliye görsel materyaller kullanılarak projemiz anlatılmıştır. 

- Ayrıca şuan Kartaltepe mahallemizde projemiz devam etmekte ve çarşamba günleri 
araçlarımız bu mahallede çalışma yapmaktadır.  

 
Birimimizce Değerlendirilen Şikayet Sayısı 
ŞİKAYET ŞEKLİ 2005 2006 2007 
Beyaz Masa 190 221 205 
Telefon 2950 2650 2120 
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1.15.2. Çevre Koruma İşleri Birimi 
 
A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 
Belediye Başkanı tarafından ataması yapılan birim yöneticileri ve çalışanlar, Müdürlük Çalışma 
Yönetmeliğinin “Görev Tanımları” bölümünde açıkça belirlenen yetki ve sorumlulukları taşır. Birim 
çalışanları görevlerini aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere göre sürdürür. 
 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu 
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
- 2872 sayılı Çevre Kanunu 
- 3194 sayılı İmar Kanunu 
-   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 
B. Birime İlişkin Bilgiler 
 
1. Çevre Koruma İşleri Biriminin Fiziksel Alt Yapısı 
 
Birimimiz; Belediye merkez hizmet binasının 5. katında 75 m2 ‘lik bir büroda faaliyet göstermektedir. 
Ayrıca, müdürümüzün görev yaptığı 25 m2 ‘lik bir büro bulunmaktadır. 
 
2. Çevre Koruma İşleri Biriminin Organizasyon Yapısı 
 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Teknik Eleman Çevre Koruma İşleri Şefi Çevre Mühendisi 

 
3. Çevre Koruma İşleri Biriminin Teknolojik Kaynakları 
 
Ürün Adı 2005 2006 2007 
PC Bilgisayar 4 4 4 
Yazıcı 2 2 2 
Telefon Makinesi 5 5 5 
 
4. Çevre Koruma İşleri Biriminin İnsan Kaynakları 
 
Personel Durumu 2005 2006 2007 
Müdür  1 1 1 
Şef 1 1 1 
Teknik Eleman 1 1 1 
Çevre Mühendisi - - 1 
Memur 1 1 1 
Toplam 4 4 5 
 
5. Çevre Koruma İşleri Biriminin Sunduğu Hizmetler  
 
Birimimiz, 

- Çevre Duyarlılığı ve Çevre Eğitimleri, 
- Çevreye Uygunluk Ruhsatları ve Çevre Denetimleri,  
- Hava Kirliliğini Azaltma, 
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- Suyla İlgili Kirlilik Sorunlarını Azaltma, 
- Gürültü Kirliliğini Azaltma, 
- Görüntü Kirliliğini Azaltma, gibi hizmetleri sunmaktadır. 

 
2007 Yılı Çevre Koruma Faaliyetlerimiz 
 
Türkiye’de çevre değerlerinin korunması konusundaki politika, 1982 Anayasası’na çevrenin 
korunması ile İlgili maddenin konulması ile en üst koruma seviyesine ulaşmıştır. Bu maddeye göre 
“Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır.”Bu hakkın yerine getirilmesi için 
devlete ve vatandaşlara da sorumluluk yüklenmiştir. Birimimiz, Anayasamızın oluşturduğu “Çevre 
Hakkı”nı  korumak için, bir çevresel plan dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.  
 
Birimin 2007 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir; 
 
Hava Kirliliği Kontrolü  

  
- 1.sınıf GSM’ ler emisyon açısından kontrol edilmiş 10 adet emisyon raporu alınmıştır. 1 

adet işyeri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmiştir. 
- 2007 yılı içerisinde 208 adet işyeri  hava kalitesi açısından denetlenerek çevreyi 

kirletmeleri önlenmiştir.  
- 49 adet ekmek fırını denetlenmiştir. Filtre sistemi bulunmayan 21 ekmek fırınına filtre 

taktırılmıştır.   
- 2 adet işyerine mahsurlarını gidermediğinden Encümen kararıyla 2.050,00 YTL para 

cezası verilmiştir. 
- 20 adet kömür satış noktasından alınan kömür numunesi analiz yapılmak üzere İ.B.B. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Analiz Merkezine gönderilmiştir. 
 

Su Kirliliği Kontrolü 
 

- Su kirliliği ve kanal çökmelerinin en önemli nedenlerinden biri olan 24 kaplama 
atölyesinin  rutin kontrolleri yapılmıştır. 

 
Gürültü Kirliliği Kontrolü 

   
- Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/16 sayılı Genelgesi gereği Gürültü Ölçümü yapma 

yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildiğinden gürültü ile ilgili 32 şikayet 
İ.B.B. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bildirilmiştir. 

 
Görüntü Kirliliği Kontrolü 
 

-  “İ.B.B. Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”ne uymayan 49 adet işyerine tabelalarını 
indirmesi için süre verilmiş olup süre sonunda 46 işyerinin tabelalarını indirdiği tespit 
edilmiştir.  

- 3 adet işyerine, tabelasını indirmediğinden Encümen kararıyla 3.250,00 YTL para cezası 
verilmiştir. 

- 1 adet işyeri mahsurunu gidermediği için tabelasının Belediyemizce indirilmesi ve 
masrafı %20 fazlasıyla tahsil edilmek üzere Encümenden karar alınmıştır. 

- Bayrampaşa’nın prestij caddelerinden İstiklal Caddesi’nde tabela çalışması yapılmıştır. 
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- Toplam 3044 adet bez afiş mevcut bez afiş asma direklerine asılmıştır. Bunların 1030  
adedi Belediyemiz, 887 adedi Kamu Kuruluşları ve Siyasi Partilere, 977 adedi ticari 
kuruluşlara aittir. 

- Ticari kuruluşların astırdığı bez afiş asma bedeli toplam 6.340,80 YTL’dir. 
          
- Bayrampaşa İlçesi genelinde yaptığımız görüntü kirliliği denetimlerinde tespit ettiğimiz 

bayrak, bez afiş, kağıt afiş vb. reklam gereçleri toplatılmakta ve kirliliği oluşturan kişi ve 
kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılmaktadır. 

- 68 adet izinsiz asılan bez afiş tespit edimiştir. Abdi İpekçi Cad., Numunebağ Cad., 
Demirkapı Cad., Tuna Cad., Millet Cad. başta olmak üzere tüm anaarterlerde bez afiş 
ve bayrak taramaları yapılmıştır. 

- 1 adet işyerine izinsiz asılan bez afişi kaldırmadığından dolayı Encümen tarafından 
1.650,00 YTL para cezası verilmiştir. 

- Vinil afiş asmak isteyen 3 işyeri Birimimize müraacat etmiş 1 işyerine uygunluk görüşü 
verilmiştir. 

-  Kaldırım işgali yapan 41 adet işyerinin, 29 marketin, 73 inşaatın işgallerini kaldırarak 
çevreye kötü görüntü vermeleri önlenmiştir. 

- 1 adet işyerine kaldırım işgalinden dolayı 3.000,00 YTL para cezası verilmiştir. 
- Abdi İpekçi  ve Numunebağ Caddeleri için İ.B.B. ile yürüttüğümüz çalışmalar 

sonuçlandırılmıştır. 
- 16 adet dış cephe ile ilgili işlem yapılmıştır. 
- 4 adet bina ilgilisi dış cephe giydirme çalışmalarına başlamadığı için Encümen’e sevk 

edilmiştir. 
- 2 adet bina ilgilisi hakkında toplam 2.400,00 YTL para cezası kesilmiştir. 
- 2 adet binanın dış cephe mahsurları belediyemiz tarafından giderilip masrafın %20 

fazlasıyla ilgililerden tahsil edilmesi için encümenden karar çıkmıştır. 
- 12 adet binanın dış cephesinin giydirilmesi sağlanmıştır. 
- Bayrampaşa İlçesi genelindeki elektrik direklerinde bulunan ve görüntü kirliliği 

oluşturan tabelalar tespit edilerek kaldırılmaları için Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

 
Katı Atıkların Kontrolü 
 

- 246 adet boş arsa, 38 adet harabe bina tespit edilmiş ve temizletilmeleri sağlanmıştır.  
- 3 adet harabe bina işlem görmüştür. 
- 1 adet harabeye Encümen tarafından 850 YTL para cezası verilmiştir. 

 
Diğer Faaliyetlerimiz 
 

- Plan ve Proje  Müdürlüğü tarafından ruhsat alma aşamasında olan  842 adet İşyeri 
Çevre Denetim Ekibi’nce yerinde tespit yapılarak ve atık envanter dosyası hazırlanarak 
işyerleri bu dosyaya göre incelenerek ruhsat almaları sağlanmıştır. 

- Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen ruhsat alma aşamasındaki işyerlerine ait 41 evrak, 
denetimler sırasında işyerlerinin taşındığı anlaşıldığından Plan Proje Müdürlüğü’ne iade 
edilmiştir. 

- Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 21 adet işyeri Plan ve Proje Müdürlüğü’ne 
bildirilmiştir. 

- 11 adet işyerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama İzni alan geri kazanım tesisleriyle sözleşme 
yapmaları için işlem yapılmıştır. 
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- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi içerisinde 
yer almaları için   12 adet markete tebligat yapılmıştır. 

- Kırık pimaşı bulunan 21 binanın pimaşlarının tamir edilmesi sağlanmıştır. 
- Kırık pimaşını tamir ettirmeyen 1 binaya Encümen tarafından 850 YTL para cezası 

verilmiştir. 
- Hafriyat Döküm İzin Belgesi için 103 firmadan 184936,98 m3 alan için 50.910,13 YTL 

tahsil edilmiştir. 
- 48 kamyona Hafriyat Toprağı Taşıma Ruhsatı verilmiştir. 

Diğer Faaliyetlerimiz 
 
Müdürlüğümüzce Dünya Çevre Haftası kutlamaları kapsamında,  ilçemiz  Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile ortak olarak Hürriyet İlköğretim Okulundan başlayarak Fatih Parkına kadar çevre yürüyüşü 
yapılmış ve ardından sinevizyon gösterisi, konser,  Güneş Enerji Sistemleri gösterisi, halk oyunları 
gösterisi, bisiklet ve kaykay gösterisi, trombolin show ve ‘’Ben Çöp Değilim’’ adlı tiyatro gösterisi 
gibi eğitici ve kültürel etkinliklerin yer aldığı bir program düzenlenmiştir. 
           
Birimimizce Değerlendirilen Şikayet Sayısı 
 

- Beyaz Masa’dan Birimimize 159 adet şikayet evrakı gönderilmiştir. 
- 11 adet dilekçe ile doğrudan Birimimize şikayette bulunulmuştur. 
- 22 adet telefon şikayeti değerlendirilmiştir. 
- 6 adet şikayet Kaymakamlık’tan birimimize gönderilmiştir. 
- Toplam 198 şikayet yerinde değerlendirilmiştir. 
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1.16 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
 
KURULUŞ AMACI VE FAALİYET ALANLARI 
 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Mücavir alan içinde kalan sahhı müesseselerin gürültü, koku, zararlı 
atık ve benzeri yönden kontrollerini yapan 3572 sayılı kanununun 4. maddesinde belirtilen kriterlere 
hassasiyet göstererek yasa ve yönetmelikler doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 
vermek üzere kurulmuştur; 
4. Madde      
a) İnsan sağlığına zarar vermemek 
b) Çevre kirliliğine yol açmamak  
c) Yangın patlama, genel güvenlik 
d) Trafik ve karayolları  
e) İmar kat mülkiyeti ve doğanın korunması  
 ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak kanun, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde   İşyeri 
Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vermekle sorumludur. 
 
Ruhsat biriminde 1 Müdür,  3 Ruhsat Memuru 1 Ölçü Ayar Memuru, 1 Evrak Kayıt Memuru, 1 
Odacı, ve evrak takip işlemlerini yürüten 2 adet Zabıta Memuru olmak üzere toplam 9 adet 
personel’ den oluşmaktadır. 
 
RUHSAT İŞLEMLERİ  İLE  İLGİLİ  KANUNLAR 
 
3572 sayılı  işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun,  
5393 sayılı Belediye kanunu,  
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu,  
5259 Sayılı   Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile  
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun,  
353 sayılı Kanun hükmünde Kararname ve  
2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik   
Zabıta talimatnamesi   
  
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek: ; Yönetmeliğe  uygun olarak doldurulan başvuru formu ve 
istenen belgelerin eksiksiz olması halinde aynı gün ruhsat tanzim edilerek ilgiliye verilir.  
Ruhsatın verilmesine mütaakip işyeri Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü 
ve Müdürlüğümüz elamanlarından oluşturulan komisyon tarafından 30 gün içinde sıhhi, fenni, 
İtfaiye ve zabıta yönünden değerlendirilerek komisyon görüşü doğrultusunda ruhsatlandırma işlemi 
sonuçlandırılır. 
2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi: Umuma Açık İstirahat ve 
Eğlence Yerlerinin ruhsatlandırılmasında usul istenen belgelerin yanı sıra işyeri sıhhi, fenni, itfaiye ve 
asayiş yönünden yapılan tahkikatlarının olumlu olması durumunda ruhsatlandırma gerçekleşir.  
3. Umuma Mahsus Yerlerin Denetimleri:  Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan denetim ekibi tara-
fından Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin gece denetimleri yapılmakta olup ayrıca 
Belediye, Emniyet, Sağlık ve Milli Eğitim elemanlarınca Kaymakamlığın oluşturmuş olduğu 
komisyonda görev alarak gündüzleri İnternet kafelerin denetimleri yapılmaktadır.  
4. Hafta Tatili Ruhsatı Vermek:  394 sayılı hafta tatili kanununa göre nüfusu 10.000 veya daha fazla 
olan beldelerde halkın ihtiyacını ve gördükleri işin niteliği göz önünde tutularak tatil yapılması 
gereken günde istisna hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler Müdürlüğümüze müracaat 
ederek hafta tatili ruhsatı alırlar. Hafta tatili ruhsatı yıllık olarak düzenlenir ve o yıl  için geçerlilik taşır. 
5. Pazarcı Esnafın Belge Tasdik İşlemlerini Yapmak: Halkımızın;  yaş, kuru meyve ve sebze, günlük 
ihtiyaç maddeleri ile giyim ve ev eşyası gibi ürünleri,  evlerine yakın ve daha ucuz olarak temin 
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etmelerini sağlamak amacıyla,   haftanın belirli günlerinde ilçemiz sınırları içerisinde Belediye 
Başkanlığımızca  Pazaryeri olarak tespit edilmiş yerlerde satış yapmak isteyen Esnaf  için  Yer tahsisi 
ve tezgâh kurma belgesi verilmekte ve bu belge her yıl onaylanmaktadır… 
6. Ölçü ve Tartı Aletlerinin Damgalanma İşlemlerini Yapmak: 3516 Sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri kanuna 
göre ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak ve damgalama 
işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmakta 
7. Mesul Müdür Belgesi: Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve çok amaçlı alış veriş merkezlerini 
sevk ve idare etmek üzere işyeri sahipleri tarafından tayin edilen kimselere verilen belgedir. 
8. Canlı Müzik İzin Belgesi: Lokantalara İçkili yerlere ve Meskûn mahal dışında bulunan Çay 
Bahçelerine halkın huzur ve sununu bozmaması kaydıyla gerekli ölçümler yapılarak yetkili amir veya 
görevlendireceği kişinin kararı ile Canlı müzik izin belgesi verilir.  
 
2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ 
  
Müdürlüğümüz 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında  
 
- 498 adet ruhsat işlem dosyası  
- 570 adet hafta tatili ruhsatı  
- 665 adet Pazar tezgâh kurma belge tasdiki ve devir işlemleri 
- 465 adet ölçü tartı aletleri damgalama ve muayenel işlemi  
- 19 adet Mesul Müdür Belgesi  
- 2 adet Canlı Müzik izin Belgesi 
- 398 adet Belediye Encümenine sevk edilen dosya olmak üzere toplam 2.617 işlem 
gerçekleştirilmiştir. 
    
         3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu 5259 
sayılı Polis Vazife Kanunu ve yönetmelikler ile Zabıta Talimatnamesinde belirtilen kurallara 
uymayanlarla ilgili olarak 53 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine idari para cezası 
uygulanmıştır. Ayrıca bazı işyerlerinin ruhsatları iptal edilerek kısmen veya tamamen faaliyetten men 
edilerek cezalandırılmıştır.  
 
GELİRLER VE YILLARA GÖRE ARTIŞ ORANLARI 

 2005 2006 2007 
Sağlanan gelir (YTL) 4584.644 692.120 774.162 
Önceki yıla göre artış oranı (%) 32 19 12 
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1.17 Plan ve Proje Müdürlüğü 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü; belediyemiz sınırları dahilinde bulunan ve faaliyetleri sırasında çevresinde 
bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya 
vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere kanun 
ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Bu tip müesseselerin (G.S.M) 
Çevre ve insan sağlığı, yangın önlemi, işçi sağlığı, iş güvenliği ile teknik yönden denetimlerini 
yaparak ve yaptırarak çalışma ortamlarının sağılıklı ve çevreye uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla 
çalışan, teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yararlanarak sorumluluk sahasındaki müesseselerin 
(G.S.M.lerin) şehirleşme, sanayileşme arasındaki dengenin kurulmasına imar planları dikkate alınarak 
katkıda bulunmaktadır. Yapıların ve işyerinin mekanik, elektrik, ısı yalıtım, doğalgaz, tesis kurma 
izni, uygulama ve yerleşim projelerini onaylayan, fenni (teknik) muayeneleri yaparak raporlarını 
düzenleyip veren ve gıda maddeleri üreten Gayri Sıhhi Müesseselerde gerekli denetimleri yaparak ve 
yaptırarak gıda sicil belgesi vermekle görevli bir müdürlüktür. 
 
Müdürlüğün çalışmalarına yön veren kanun ve yönetmelikler aşağıdaki gibidir: 
 
3572 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun  
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
5393 sayılı Belediyeler Kanunu 
3194 sayılı İmar kanunu ve yönetmeliği 
1475 sayılı iş kanunu 
2872 sayılı çevre kanunu 
5179 sayılı Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlemesine dair kanun ve gıda sicili işlemleri ile sorumlu 
yönetici istihdamı hakkındaki yönetmelik. 
1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu 
2005/9270 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yangın zabıta ve teknik uygulama yönetmelikleri çerçevesinde görev 
yapmaktadır. 
 
Müdürlüğün son üç yıldaki personel kadrosu aşağıdaki gibidir: 
 

 2005 2006 2007 
Birim yetkilisi (Makine Mühendisi) 1 1 1 
Elek.Y.Müh. 1 1 0 
Mak.Y.Müh. 1 1 1 
Mak.Müh. 2 2 2 
Elek.Müh. 2 2 2 
ElektronikMüh. 1 1 1 
Kalem Sorumlusu 1 1 1 
Daktilograf (bilgi işlem) 1 1 1 
Evrak Kayıt Memuru    1 1 1 
Toplam 11 11 10 

 
Faaliyet Alanlarımız 
 
Müdürlüğümüzün faaliyet alanı işyerlerine (Gayri Sıhhi Müesseselere) açma ve çalışma ruhsatı, 
asansörlere işletme ruhsatı düzenleme, tesisat projeleri tetkik ve onay işlemleri (yapı ruhsatı eki 
projeler) yeni kurulacak tesislere tesis izni projesi tetkik ve onay işlemi ile tesis izin belgesi 
düzenleme, yapıların ısı yalıtım denetimlerinin yapılması ve rapor düzenleme inşaatı tamamlanmış 
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yapılara yapı kullanma izni tesisat raporu verilmesi, G.S.M. (2. 3.Sınıf) açma ve çalışma ruhsatı 
denetimlerinin yapılması projelerinin onay  işlemleri, işyerlerindeki periyodik muayeneye tabi 
cihazların muayenelerin yapılması, gıda maddeleri üreten işyerlerine (G.S.M) gıda sicil belgeleri 
düzenlenmesi, çevreye uyumlu işyerleri oluşumu için yapılan faaliyetler ile  şikayetlerin 
değerlendirilmesi, sonuçlandırması ile diğer müdürlüklerle müştereken (koordinasyon içinde) 
çalışmalar yapılması faaliyet alanlarımız içindedir. 
1.  Büro Hizmetleri 
 
İdari Büro: Bu büromuzda müdürlüğümüzle ilgili tüm evrak ve dilekçe kaydı, diğer müdürlüklere ve 
dış ünitelere cevap yazıları, zimmet tanzimi ve takibi  senelik izin, istirahat takibi, işyerleri ruhsat ve 
denetimleri ile yapı ruhsatı eki  evrakların kaydı, takibi ve ilgili birimlere aktarılması, tüm yazım ve 
yazışma işlemleri ile ilgili çalışma yapma, arşivleme ve kırtasiye takibi gibi hizmetler yürütülmektedir.                    
 
Teknik Büro: Bu büromuzdaki elemanlarımızca (Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve 
Elektronik Mühendisleri) ruhsat eki projeleri tetkiki ve tasdiki ve ısı yalıtım kontrolleri 
yapılmaktadır. Ayrıca işyeri denetimi ve rapor edilmesi, yapı kullanma tesisat raporu düzenlemesi, 
açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Diğer müdürlüklerle birlikte dosya hazırlama, 
kontrollük hizmetleri ve işyerlerindeki muayeneye tabi cihazların periyodik muayenelerini yapma, 
şikayetlerin değerlendirilmesi... v.b. gibi hizmetler de bu büroda yürütülmektedir. 

 
2. Gayri Sıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme   
Ruhsatlandırmada izlenen prosedür gereği yönetmeliğe uygun olarak başvuru formu ve müracaatta 
istenilen belgelerle birlikte hazırlanan dosya ile başvuru üzerine sıhhi, fenni, yangın ve çevre 
yönünden tetkikler değerlendirilmeler yapılarak ve yaptırılarak Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü  Çevre Koruma İşleri Birimi ve Plan ve Proje Müdürlüğünden oluşturulan ve 
yetkili kılınan Gayri Sıhhi Müesseseler inceleme kurulunun uygun görüşü doğrultusunda 
ruhsatlandırma yapılır.2007 yılında yapılan faaliyetler sonucunda 407 adet açma ve çalışma ruhsatı 
düzenlenerek verilmiştir. Müdürlüğümüzde 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere açma ve çalışma 
ruhsatı düzenlemekte ve verilmektedir. 

 
3. Yapı Ruhsatı Eki Tesisat Projeleri Tetkik ve Onay İşlemleri 
Yapı sahibinin ve projeyi hazırlayan Müelliflerinin dilekçe, istenilen evraklar ve projelerle birlikte 
başvuruları üzerine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapıya başlanılmadan önce alınması gereken 
yapı ruhsatı eki (Sıhhi tesisat, Elektrik tesisatı, ısıtma ve havalandırma, doğalgaz, soğutma, klima, 
asansör, yangın tesisatları  vb.) tüm tesisat projeleri ile ısı yalıtım projeleri, tesis kurma izni 
projelerinin mevzuata uygun olarak tetkiki ve tasdik işlemleri yapılmaktadır. 2007 yılında 
birimimizde 427 adet yapı ruhsatı eki tesisat projesi işlem görmüş 348 adeti onaylanarak İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiştir. 79 adet dosya ise evrakları tamamlandığı an verilebilecek 
durumdadır. 
 
4. Yapı Kullanma İzni Tesisat Raporu ve Isı Yalıtım Raporu Düzenleme İşlemleri 
Yapıların inşaat safhasında ve kaba inşaatı tamamlanmış (sıvaya başlanmadan önce) olanların 
sahiplerinin ve Müelliflerinin başvuruları üzerine tasdikli ısı yalıtım projesine uygun olarak yapılmış 
yapıların ısı yalıtımla ilgili raporlarının ve yapı ruhsatlarının tasdiki yapılmaktadır. İnşaatı 
tamamlanmış yapıların sahiplerinin ve Müelliflerinin başvuruları üzerine yapıların tesisat kontrolü, 
onaylı tesisat projelerine uygunluğu kontrol edilerek, yapıların yapı kullanma izni tesisat raporları ve 
ruhsatlarının tasdikleri yapılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmektedir. 2007 yılında 
birimimizde 128 adet ısı yalıtım raporlarının  ve ruhsatlarının tasdiki yapılmıştır. 158 adet yapı 
kullanma izni tesisat raporu ile  158 adet ısı kazancı raporu tanzim edilmiştir. 
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5. Gayri Sıhhi Müesseselerin (İşyerlerinin) Denetimi 
İlçemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin açma ve çalışma ruhsatı ve işyerlerinde çalıştırılan 
periyodik muayeneye tabi cihaz ve makinelerinin muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının 
denetimleri teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. 
Denetimleri yapılan işyerlerine tebligatlar yapılarak tedbirler aldırılmakta ve ruhsat müracaatında 
bulunmaları için yasal mevzuat çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. 2007 yılında 1186 adet işyeri 
denetlenmiş,müracaatta bulunmaları için zabıta müdürlüğümüzce tebligatları yaptırılmış,şikayete 
konu olan ve çevreyi menfi yönde etkileyen yerlerle ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlemler 
yapılmıştır. 
  
6. Çevreye Uyumlu İşyerleri Oluşumu İçin Yapılan Faaliyetler İle Şikayet Değerlendirme ve Sonuçlandırma 
Hizmetleri 
Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyette bulunan çevreye, insan sağlığına, altyapıya zarar veren ve 
vermesi muhtemel olan işyerlerinin ıslahı (show-room’a dönüşümü  vb.) tahliyesi için çalışılmış 
döküm atölyelerinin tamamı tahliye ettirilmiş, şikayete konu yerlerin (mesken sahasından ) tahliyeleri 
ve taşınmaları için gerekli işlemler ve uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca sünger depoları, oto kaporta 
boya atölyeleri, oto tamir atölyeleri, hurda depoları, LPG satış yerleri, metal kaplama atölyelerinin 
tamamı ile ilgili çalışmalar yapılmış bir bölümünün mevzuata uygun yerlere taşınması sağlanmış, 
faaliyette bulunanlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Müdürlüğümüze gelen 
67 (altmış yedi) adet beyaz masa şikayet dilekçesi, telefon ve e-mail ile yapılan şikayetlerle ilgili 
gerekli yasal işlemler yapılmıştır.  
 
Kontrol Edilip İşlem Yapılan  İşyerleri 
 2005 2006 2007 
Sünger Depoları  (Adet)                   5 12 12 
Oto Kaporta Boya Atölyesi   (Adet)                   6 42 66 
Oto Tamir Atölyesi  (Adet)                               8 33  36 
Hurda Depoları (Adet)                                        21 13 31 
LPG Satış Yerleri Deposu  (Adet)                      5 13 17 
Metal Kaplama Atölyesi   (Adet)                        14 22 38 
 
7. Cihaz, Makinaların Peryodik Muayenelerinin Yapılması ve Rapor Tanzimi  
İşçi sağlığı iş güvenliği ile de bağlantılı olarak Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerle sair yerlerde 
(yapılarda) çalıştırılan kompresörlerin, asansörlerin, vinçlerin, kreynlerin, yakıt tanklarının, buhar 
kazanlarının ve buhar jeneratörlerinin vb cihaz ve makinelerin periyodik muayeneleri yapılarak ve 
raporları tasdik edilerek verilmektedir. 2007 yılında periyodik fenni  muayeneleri yapılan makine ve 
cihaz sayısı : 123 adettir.   
8. Gıda Sicil Belgesi Düzenleme 
5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve gıda sicili işlemleri ile 
sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak dilekçe ve gıda sicili için gerekli 
belgelerle başvuru alındıktan sonra Sağlık İşleri Müdürlüğünden Veteriner hekim, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünden, Ziraat Mühendisinin kontrol ve denetim raporları doğrultusunda gerekli 
değerlendirmeler yapılarak gıda maddeleri üreten işyerlerine gıda sicil belgesi düzenlenerek 
verilmektedir. 2007 yılında birimimize 61 adet gıda sicil başvurusu yapılmış ve 53 adet gıda üreten 
işyerine gıda sicil belgesi düzenlenerek verilmiştir.  
   
Plan ve Proje Müdürlüğü İşlem Sayıları 
  2005 2006 2007 
 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 200 205 407 
 Yapı kullanma izni tesisat raporu 74 85 158 
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 Isı yalıtım raporu 74 145 128 
 Ruhs. pr. onay+işyeri açma izini +itf. harcı 200 2005 1282 
 Kontrol edilen işyerleri 1062 862 1186 
 Periyodik fenni muayene 80 71 123 
 Tesisat projesi onayı 181 305 348 
 Proje tescil işlemleri 488 531 487 
 Gıda sicil belgesi 0 54 53 
Toplam 2359 4263 4172 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü Gelirleri 

 2005 2006 2007 
 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 2.870 3.190 5.905,00
 Yapı kullanma izni tesisat raporu 66.765 247.743 786.429,74
 Isı yalıtım raporu 33.060 28.865 190.956,43
 Ruhs. pr. onay+işyeri açma izini +itf. harcı 80.797 146.253 298.453,69
 Kontrol edilen işyerleri 0,00 0,00 0,00
 Periyodik fenni muayene 970 270 15.050,00
 Tesisat projesi onayı 141.305 1.944.303 2.120.021,32
 Proje tescil işlemleri 11.101 24.874 24.321,45
 Gıda sicil belgesi 0,00 7.750 9.210,00
Toplam 336.869 2.403.250 3.450.347,63
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1.18 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar İşleri Birimi 2007 yılı çalışmalarını Teknik Başkan Yardımcısı  
Sayın Mustafa Demirkan’a bağlı olarak birim amiri  yönetiminde, 13 adet (THS) sınıfında memur ve 
6 adet (GHS) sınıfında memur olmak üzere toplam 19 personel ile sürdürmüştür. 
  

 Ruhsat 
Bürosu 

Yapı Denetim 
Bürosu 

İmar Durum 
Bürosu 

Harita 
Bürosu 

Kalem 
Bürosu 

Mimar 2 1 1 - - 
İnşaat Mühendisi 2 3 - - - 
Harita Mühendisi - - 1 2 - 
Jeoloji Mühendisi - - 1 - - 
Arşiv Memuru - - - - 1 
Kalem Memuru     4 

 
Birimin amacı, Bayrampaşa’da yapılan inşaatlara imar planlarına uygun olarak imar durumu, inşaat 
istikameti, kot- kesit ve röleveleri tanzim etmek; hazırlanan projelere mevzuata uygun olarak ruhsat 
vermek, bu inşaatları yapım aşamasında denetlemek ve uygun olarak bitirilenlerine ise iskân belgesi 
tanzim etmektir. Bunun yanında daha önceden ruhsat verilen binaları kamu yararı doğrultusunda 
projesine uygunluğu açısından denetlemek ve bu binalardaki kanun dışı uygulamaları engellemek, 
yıkım veya ıslah edilmesini sağlamaktır.  
 
Birimin stratejik hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: (1) .Ruhsat verilen inşaatların %100’ünü ciddi 
anlamda denetlemek. Ruhsat harici gelişmelere, bina müdahalelerine, eklemelere, bina 
değişikliklerine meydan vermemek. (2) Yıl içinde  denetlenen tüm inşaatlarda ruhsatsız ve ruhsatına 
aykırı faaliyetleri veya bina sayılarını %0’a çekmek. (3)  İmar kanununun 29. maddesine göre,  “Bir 
yapı inşaata başlama tarihinden itibaren beş yıl içinde bitirilemediği takdirde verilen ruhsat 
hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep 
haklar saklıdır.” Hükmü gereğince ruhsatlı olup iskan alamamış binalara öncelikle ruhsat harici 
işlemleri, inşaatları tespit etmeye yönelik bir envanter çalışması yapmak ve bu envanter çalışmasının 
sonucuna göre  bir ıslah planı oluşturmak. Öncelikli olarak ıslah edilmesi öngörülen binaların yıl 
içinde %5’ine yeni ruhsat ve iskan almaya teşvik etmek. 
İmar İşleri Biriminin  Faaliyet ve Proje Bilgileri özetle; 
 
• Birimin 2007 yılı faaliyetleri 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Yasası çerçevesinde sürdürülmüştür ve bu çerçevede aşağıdaki işlemler yapılmıştır: 
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği  onaylatıldı. 
• 21.11.2005 tastik tarihli Revizyon Uygulama İmar Planında İmar kanunu 18.madde uygulaması 
yapılacak alan olarak belirlenmiş ve Belediye Encümenin14.09.2006 tarih ve 1137 sayılı 
kararıyla  İsmetpaşa mah. 8/1 pafta  792,793,804,14845,14846,14847,14848,14849,14850,14851, 
14852,14853,14854,14855,14856,14857,14858,14859,14860,14861,14862 ve 14863,8/5 pafta, 
13642,13643,13644,13443 ve 13444 sayılı parseller 3194 sayılı İmar kanunu 18. maddesine istinaden 
re’sen imar uygulaması yapılmış ve yeni 8/5 pafta, 50 ada, 1 parsel olarak Tapu Sicil Müdürlüğünce 
tescili yapıldı. 
• 21.11.2005 tastik tarihli Revizyon Uygulama İmar Planına göre Vatan  Mah.483 pafta, 2975 ada, 1 
parsel, 14.09.2006 tarih ve 1136 sayılı Belediye encümeni kararıyla 3194 sayılı İmar kanunu 18. 
maddesine istinaden re’sen imar uygulaması yapılmış ve yeni 3278 ada 1 parsel olarak Tapu Sicil 
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Müdürlüğünce tescili yapılmıştır. Bu iki uygulama ile Park ,Çocuk Bahçesi ve imar yollarının kamuya 
bedelsiz terk edilmesi sağlanmış oldu. 
• Vatan  Mah.483 pafta, 3278 ada 1 parselin doğusundaki Park alanı üzerindeki kaçak yapılaşmalar 
yıktırılarak park alanı düzenlemesi yapılması için Park ve Bahçeler müdürlüğüne gereğinin yapılması 
arz edilmiştir.Yanısıra Çevik Kuvvet önü Demircilerin bulunduğu ruhsatlı binaya yapılmış olan 
eklentiler ile kaçak yapıların tespiti yapılmış İmar Kanunu 42.madde  para cezası ve 32.madde yıkım 
kararı alınmış, söz konusu kaçaklar Müteahhit firma tarafından yıktırıldı. 
• İlçe genelinde 36 adet kaçak yapılaşma bir kısmı Müteahhit tarafından yıktırılarak bir kısmıda 
vatandaşın kendisi tarafından yıktırılarak  ruhsatlı projesine uygun hale getirildi. 
• 2007 Yılı Hedeflerimizde bulunan Kocatepe mah. 4-6/3 pafta eski113 parselde,  21.11.2005 tastik 
tarihli Revizyon Uygulama İmar Planında Açık Spor Tesisleri alanında kalan   3300 m2 alanlı, 22592 
sayılı parselin, 1YTL sembolik bedelle Bayrampaşa Belediyesine  tescili sağlandı. 
• Orta mah. 71 pafta 420 ada 30 parseldeki Park alanının Belediyeye Bedelsiz terki  için yapılmış 
olan protokolün Belediye tarafından yapılması gereken yükümlülükler yerine getirilmiş olup karşı 
taraf muhatabı  sayın Murat IRMAK’ın Protokolün gereğini yerine getirmesi için Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne yazı yazıldı. 
• 21.11.2005 tastik tarihli Revizyon Uygulama İmar Planında  Kültür Tesisleri Alanında kalan ,Orta 
Mah. 487 pafta 2927 ada,10 parsel’in mülkiyet sorununun çözümlenmesi için Büyükşehir Belediyesi 
Emlak İstimlak Daire Başkanlığına Teknik bilgilendirme yazısı yazıldı. 
• Bayrampaşada yapılması düşünülen Kensel Dönüşüm Çalışmaları hakkında Müdür arkadaşlara 
bilgilendirme föyü dağıtıldı. 
• Personelin MIS , Sisworld, Siskbs proğramlarının kullanılmasına başlanılmış olup İmar        
Durumu Sayısal olarak AKOS üzerinden verilmeye başlanmıştır.İnşaat İstikamet Rölevesinin de 
sistem üzerinde verilmesi için eğitime devam edilmektedir. 
• Yapı İzin, Yapı Kullanma ve Yıkım Ruhsatlarının ,Kaçak tespit Tutanaklarının AKOS üzerinde 
verilmeye başlanmıştır.2007 yılında bunlara ilişkin verilen ruhsatlar AKOS’a aktarılması çalışmaları 
devam ediyor.Ruhsatların  Nufüs ve Vatandaşlık idaresine On_line üzerinde de verilmeye 
başlanmıştır. 
 • 21.11.2005 tastik tarihli Revizyon Uygulama İmar Planında  Otogar alanında kalan Parsellerin 
tevhit ve ifraz işlemi yapılmış olup tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilmiştir.Ancak Otogarın 
içinde kalan 18010 sayılı parselde tescilli eser şerhi bulunduğundan Tescilin yapılabilmesi için 
Koruma Kurulu Kararı gerektiğinden bu kararın çıkartılması için çalışmalar devam etmektedir. 
 • Mega Center alanında kalan ve Kuru gıda Kooperatifine ait C,C’ ve A Bloklarının Yapı İzin 
Ruhsatları verimiş bunlardan C ve C’ Bloklarının  İskanları da verilmiş olup A Blokların Kat İrtifak 
Listeleri onaylanmıştır. 
 • MULTİ TURK MALL’a ait alanda bulunan İKEA’ya Yapı İzin Ruhsatı ve Yapı Kullanma 
Ruhsatı verilmiştir. 
• Altıntepsi Mah. 18/4 pafta 19039 parselde yapılmakta olan Miyansera evleri arsasına Yapı İzin 
Ruhsatı verilmiştir. 
 

YIL İÇİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN, YILLARA GÖRE KIYASLANMASI 
 2004 2005 2006 2007  
Temel Ruhsatı 255 275 288 257 
Tadilat Ruhsatı - - - 216 
Yıkım ruhsatı 164 173 193 130 
Temel üstü ruhsatı 123 175 182 125 
İskan 21 26 25 61 
Yapı tatil tutanağı 31 9 39 114 
Jeo. rapor onayı 255 270 320 250 
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İmar Dur. (çizili) 395 445 705 491 
İmar Dur. (yazılı) 230 303 436 559 
Tevhid-İfraz 46 30 90 55 
İnş.İst. rölövesi 356 329 522 278 
Kot-kesit 92 118 181 109 
Enc. teklif belgesi 49 39 84 55 
Kontr-Gabari - 2 17 - 
Revizyon 13 16 22 76 
3194 Say. Ka. İliş.  
18.md. Uyg. - - 2 - 

Yazışma 201 323 326 550 
                                                     

KAÇAK VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMALAR İCMAL CETVELİ  

YILLAR 

YIKIM 
CEZASI 

VERİLEN 
YAPI 

SAYISI 

YIKILAN 
YAPI 

SAYISI 

RUHSATA 
BAĞLANAN

ORAN
(%) 

PARA 
CEZASI 

VERİLEN
YAPI 

SAYISI 

TOPLAM 
CEZA 

MİKTARI

TAHSİL 
EDİLEN 
MİKTAR 

ORAN
(%) 

2005 12 2 1 25 12 68850 YTL 43850YTL 63,69 
2006 39 12 8 51,28 39 281353YTL 162773YTL 57,85 
2007 63 5 13 31,75 103 861317YTL 150879YTL 17,50 

 
YILLARA GÖRE YAPI İZİN VE YAPI KULLANMA İCMAL CETVELİ  

YILLAR RUHSAT TADİLAT İSKAN 
2004 255 - 21 
2005 275 2 26 
2006 288 20 25 
2007 245 161 61 
TOPLAM  1063 183 173 
 

BİRİME AİT GELİRLERLE İLGİLİ  2004-2007 MUKAYESESİ  

 2004 2005 2006 2007  

İnşaat harcı 71.251 266.625 4.038.353 4.267.513 
Tasdik suret harcı 5.772 27.353 186.511 431.715 
İmar harcı 213.899 951.641 1.106.118 460.448 
İşgaliye harcı 177.849 533.056 974.457 1.322.506 
İmar cezası 101.762 68850 281353 864.886 
Ağaç harcı 46.233 52.505 71.121 142.223 
Otopark harcı 779.438 1.554.512 2.784.380 2.428.600 
İpotek harcı 10.431 6.437 488.007 12.714 
Toprak Harcı - - 1.095.068 2.513.294 
Toplam 1407535 3460979 11025368 12.443.979 
 
1.18.1. Planlama İşleri Birimi   
   
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İşleri Birimi 2007 yılı çalışmalarını Teknik Başkan 
Yardımcısı  Sayın Mustafa Demirkan’a bağlı olarak birim amiri  yönetiminde, 4 adet (THS) sınıfında 
memur ve 1 adet de (GHS) sınıfında memur olmak üzere toplam 5 personel ile yerine getirmiştir. 
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Birim Personelimiz 
 2004 2005 2006 2007 
Şehir Plancısı 2 2 1 2 
İnşaat Mühendisi   1 1 
Mimar 1 1 1 1 
Memur 2 1 2 1 
 
Servis mekanlarının fonksiyonlarının ve donatılarının  nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesini ve 
artırılmasını sağlamak. (c) Kentsel mekanların yenilenmesi, sağlamlaştırılması ve dönüşüm Birimin 
amaç ve hedeflerini şu şekilde belirlemiştir: (a) İlçenin üst ölçekli planlarla getirilen arazi kullanım 
kararlarını uygun olarak imar planlarını yapmak, yaptırmak, değişikliklerini incelemek, (b) Kentsel 
projelerinin yapım çalışmalarına  önderlik etmek. (d) Tarihi değerlerin korunması ve yaşatılması 
çalışmalarını yapmak. (e) İlgili Bakanlık, Büyükşehir Belediye Başkanlığı , diğer kurum ve kuruluşlar 
ve müdürlüklerle ortak yapılacak yatırım ve düzenleme projelerini yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla 
ve müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak. 
Birim aynı zamanda, Bayrampaşa ilçesi içerisinde sanayiden hizmete işyerlerine dönüştürülecek 
alanları tespit eden çalışmalar yapmaktadır.  İlçenin kendi iç hareketine hizmet verecek ticaret 
alanlarını, mevcut nüfusun yaşadığı konut bölgelerini, bu bölgelere ve çevre bölgelere  hizmet 
verecek donatı alanları ile ototerminal alanını ve önemli alışveriş alanlarının yapısal planlamasını 
yapmaktadır. Bayrampaşa ilçemize ait 1/5000 ölçekli, Bayrampaşa Revizyon uygulama İmar Planı, 
21.3.2003 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanmıştır. 21.03.2003 onanlı, 1/5000 
ölçekli revizyon nazım imar planı ve revizyonları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon 
uygulama imar planları ihale edilmiş, bu planlarda 21.11.2005 tarihinde Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nca aynen onanmıştır.   
                                                                        
Planlama  İşleri Biriminin  Faaliyet ve Proje Bilgileri 
  
Büyükşehir Belediyesince dağıtımı yapılan plan kararlarının müdürlüklere dağıtımını yapmakta, ilan 
ederek 30 günlük askı süresi için askı işlemlerini yapmaktadır. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile toplantıları organize etmekte, bu 
müdürlüğün dönüşüm planları için yaptığı çalışmaları izlemekte, gerekli koordinasyonu sağlamakta 
ve bu konuda raporlama çalışmalarını yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 
amaçlı yaptığı seminer ve toplantılarına katılmaktadır. Tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması 
bağlamında da Çevik Kuvveti’nin restorasyonu çalışmalarına başlanılmış olup, bu konuda da 
Koruma Kurulu ile görüşmeler yapılmaktadır. 
 
Planlama İşleri Biriminin  Faaliyet ve Proje Bilgileri özetle; 
 
Bayrampaşa İlçesinin daha güvenilir ve sağlıklı bir kent hüviyetine kavuşturulması amacıyla 
Büyükşehir Belediye’since yapılacak kentsel dönüşüm planlama faaliyetlerinde etkin rol  oynamak ve 
ihalesi  tamamlanmış olan Kentsel Dönüşüm çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 
aktif rol oynamaktadır.  
Büyükşehir Belediyesince onamış olan 1/100000 ölçekli Bölge planına dayalı yapımı devam etmekte 
olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun hazırlanmakta olan 1/5000 ölçekli Plan 
çalışmalarına, hedeflerimizin yansıtılması sağlanmıştır.  
21.11.2005 tarihli meri imar planına yapılacak olan plan değişikliklerinin kentsel dönüşüm planlama 
çalışmaları amacına uygun değerlendirmek. Bu doğrultuda 2007 yılı içerisinde 7 adet plan değişikliği 
teklifi onaylanmıştır. 8 adet plan değişikliği Büyükşehir Belediyesince red olunmuştur. 21 adet plan 
değişikliği için ise Büyükşehir Belediyesinden sonuç beklenmektedir.  
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Çevik kuvvet binasının güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çalışmalarının ihalesi 
yapılmış. Çalışmalar Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu ile koordianasyon halinde 
devam etmektedir. 
Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) kapsamında görevlendirilen firma tarafından plan ve 
projelerde kullanılmasına altlık olacak tüm bina envanterleri, arşiv dosyaları, tapu bilgileri, ada, parsel 
bilgileri,bina ve yol fotoğrafları,  halihazır ve kadastral haritalar  bir veritabanı sistemi içerisine 
atılmıştır. Ayrıca  mer’i planların sisteme aktarılması sağlanmış. Bundan sonraki sayısallaştırma 
çalışmaları için teknik kadro eğitime tabi tutulmuştur. 
 
Birimimiz parsel ölçeğinde gelen plan değişikliği tekliflerini incelemekte, kurum görüşlerini almakta 
ve meclise sunmaktadır. 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 
onandıktan  sonra  plana  askı  süresi  içerisinde  yapılan  itirazların  haricinde meclise sunduğumuz 
plan değişiklikleri aşağıda verilmiştir. 
 
DEĞİŞTİRİLEN 

PLANIN 
ÖLÇEGİ 

DEĞİŞİKLİĞİN TÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİN 
BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİN AMACI 

Terazidere Mah., Uluğbey 
İlköğretim Okulu alanındaki 
kapalı spor tesisinin kaldırılması 
hk. (Plan tadilatı.) 
 
Tasdik Tarihi:21.1.2007 

Parsel bazında 1/5000 ölçekli plan 
doğrultusunda okul alanı 
içinde yer alan kapalı spor 
tesisi alanının kaldırılması. 

Kartaltepe Mah., 6/3 pafta, 
11579 parsel (askı süresi içinde 
itiraz) 
 
Tasdik Tarihi:21.1.2007 

Parsel bazında İstikamet değişikliği. 

Vatan Mah., 12 pafta, 22033 
parsel (askı süresi içinde itiraz) 
 
Tasdik Tarihi:21.01.2007 

Parsel bazında Arka bahçe mesafesinin 3.00 
olarak, meri kadastrallara 
göre düzenlenmesi, kademe 
hattının da kadastrallara göre 
değiştirilmesi. 

Yenidoğan Mah., 9-10/2 pafta, 
37 ada, 24 parsel (askı süresi 
içinde itiraz) 
 
Tasdik Tarihi:21.01.2007 

Parsel bazında “Alttan geçerek ulaşım 
sağlanacaktır” notunun 
eklenmesi ve İmar 
yönetmeliğindeki ticaret 
alanlarındaki derinlik şartı  
30.00 mt. şartının 
uygulanması 

Yenidoğan mah., 9-10/1 pafta, 
5 ada, 3 parsel (askı süresi içinde 
itiraz) 
 
Tasdik Tarihi:26.02.2007  

Parsel bazında İmar istikametinin itiraz 
doğrultusunda ikinci binayı 
koruyacak şekilde, köşe 
binada da kırılarak 
değiştirilmesi. 

1/1000 

Yenidoğan Mah., 72 pafta, 248 
ada, 121 parsel (Plan tadilatı.) 
 
Tasdik Tarihi:26.02.2007 

Yol boyunca İstikamet değişikliği. 
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 Yıldırım Mah., 2/3 pafta, 56 
parsel hk. (Plan tadilatı.) 
 
Tasdik Tarihi:11.04.2007 

Parsel bazında İlköğretim alanının 
ticaret+hizmet alanı olarak 
değiştirilmesi. 

 
21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı onandıktan sonra plan üzerinde yapılan 
değişiklik tekliflerinde elde edilen harç gelirleri yıllar itibari ile aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
  

BIRIM GELIRLERI 
 2005 2006 2007 
İmar plan tadilat  2.334.495YTL - - 
İmar plan yapım ve onay harcının - 20.950YTL 182634,211 YTL 
Ozalit Çekimi 318YTL 561YTL 10YTL 
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1.19 Emlak İstimlak Müdürlüğü 
 
İstanbul Metropoliteninin bir parçası olan Bayrampaşa İlçesi’nin ilçe sınırları içinde Belediyenin 
mülkiyetindeki gayrimenkullerle tapu sicilinden kayıtları terkin edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
her türlü işlemin takip ve neticelenmesini sağlar.    
   
Müdürlüğümüzün Genel Olarak Görevleri: 5393 sayılı kanuna istinaden Belediye sınırları içersinde olup 
da mer’i imar planlarında yol, yeşil alan, çocuk parkı, park v.s. amme hizmetine ayrılmış alanların 5 
yıllık imar programı doğrultusunda 2942-4650 sayılı kamulaştırma kanununa istinaden istimlak 
işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılması yapılarak işlemlerini yürütür. Belediye adına yeni 
gayrimenkul alım ve kiralama işlemlerini yapar. Belediye gayrimenkullerinin veya yol artıklarının 
2886-45-36.ve 51/g maddelerince kiralama işlemleri, 3194/17 sayılı İmar Kanunu kapsamında yol 
fazlası satış işlemleri yapar. 

 
Müdürlüğümüzün Teşkilatı: Müdür sorumluluğunda ,2 İnşaat Mühendisi,1 Harita Mühendisi, 
Teknikerden oluşmaktadır. 

 
Kamulaştırmalar  (2942-4650 Sayılı Kanunlar): 
 
1) Vatan Mahallesi, Emek sokak, Büyük Uygur Çıkmazı adresinde, Bayrampaşa Tapu Sicil 
Müdürlüğünün 18/1 Pafta, 351 parselinde kayıtlı 369.91 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 300/782 
hissesi olan 141.90 m2’lik kısmının 120.868,00 YTL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanarak 
yıkımı gerçekleştirilmiştir.(YOL) 
 
2) Muratpaşa Mahallesi,  Akın Sokak, adresinde  8/9  pafta, 21988  parselin  41.892,55 YTL bedelle 
kamulaştırma işlemleri tamamlanarak yıkımı gerçekleştirilmiştir.(YOL)    

 
3) Kartaltepe Mahallesi, 24.lük Yol ve 61.Sokak adresinde 4-6/3 pafta,11944 parselin 24.323,00 YTL 
bedelle kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır.(YOL) 

 
4) Cevatpaşa Mahallesi, Kars Sokak adresinde 1-3/2-1 pafta 13223 parselin 115.864,00 YTL bedelle 
kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır.(YOL) 

 
5) Kartaltepe Mahallesi, 68.sokak ve Belen sokak adresinde 4-6/3 pafta,6995 parselin 195.500,00 
YTL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. (YOL)  

 
6) Orta Mahallesi,Sur sokak adresinde 69 pafta, 437 ada, 130 parselin 90.000,00 YTL bedelle 
kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır.(PARK) 

 
7) Orta Mahallesi,Sur sokak adresinde 69 pafta, 437 ada, 129 parselin 73.705,00 YTL bedelle 
kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır.(PARK)  

 
8) Yıldırım Mahallesi, Uludağ Sokak adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 2/2 pafta, 
3693 parselinde kayıtlı gayrimenkulün mahkeme kararına istinaden kamulaştırma işlemi 
tamamlanarak tapusu alınmıştır.(YOL) 
 
9) Yenidoğan Mahallesi,Demirkapı Caddesi adresinde,Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 9-10/1 
pafta, 16 ada, 1 parselinde kayıtlı gayrimenkulün enkazının 5.727,00 YTL bedelle kamulaştırılması 
işlemi tamamlanmıştır.Enkazın yıkımı gerçekleştirilecektir. (YOL) 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |187 

 
10) Yenidoğan Mahallesi, Demirkapı Caddesi adresinde, Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 9-
10/1 pafta, 16 ada, 34 parselinde kayıtlı gayrimenkulün enkazının 23.135,00 YTL bedelle 
kamulaştırılması işlemi tamamlanmıştır.Enkazın yıkımı gerçekleştirilecektir. (YOL) 
 
11) Yenidoğan Mahallesi, Demirkapı Caddesi adresinde, Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 9-
10/1 pafta,16 ada, 35 parselinde kayıtlı gayrimenkulün enkazının 34.148,00 YTL bedelle 
kamulaştırılması işlemi tamamlanmıştır. Enkazın yıkımı gerçekleştirilecektir. (YOL) 
 
Yol Fazlası Satışları (3194/17.Madde); 17 Adet Yol fazlası satışlardan 2007 yılı içerisinde toplam 
209.619,70 YTL’lik gelir elde edilmiştir. 

 
Yola ve Yeşil’e Terkler: 
 
1) 12 pafta 1705 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
2) 4-6/4 pafta 7378  parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
3) 18/10 pafta,11080 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
4) 4-6/3 pafta,11944 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
5) 18/1 pafta,351 parselin YOLA terkini işlemi devam etmektedir. 
6) 69 pafta,437 ada,153 parselin PARKA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
7) 246 pafta,318 ada,32 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
8) 1-3/2-1 pafta,13223 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
9) 4-6/3 pafta,6995 parselin YOLA terkin işlemi tamamlanmıştır. 
10) 2/2 pafta,3693 parselin YOLA terkin işlemi devam etmektedir.  
 
Kira Gelirleri:  
 
93 adet Belediye adına kayıtlı gelir getiren gayrimenkul bulunmaktadır. Bu gayrimenkullerimiz 
aşağıya çıkartılmıştır. 
 

• 1 adet hipermarketin otopark, ve idari kısmı  
• 4 adet kafeterya-lokanta  
• 1 adet kreş binası 
• 1 adet P.T.T  
• 1 adet kır kahvesi 
• 1 adet açık otopark  
• 1 adet taksi durağı 
• 1 adet video ve fotoğraf çekim işi 
• 10 adet muhtelif yerlerde büfe 
• 1 adet köfteci 
• 10 adet bağımsız bölümden oluşan 1 adet meslek odası binası  
• 1 adet çayocağı 
• 6 adet spor kulübü 
• 4 adet muhtarlık yeri 
• 1 adet katlı otopark  
• 1 adet Reklam Ajansı Billboardlar 
• 1 adet Cami derneği yeri 
• 4 adet Muhtelif Yerlerde Ecrimisil 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |188 

• 14 adet Deka Tek.San.Sit.muhtelif dükkanlar 
• 2 adet Akaryakıt istasyonu 
• 1 adet Kurban satış yeri 
• 1 adet Park 
• 1 adet Halı saha 
• 10 adet Özdericiler San.Sit .muhtelif dükkanlar 
• 6 adet Belediye Hizmet Binası altgeçitinde bulunan muhtelif dükkanlar 
• 1 adet Otopark ve Spor Tesisi Alanı 
• 2 adet kafeterya-sosyal tesis 
• 1 adet hastahane binası 
• 3 adet dernek yeri 
• 1 adet Belediye Hizmet Binası altı otopark 
 
 Diğer Faaliyetler: 
 
• Kira ihale işlemleri,ve ödemelerini zamanında yapmayanların dosyaları Hukuk İşleri 

Müdürlüğüne sevk edilerek icra takip işlemlerine devam edilmesi sağlanmaktadır. 
• 2007 yılı itibariyle (Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Baygem kursları, İl Özel İdaresinde              

bulunan  muhtelif bürolar, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve İl Gençlik  Spor              
Müdürlüğü mülkiyetindeki otopark olarak, ecrimisil) kiralanan gayrimenkullere              
Belediyemizce 459.144,78 YTL kira ödemesi yapılmıştır. 

• 2007 yılı tahsil edilen kira geliri 960.621YTL olup (%81) 
• 2007 yılı icra kanalıyla tahsil edilecek kira bedeli 226.091,00 YTL’dir. (%19)  
• Birimimiz 2007 yılı kamulaştırma bütçesinde enkaz bedeli için ayrılan mevcut 500.000 

YTL’nin 27.325,22 YTL’si harcanmıştır. 
• Yol, park v.s. gibi alanlarda kalan gayrimenkullerin kamulaştırması için ayrılan 2.000.000 

YTL’nin 1.654.657,69 YTL’si harcanmıştır.   
• 2007 yılı içerisinde kamulaştırma için bütçede ayrılan 2.500.000,00 YTL’nin 1.681.982,91 

YTL’si harcanmış olup gerçekleşme oranı %67’dir.   
• Gayrimenkul satışından 646.160,00 YTL gelir elde edilmiştir.   
• İsmetpaşa Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Baygem Kurs Binası teras katında bulunan çay 

ocağı ve büfe olarak 01.02.2007 tarih 5167 sayılı noter tasdikli sözleşme ile Yıldızlar Eğitim 
Org.Kağ.Sa.Tic.Ltd.Şti.’ye 250,00 YTL/ay bedelle kiraya verilmiştir.  

• Orta Mahalle, Çevreyolu Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 71 pafta, 
420 ada, 712 parselinde kayıtlı Fatih Parkı içerisindeki 112.92 m2’lik sosyal tesis(kafeterya, 
kışlık dinlenme, wc) ve 100 m2’lik alanlı çay bahçesi yapım ve işletme ihalesi 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılmış olup aylık 6.200,00 YTL/ay bedelle 
Kıvılcım Eğitim Hiz.Ltd.Şti.’ne kiraya verilmiştir. 

• Muratpaşa Mahallesi, Ata Caddesi Okul sokakta bulunan Ahmet SARIOĞLU parkı 
içerisindeki 112.92 m2’lik sosyal tesis(kafeterya, kışlık dinlenme, wc) ve 100 m2’lik alanlı çay 
bahçesi yapım ve işletme ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 
yapılmış olup 1.250,00 YTL/ay bedelle Fadıl EROL’a kiraya verilmiştir. 

• Terazidere Caddesi,Güneş Caddesi,Tel Sokak adresinde bulunan otopark ve spor tesisi 
işletme (futbol sahası hariç) ihalesi 19.04.2007 tarihinde yapılmış olup,28.300,00 YTL/ay 
bedelle Uzmanlar Eğitim Org.Tur.San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti.’ye kiraya verilmiştir. 

• Altıntepsi Mahallesi, Uygur Caddesi, Bahar Sokak adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nün 18/7 pafta 22406 parselinde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetindeki 
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gayrimenkul 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar 
Planında “SPOR TESİSİ ZEMİN ALTI OTOPARK İÇİNDE SEMT PAZARI ALANI 
VE KURBAN KESİM YERİ” olarak kullanılabilecek alanda kalmaktadır.22406 parsel 
Belediye Meclisinin 06.12.2005 tarih,65 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 22.03.2007 
tarih 298 sayılı kararı ile intifa hakkı 10 yıllığına bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine devredilmiştir. 

• Altıntepsi Mahallesi,Uygur Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 18/7 
pafta,15744 parselinde kayıtlı gayrimenkulün 1546 m2’lik kısmı Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasındaki 19.11.2007 tarihli protokol ile Başkanlığımıza 10 yıl 
süre ile devredilmiştir. 

• Yenidoğan Mahallesi,Abdi İpekçi Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 
8/4 pafta,22088 parselinde kayıtlı olan  Belediyemize ait kat irtifak  tesisli olan Çizmeci 
Katlı Otoparkının TEM otoyoluna bakan cephesindeki 50x15 m2’lik alanla,arka 
cephesindeki 40x15 m2’lik alanın 20 günlüğüne (02.07.2007-21.07.2007) reklam asılmak 
suretiyle kiralama ihalesi 28.06.2007 tarihinde yapılmıştır. İhaleyi Popülist Reklam 
Ajans.Org.Tic.Ltd.Şti 2.750,00 YTL/ay bedelle kazanmıştır. 

• Altıntepsi Mahallesi,Ferhatpaşa Çiftliği adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 4 
pafta, 528 ada, 3 parsel ile 4 pafta 525 ada 1 parsel sayılı gayrimenkullerin kuzeyinde kalan 
tapu sicilinden terkinli takribi 10.000 m2’lik, 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 
Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında “PARK” alanında kalan kısmın 10 yıllığına 
kiralama ihalesi 12.07.2007 tarihinde yapılmıştır. İhaleyi Duruhan Yatırım 
Org.Dan.Tur.Tic.A.Ş. kiranın başlangıç tarihinin 01.02.2009 olması kaydıyla 6.500 YTL/ay 
bedelle kazanmıştır. 

• Kartaltepe Mahallesi,Pazar Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 4-6/4 
pafta, 22592 parselinde kayıtlı 3392,50 m2’lik gayrimenkul 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 
ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında “AÇIK SPOR TESİSLERİ 
ALANI”nda kalmakta olup, malikinden 1 YTL karşılığında satın alınmıştır. 

• Yenidoğan Mahallesi,Şafak Sokak adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 9-10/1 
pafta,4 ada, 5 parselinde kayıtlı Belediyemiz mülkü depolu zemin kat 2886 sayılı D.İ.K’nun 
71. ve 72. maddelerine istinaden yıllık 5 YTL sembolik bedelle Şehit Aileleri Derneği’ne 
06.11.2007 tarih 36445 sayılı sözleşme ile kiraya verilmiştir. 

• Yenidoğan Mahallesi,Numunebağ Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 
71 pafta,473 ada,54 parselinde kayıtlı Belediyemiz Hizmet Binası+alışveriş merkezi altındaki 
3 katlı otopark 12.11.2007 tarihinde 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine istinaden aylık 
11.500,00 YTL bedelle C.Y.D.Tur.İç ve Dış.Tic.Ltd.Şti’ne kiraya verilmiştir. 

• Kocatepe Mahallesi mevkiinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 7/1 pafta,22647 
parselinde kayıtlı 121 m2 yüzölçümlü pilon yerinin Belediyemize ait 91/12100 hissesi,6-7/5 
pafta,22642 parselinde kayıtlı 64 m2 yüzölçümlü pilon yeri,6/8 pafta,22641 parselinde 
kayıtlı 121 m2 yüzölçümlü pilon yeri ve 6-7/5 pafta,22643 parselinde kayıtlı 144 m2 
yüzölçümlü pilon yerinin toplam 329.910,00 YTL bedelle TEİAŞ lehine satışı 
gerçekleştirilmiştir. 

• Altıntepsi Mahallesi, Otogar Kompleksi alanında kalan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olan parseller arasında kalan ve teklif folyesinde A-B-C-D-E ve F harfleri 
ile gösterilen alanların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi doğrultusunda muhtelif 
parsellerle tevhid edilmek üzere 400 YTL/m2 bedelle toplam 5.008.972,50 YTL’den(10 eşit 
taksitte) İstanbul Büyükşehir Belediyesine satılmasına 19.04.2007 tarih 388 sayılı encümen 
kararı alınmış olup, tapuda takrir safhasındadır.İşlemleri devam etmektedir. 
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• 44 m2 yüzölçümlü 18 pafta,22617 parsel,4.8 m2 yüzölçümlü 5/1 pafta,22619 parsel,8.05 
m2 yüzölçümlü 13 pafta,22628 parsel ve 5,13 m2 yüzölçümlü 5/6 pafta,22649 parsel 
malikleri tarafından Belediyemize hibe edilmiştir. 

• Yıldırım Mahallesi,İkizler Sokak adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğünün 2-4/10 
pafta,22278-22279 parselleri üzerinde kurulu bulunan Belediye Çarşısı binası yer almakta 
iken söz konusu gayrimenkullerdeki mevcut kiracılarla olan kira sözleşmelerinin feshine 
Belediye Encümeninin 12.10.2006 tarih 1242 sayılı kararı alınmıştır. 23.09.2007 tarihinde de 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 
ortaklaşa yıkılmış ve üzerindeki enkaz temizlenmiştir. 

• Muratpaşa Mahallesi,Ata Dökümcüler Caddesi adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil 
Müdürlüğünün 8/8 Pafta 22222 parselinde kayıtlı,21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 
Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında “Z.O.P.,PARK ve SOSYAL KÜLTÜREL 
TESİS ” alanında kalan Belediyemiz mülkü gayrimenkulün yoldan ihdas ve ikiye ifraz 
işlemleri tamamlanarak,22222 parselin ifrazından meydana gelen 22579 ve 22580 nolu 
parsellerin 31.05.2007 tarihinde tapuları alınmıştır. 

• Kocatepe Mahallesi,Pazar Caddesi adresinde 4-6/4 pafta,2739 parsel (29.243,33 YTL) 
      Altıntepsi Mahallesi, Poyraz  Sokak  adresinde 18 pafta,21324 parsel (19.281,00 YTL-10 eşit  
      taksitte ödenecek) 
      Orta Mahalle,Maltepe Caddesi adresinde 484 pafta,2927 ada,26 parsel için(1.000.000,00  

YTL-10 eşit taksitte ödenecek) 
      Yıldırım Mahallesi,Hudutyolu mevkii şehit Sadullah Balkan Sokak adresinde 2/3 pafta,  
      57 parsel (14.103,36 YTL) 
      Kocatepe Mahallesi,Pazar Caddesi adresinde 4-6/4 pafta,113 parsel (25.373,25 YTL)   
       için toplam 1.088.000,94 YTL kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil bedeli ödemesi   

yapılmıştır.  
• Yıldırım Mahallesi,Hudutyolu,Tunca Sokak adresinde Bayrampaşa Tapu Sicil 

Müdürlüğünün 2-4/11 pafta,22124 parselinde kayıtlı 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 
ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında  “SOSYAL  VE KÜLTÜREL 
TESİS” alanında kalan 678 m2 yüzölçümlü Belediyemiz mülkü gayrimenkul ile 232.30 m2 
yüzölçümlü kısmın yoldan ihdas işlemi sonucu 910,30 m2 yüzölçümlü olarak 22599 parsel 
sayılı tapusu alınmıştır. 

• Yenidoğan Mahallesi,Abdi İpekçi-Numunebağ Caddesi bulunan Beleidye Hizmet Binası ve 
Alışveriş Merkezinin ilave ve tadilatından doğan hisse artışı 316.250 YTL bedelle 
C.Y.D.Tur.DışTic.Ltd.Şti.’ne devredilmiştir. 

 
Gelirler 

 2005 2006 2007 
Tahsil Edilen Kira Gelirlerimiz(Ecrimisil dahil) 
(YTL) 1.062.952 591.478 960.621 

İcra Kanalıyla Tahsil Edilecek Kira Gelirleri v.y 394.648 226.091 
Yol Fazlası Satışlardan Elde Edilen Gelirlerimiz v.y 517.817 209.619,70 
Gayrimenkul Satışları - - 646.160 
Toplam 1.062.952 1.503.943 2.042.491,70

 
 
 
 
 
 



 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ,  2007 YILI FAALİYET RAPORU 

 

SAYFA |191 

Kira giderleri 
 2005 2006 2007 
Kiralama Giderleri 63.166 270.380 385.247,20 

 
Bütçe 

 2005 2006 2007 
Kamulaştırma Ödeneği (YTL) 1.350.000 2.250.000  2.500.000 
Kamulaştırma Harcamaları (YTL) 310.838 1.581.365 1.681.982,91 
Gerçekleşme Oranı % %23 %70 %67 
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1.20 Fen İşleri Müdürlüğü 
 
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 
Belediye başkanı  tarafından ataması yapılan birim yöneticileri  ve teknik personel  Bayındırlık 
Bakanlığı Kontröl Yönetmeliğinde verilen ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliğinin  “Görev 
Tanımları”  bölümünde açıkça belirlenen yetki ve sorumlulukla çalışır. Birim çalışanları 
görevlerini aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere göre sürdürürler.   

- 5393 sayılı Belediye Kanunu. 
- 2886-2990 sayılı D.İ.K. 
- 4734-4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeler Kanunu. 
- 3194 sayılı İmar Kanunu. 
- 2464 sayılı Gelirler Kanunu. 
- 1475 sayılı iş kanunu. 
-     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
-     Yasalarla ilgili yönetmelekler. 
 

B. Müdürlüğe  İlişkin Bilgiler 
 
1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziksel Alt Yapısı 
  
Fen İşleri Birimi çalışma ofisleri (Yol Bakım Onarım Şefliği hariç) Merkez binanın dördüncü katında 
yer almakta olup birim ve alanları aşağıda çikarılmıştır. Yol Bakım Onarım Şefliğimiz Kartaltepe 
mah. 50. yıl cad. 67. sokak kesişiminde bulunan viyadük altına konuşlandırılmıştır. Tabloda toplam 
kapalı alanı verilen bu alanda 2 adet yönetim ofisi, 1 adet işçi lokali, 1 adet kapalı depo, 1 sendika 
odası ve 1 adet Mescit bulunmaktadır. Aynı alanda araç ve iş makineleri parkının yapıldığı kenarları 
çevrili üstü viyadük ile kapalı garaj ve birimin çalışma malzemelerinin depolandığı Kocatepe 
mahallesi Pazar caddesi üzerinde İnşaat malzeme deposu bulunmaktadır. 
 
 Fen İşl. Müd. 

Ofisi 
Etüd Proje 
Şefl. Ofisi 

Ruhsat 
Şef. Ofisi 

Personel 
ve Kalem

Yol Bakım 
Onarım Şefl. 

Arşiv 

Bulunduğu 
yer 

Ana bina Ana bina Ana bina Ana bina Kartaltepe 
şantiyesi 

Ana bina

Kapalı alan 40 m2 105 m2 63 m2 26 m2 203 m2 27 m2 
Açık alan - - - - 1030 m2 - 
İnş.Mlz.Deposu - - - - 1500 m2 - 
 
2. Fen işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 
ETÜD PROJE ŞFL. 
 
1 TOPOĞRAF 
1 MİMAR 
1 MÜHENDİS 
2 İNŞ. MÜH. 
1 İNŞ.TEKNİKERİ 
1 İNŞ.TEKNİS. 
 

YOL BAK.ONR.ŞFL 
 
1 İNŞ.TEKNİS. 
2 BAŞ ÇAVUŞ 
1 BAŞŞOFÖR 
1 PUANTÖR 
1 DEPOCU 
5 İŞ.MAK.OPT. 
15 ŞOFOR 
15 İŞÇİ 
3 GECE BEKÇİSİ 
2 ÇAYCI-MEYDANCI 

23. MAD VE RUH.ŞFL 
1 ŞEF 
1 TEKNİK RES. 
1 MAL SORUM 
2 İŞT.PAYI VE 
NUMARATAJ ELM. 
1 MEMUR 
 

PERS VE KAL.ŞFL 
 
1 PERS.ŞEFİ 
1 KAYIT MEMURU 
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3. Fen İşleri Müdürlüğü Teknolojik Kaynakları 
Kalemler 2005 yılı Adet 2006 yılı  Adet 2007 yılı Adet 
PC bilgisayar 11 15 15 
Bilgisayar terminali(tıin klap) - 2 1 
Bilgisayar (laptop) - 1 1 
Yazıcı 2 6 7 
Daktilo 1 6 1 
Tarayıcı - - 2 
Telefon(harici; dahili) 15 15 14 
Faks - - 2 
Hesap makinesi 7 13 12 
Motopomp 8 12 33 
Kompaktör 2 4 4 
Jeneratör 1 2 2 
Hilti kompresör 2 2 3 

  
4. Fen İşleri Müdürlüğünün İnsan kaynakları 

Personel durumu 2005 yılı 2006 yılı 2007 yılı 
İnş. Mühendisi 3 3 3 
Mimar 1 1 1 
Meteoroloji mühendisi 1 1 1 
Topoğraf 1 1 1 
İnşaat Teknikeri 3 1 1 
İnşaat Teknisyeni 1 2 2 
Teknik Ressam 2 2 1 
Memur 4 4 4 

Toplam 16 15 14 
Fen işçisi 28 27 27 
Şoför 18 16 15 
İş.Mak. Operatörü 5 5 5 

Toplam 51 48 47 
 
5. Fen İşleri Müdürlüğünün Sunduğu Hizmetler 
 
Fen işleri müdürlüğü ilçenin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel tesisleri, hizmet binaları, otopark 
tesisleri, yol ve altyapı tesislerini projelendirerek yapımını gerçekleştirir. Diğer altyapı kurumlarının 
yapacağı işleri koordine eder, ruhsatlandırır ve ilçede yapılan bütün yatırımları kontrol eder. Cadde 
ve sokaklarda yapılan yol, bordur ve tretuar çalışmalarının harcamalara katılım paylarını düzenler ve 
vatandaştan gelen imar dosyalarının İmar Kanunu 23. Maddesi gereğince tahrip ve kazı ruhsat 
ilişiğini keser. Müdürlükte çalışan personelin özlük haklarıyla ilgili yazışmaları düzenler. 
 
6. Fen İşleri Müdürlüğü  Faaliyetlerinin Kontrol ve denetim sistemi 
 
Fen İşleri Müdürlüğünde İhale yoluyla yapılan çalışmalar  Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde 
belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Her ihaleye işin büyüklüğüne göre Sürveyan, Kontrol 
Mühendisi ve Kontrol Amiri atanır. İnşaat faaliyetleri Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Teknik 
Şartname ve ilgili diğer mevzuata göre denetlenir. Atanan kontrol teşkilatı işin başlangıcından 
bitimine kadar üstleri tarafından (Fen İşleri Müdürü, Bağlı olduğu Başkan Yardımcısı) tarafından 
denetlenir ve kontrol edilir. İşlerin tamamlanması aşamasında enaz üç kişiden kurulan (kontrol 
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teşkilatından ayrı) kabul komisyonu tarafından işin projesine ve tekniğine uygun olarak bitirildiğine 
dair bir tutanak hazırlanarak imza altına alınır. Yol Bakım ve Onarım ekiplerimiz ile yapılan 
çalışmalar ekiplerin başında bulunan çavuş ve şef  kontrollüğünde yürütülürken fen işleri müdürü  
tarafından denetlenir. Birimimiz içerisinde çalışan diğer personelin çalışmaları ve yazışmaları 
raportör, şef ve müdür silsilesi ile yapıldığından her yazışmanın bir üst ile denetlenmesi söz 
konusudur. Ayrıca müdürlüğümüz faaliyetleri Sayıştay Daire Başkanlığı veya Mülkiye Baş 
Müfettişliği tarafından periyodik olarak denetlenir. 
 
C. Fen İşleri Müdürlüğü Temel Politikaları ve Öncelik Verdiği Konular 
 

Fen işleri birimi gerek kendi işgücü gerekse müteahhit yolu ile ayrıca kurum dışı koordine 
ettiği yatırımcı kuruluşlarca, ilçemizde halkımızın çağdaşça yaşamasını temin edecek ve 
kolaylaştıracak tüm ihtiyaçlarını giderecek kalıcı, hızlı, kaliteli, etkin denetimli yatırımları 
gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunmayı temel politikası olarak benimsemiştir. 

Kentimizde yaşamın gereği olarak, yoğun bir araç ve yaya trafik sirkülasyonu olduğundan 
ilçemizdeki ulaşım ağını ilçemizin içinden geçen otoyollarla entegre etmek, mevcut yolları imar 
planlarının el verdiği ölçüde geniş tutmak, yolların alt yapısının tamamlayıp fiziki durumunu en iyi 
seviyeye getirmek önceliğimizdir. 

İlçemizde planlanan yağmur suyu ve atıksu kanalları tamamlatılıp yol üst kaplamasının 
tekniğine uygun şekilde asfalt yama, gerekiyorsa asfalt kaplama yaparak  düzgün bir yüzey elde 
edilmesi öncelik verdiğimiz konuların başındadır. 

İlçe halkımızın yerleşik bir düzene oturmuş olması sebebiyle yoğun olarak talep edilen 
otopark , sosyal ve kültürel tesisleri yapmakta öncelik verdiğimiz konularımızdır. 

 
D. Mali Bilgiler 

 
1- Fen İşleri Müdürlüğü Gelirleri 
 
SIRA 
NO SEKTÖRÜ 2005 YILI      

( YTL) 
2006 YILI 

( YTL ) 
2007 YILI 

( YTL ) 
1 23. madde bedeli 94.770,30.- 366.140,20.- 396.517,31 
2 Kazı ruhsatı 143.070,33.- 189.615,26.- 80.138,35 
3 Tahrip harcı 235.565,37.- 525.643,37.- 575.720,04 
4 Harcamalara katılım payı 226.625,35.- 407.296,55.- 1.057.630,00 
5 Teknik eleman harcı - 3.480,00.- 2.068,00 
6 İhale dosya bedeli   13.200,00 
  700.031,35.- 1.492.175,38.- 2.125.273,70 

 
1- Fen İşleri Müdürlüğü Harcamaları 
 

SIRA 
NO SEKTÖRÜ 2005 YILI 

( YTL ) 
2005 YILI      

( YTL) 
2007 YILI 

( YTL ) 

1 
Sosyal-kültürel-hizmet binası, 
otopark tesisleri proje, yapım ve 
tadilat işleri 

709.608,39.- 6.550.044,32.- 2.945.082,21 

2 Bordür ve tretuar  onarımı 130.841,73.- 223.296,96.- 307.739,12 
3 Parke yol ve beton yol düzenleme 293.562,60.- 131.129,48.- 481.176,95 
4 Yol asfaltlama ve onarım 309.675,13.- 1.170.938,19.- 1.125.100,22 
5 Beton elemanları , asfalt , kum v.s. 1.398.650,38.- 1.220.920,83.- 1.924.502,76 
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malzeme alımları 
6 Kamyon ve İş Makinesi Kiralama 25.000,00.- 45.665,00.- 108.630,00 

7 Çeşitli inşaat işleri(drenaj 
kan.B.A.perde,Bariyer… vs. - - 191.348,73 

8 Muhtelif inş.hırdavat ve koruyucu 
mlz.alımı 267.905,94.- 329.924,45.- 274.613,19 

 TOPLAM TUTAR 3.135.244,17.- 9.671.919,23.- 7.358.193,18 
 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR   8.682.667.95 

  
E. Performans Bilgileri 

  
1- Gerçekleştirilen Faaliyet ve Projeler 
 
a- Ulaşım ve Yol Hizmetleri 
 
a-) Orta Mah. Sur sokakta  69 pafta 437 ada 129 parselde Emlak istimlak müdürlüğünce istimlak 
edilen tek katlı bina yıkılarak yol alanına katıldı. 
b-) Vatan mah. Emek sokak Büyük uygur çikmazı üzerinde 18/1 pafta 351 parselde bulunan ve 
Emlak istimlak müdürlüğünce istimlak edilen 2 katlı binanın yıkım işleri müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilerek kanalı yapıldı ve  sokaklar birbirine bağlanıldı. 
c-) Vatan mah. Emek sokakYayla çıkmazı 18 pafta 11843 parselde bulunan tek katlı binanın istimlak 
işleri  Emlak istimlak müdürlüğünce gerçekleştirilerek, yıkım işleri müdürlüğümüz tarafından yapıldı 
ve yollar birbirine bağlandı. 
d-) Murat mah. Akın sokak üzerinde bulunan 8/9 pafta 21988 parsel üzerindeki tek katlı binanın 
yıkımı gerçekleştirildi. 
e-) İlçe genelinde İ.B.B. Harita Müdürlüğü tarafından yapılan cadde ve sokakların isimlerinin bir 
bölümünde yapılan değişiklerin gerekli meclis kararları alınarak sokaklevhalarının çakılma işlerinde 
ve bina dış kapı numaratajının yenilenerek levhalarının çakılma işlemlerinde gerekli  destek verilerek 
Bayrampaşa ilçesinin cadde-sokak ve bina numarataj levhaları paftalar üzerinde bitirilerek sahadaki 
çalışmalar %90 düzeyinde tamamlandı. 
 
b- Yol Asfaltlama ve Asfalt Onarımları 
 
a-) Bayrampaşa İlçe genelinde Müdürlüğümüzce 48 adet cadde ve sokakta Asfalt freze ile kazınarak 
20.425 tn Asfalt kaplama  ve 300e İ.B.B. Yol Bakım Onarım Müdürlüğünce 5 adet caddede  23.105 
tn asfalt kaplama  (asfalt freze ile kazınarak) yapıldı. 
b-) İlçe genelinde tespiti yapılan asfaltı bozuk cadde ve sokaklarda 547 noktada  19135,50 m2 sandık 
kesit açılarak asfalt yama yapıldı. İlçemiz sokak ve caddelerinde asfalta hazır tranşelerle birlikte 
toplam 12676 ton asfalt yama yapımı gerçekleştirildi. 
 
c- Bordur, Tretuar, Parke ve Beton Yol, Yapım, Tamir ve Düzenleme Çalışmaları 
 
a-) Vatan mahallesinde Elektrik havai hatları BEDAŞ A.Ş. tarafından yeraltına alınıp Sokak 
aydınlatmalarının tamamlanıp altyapı bakımında yapımına ve yenilenmesine ihtiyaç duyulan bazı 
sokaklarda atıksuyu ve yağmursuyu kanalı hattı döşendikten sonra  21 adet sokakta yol üst yapı 
çalışması yapılarak yollar parke ile kaplandı. 
b-) Terazidere mahallesinde Elektrik havai hatları BEDAŞ A.Ş. tarafından yeraltına alınıp Sokak 
aydınlatmalarının tamamlanıp altyapı bakımında yapımına ve yenilenmesine ihtiyaç duyulan bazı 
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sokaklarda atıksuyu ve yağmursuyu kanalı hattı döşendikten sonra  5 adet sokakta yol düzenlemesi 
yapılarak yollar parke ile döşendi ve 4 adet sokağın bordur tretuarı yenilendi. 
c-) Altıntepsi mahallesinde İstiklal caddesi ve Okul sokakta Elektrik havai hatları BEDAŞ A.Ş. 
tarafından yeraltına alınıp Sokak aydınlatmalarının tamamlanıp Atıksu ve yağmursuyu kanallar 
İSKİ tarafından yenilenerek yol üst kaplaması özel malzemeler kullanılarak prestij yol  düzenlemesi 
yapıldı. 
d-) Bayrampaşa genelinde idare malı malzeme ile 4 adet ihale dosyası düzenlenerek İnşaatı 
tamamlanan binaların tretuarları ve ilçe genelinde kaplaması bozulmuş parke yol ve tretuarların 
tamir çalışmaları yapıdı.Bu dosyalar içerisinde toplam 278 noktada 2680 mt bordur,9972 m2 parke 
tretuar,1647 noktada 2043 mt bordur,29698 m2 parke yol-tretuar tamiri yapıldı.Ayrıca fen işleri 
bakım onarım personelimizile 465 mt bordur,3222 m2 yol ,tretuar parke tamiri yapıldı. 
 
ç- Otopark Yapımı 
 
a-) Kocatepe Mah.12 Sokak zeminaltı kat otoparkı Sabit Pazar ve Kurban Satış –kesim yeri inşaatı 
işi % 90 seviyesinde tamamlanarak 2007 yılı kurban satış ve kesimyeri hizmetinde kullanıma 
alındı.(1150 araç kapasitali otopark) 
b-) Uygur caddesi Zeminaltı otopark ,kurban satış ve kesim yeri ,spor tesisleri işinin ihalesi İ.B.B. 
Yapı işleri müdürlüğünce tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanıldı. 
 
d- Yağmursuyu ve Kanal Yenilenmesi 
 
a-) İlçemizde muhtelif cadde ve sokaklarda İSKİ ve İ.B.B Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce 8180 
mt Atık su kanalı , 226 adet   rabıt bağlantısı ve 6331mt yağmur suyu kanalı yapılmıştır 
 
e- Izgara ve Mazgal Temizliği Çalışmaları  
 
a-) 4057 ( FEN İŞLERİ ) + 3422 ( İSKİ ) + 59 ( İ.B.B ) = 7538 adet Izgara mazgalı ve baca temizli-
ği yapılmıştır.  
b-) 1369 adet Kanal baca,ızgara mazgalı tamiri ve yükseltilmesi yapılmıştır 
c-) İlçemizde İSKİ tarafından 2560 adet tıkanan rabıt ve 506 adet tıkanan kanal kuka ile açıl-
mış,70.093 mt atık su kanalı temizlenerek görüntüleme yapılmış ve yapılan kanallarda 275 adet yeni 
baca kurulmuştur. 
 
f-Sosyal Tesis; Hizmet Binası Ve Yer Altı Otopark Gibi Sabit Bina Ve Yatırımları Ve Proje Çalışmaları 
 
a-) Murat Mahallesi Tuna Caddesi Sinema Sokak Sosyal Tesis Binası yapımı %80 seviyesinde 
tamamlanmış 
b-) Bayrampaşa bireysel spor merkezi ilave işler tamamlandı 
c-) Belediye Hizmet binası Başkanlık katı fuaye  ve Başkanlık makam odası tadilatı yapıldı 
d-) Bayrampaşa Belediyesi 7/1 pafta 420 ada 1033 parsel kreş binası projeleri yapılarak yapımı için 
ihale edildi ve %70 seviyesinde inşaat devam ediyor. 
e-) Bayrampaşa belediyesi girişinde demontabl tahsilat gişeleri yapıldı 
f-) Kocatepe sportesisleri trübin üstü kapatıldı ve idari bina çevre düzenlemesi yapıldı 
g-) Osman gazi ilköğretim okulu sporsalonu çevre ihata duvarları yapılarak bahçe sert zemin 
düzenlemesi yapıldı 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT PROJE ŞEFLİĞİ 2007 YILI FAALİYETLERİ 

SIRA 
NO İŞİN ADI SÖZLEŞME 

BEDELİ 

TOPLAM 
ÖDENEN 

(FİYAT FARKI  
DAHİL) KDV 

HARİÇ 

BAŞLANGIÇ 
VE BİTİM 
TARİHİ 

YAPILAN İŞ 
MİKTARI 

1 
Beton, Beton 
Elemanları ve Kent 
Mobilyaları Alımı  

788.664,00.-
YTL+ KDV 

788.476,81.-YTL 
+KDV 

08.08.2006 
25.10.2007 

2006 DA 
254249,65 ödendi 

2 

Bayrampaşa Belediyesi 
Murat Mahallesi 8/9 
Pafta, 22530 Parsel Bina 
İnşaatı 

2.399.000,00.-
YTL       + KDV 
+ % 10Keşif artışı

1.768.357,14 
YTL+ KDV ( 9 

nolu hakediş) 

04.01.2007 
05.10.2007 ek 
süre ile bitim 

tarihi : 
12.02.2008 

576 m2 taban 
alanlı 2 bodrum 
kat,1 zemin kat ve 
5 normal kattan 
oluşan toplam 
3854 m2 inşaat 
alanlı bina yapımı  

3 
Beton , Beton 
Elemanları ve Kent 
Mobilyaları Alımı  

881.390,10.-
YTL+KDV 

101.573,81.-
YTL+KDV ( 1 

NOLU 
HAKEDİŞ ) 

06.08.2007    
30.12.2007 ek 
süre ile bitim 

tarihi : 
27.07.2007 

  

4 

Kocatepe mah.12. sokak 
7/1 pafta,22486-22487 
parseller zeminaltı katlı 
otopark inşaatı Yap- 
işlet - Devret 2886 sayılı 
D.İ.K.GÖRE 

 

 

23.09.2006      
... .….2007   

5 Sıcak asfalt alımı 25.250,00.-
YTL+KDV 

25.244,45.-YTL 
+ KDV 

01.02.2007      
31.05.2007 

500 tn asfalt 
doğrudan temin 
yolu ile 
alındı(doğ.temin) 

6 
Bayrampaşa Bireysel 
Spor Merkezi ilave işler 
işi 

586.000,00.-
YTL+KDV 

586.000,00.-
YTL+KDV 

27.03.2007     
30.04.2007  İş tamamlandı 

7 

Bayrampaşa Belediyesi 
71/1 pafta, 420 
ada,1033 parsel , Kreş 
Binası uygulama projesi 
işi  

26.800,00.-
YTL+KDV 

26.800,00.-
YTL+KDV 

28.03.2007 
17.04.2007 

doğrudan temin 
yolu yaptırılmıştır. 

8 

Bayrampaşa genelinde 
idare malı malzeme ile 
Yeni İnşaat Önlerinin 
yapımı ve tretuar 
eksiklerinin 
tamamlanması işi 

95.504,12.-
YTL+KDV 

95.504,12.-
YTL+KDV 

16.04.2007      
14.06.2007 

10.609,53m2 parke 
taş , 1346,50 mt 
bordür , 124 mt 
y.oluğu   ( 148 
NOKTADA yeni 
inşaat önü ) 

9 

Bayrampaşa genelinde 
idare malı malzeme ile 
bordür tretuar ve yol 
kaplama inş.işi 

97.501,36.-
YTL+KDV 

97.501,36.-
YTL+KDV 

16.04.2007      
14.06.2007 

10.275,75 m2 
parke taş, 772mt 
bordür, 96,50 mt 
y.oluğu 

10 Sıcak asfalt ve 
Emülsiyon alımı 

1.200.600,00.-
YTL+KDV 

1.018409,84.-
YTL +KDV 

14.06.2007 
30.12.2007 

 18439,961 tn 
Asfalt ve 32,36 tn 
emisyon alındı 
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11 İlçe genelinde asfalt 
kaplama yapılması 

858.500,00.-
YTL+KDV 

852.938,56.-
YTL+KDV 

26.06.2007 
22.12.2007 

6832,42m3asf. 
Kazılması , 
20.425,14 tn 
asf.serimi ,(7309,24 
tn asf. Yükleniciye 
ait ) 300 adet baca 
yükseltilmesi 

12 
Vatan mh.muh.cadde ve 
sok.idare malı malzyol 
kapl.işi 

86.055,48.-
YTL+KDV+%20 

103.266,58.-
YTL+KDV 

103.187,34.-
YTL+KDV 

29.05.2007  
26.08.2007 

7324,65m2 parke 
taş kapl. , 
1221,18mt y.oluğu 
, 92,45 mt bordür 

13 
Vatan mh. Terazidere 
Mh.idare malı malz.ile 
bord. tret. Ve yolkapl. 

244.810,00.-
YTL+KDV +% 

12 keşif artışı 
274.187,20.-
YTL+KDV 

180.287,97.-
YTL+KDV (3 

nolu tespit 
hakedişi) 

02.07.2007 
28.12.2007 ek 
süre ile bitim 

tarihi: 
27.03.2008 

13772,53 m2 parke 
taş , 2847,40 mt 
bordür , 2304,60 
mt oluk  

14 
İlçe gen.bordür tret.,yol 
tamiri ve ızgara 
yapılması  

106.810,00.-
YTL+KDV 

106.810,00.-
YTL+KDV 

25.07.2007 
21.11.2007   

15 6 cm'lik renkli aşık taşı 
alımı 

24.500,00.-
YTL+KDV 

24.500,00.-
YTL+KDV 

13.07.2007 
28.08.2007 

doğrudan temin 
yolu ile 2500 m2 
taş alınmıştır. 

16 6 cm'lik renksiz aşık taşı 
alımı 

23.250,00.-
YTL+KDV 

23.250,00.-
YTL+KDV 

13.07.2007 
28.08.2007 

doğrudan temin 
yolu ile 2500 m2 
taş alınmıştır. 

17 

Bayrampaşa Belediyesi 
7/1 pafta,420 ada 1033 
parsel Kreş Binası 
İnşaatı 

744.000,00.-
YTL+KDV 

410.125,61.-
YTL+ KDV 

24.07.2007 
20.12.2007ek 

süre uzatımı ile 
bitim tarihi : 
03.02.2008 

  

18 
Fen İşleri deposundan 
döküm sahasına moloz 
nakli 

20.400,00.-
YTL+KDV 

20.400,00.-
YTL+KDV 

05.07.2007 
02.08.2007 doğ.temin 

19 Forklift kiralanması 18.000,00.-
YTL+KDV 

18.000.-
YTL+KDV 

28.06.2007 
28.10.2007 doğ.temin 

20 Deniz kumu alımı 130.000,00.-
YTL+KDV 

130.000,-
YTL+KDV 

20.06.2007 
20.12.2007 

 5250 m3 kum 
alındı 

21 
MDF lamdan tuvalet 
bölmesi ve kapı 
yapılması işi 

7.500,00.-
YTL+KDV 

7.500,00.-
YTL+KDV 

18.05.2007 
20.05.2007 doğ.temin 

22 Stabilize alımı 17.600,00.-
YTL+KDV 

16.000,00.-
YTL+KDV 

18.05.2007 
20.05.2007 doğ.temin 

23 
WC inş. İçin muh.cins 
ve miktarda inş . malz. 
alımı 

15.297,50.-
YTL+KDV 

15.297,50.-
YTL+KDV 

18.05.2007 
20.05.2007 doğ.temin 

24 

Altıntepsi Mah. Kutlu 
Cad.İstiklal Cad. ve Kar 
sokak yol düzenleme 
inşaatı işi. 

105.669,76.-
YTL+KDV 

100.200,28.-YTL 
+ KDV 

11.06.2007  
08.09.2007 

1045,52 mt 
yağ.oluğu , 2378,25 
m2 8 cmlik parke , 
2158,34 m2 4cmlik 
plaktaş , 257, 33mt 
bordür , 287 adet 
sınır elemanı 
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25 

Bayrampaşa Genelinde 
Muhtelif Sokalarda 
İdare Malı Malzeme ile 
asfalt yama yapılması 

227.400,00.-
YTL+KDV 

+%20 KEŞİF 
ARTIŞI 

272.161,66.-
YTL+ KDV 

11.06.2007 
21.09.2007 

19.135,90 m2 asfalt 
yama , 3659,97 tn 
asfalt nakli , 
6735,80 tn moloz 
nakli   

26 

Bayrampaşa İlçe 
genelinde idare malı 
malzeme ile bord.tret. 
Ve yol tamiri ile yeni 
inşaat önlerinin 
yapılması 

105.425,00.-
YTL+KDV 

105.425,00 
YTL+KDV 

30.10.2007 
28.12.2007   

27 

Bayrampaşa Belediye 
Hizmet Binası 
demontabl tahsilat 
gişeleri yapımı 

67.000,00.-YTL + 
KDV 67.000,00 

YTL+KDV 

07.11.2007    
21.12.2007 

37 m2lik tek katlı 
tahsilat gişesi ve 
ışıklı panolar 
yapılacaktır. 

28 

Bayrampaşa Belediye 
Hizmet Binası Başkanlık 
katı fuaye ve Başkanlık 
makam odası tadilatı  
 

64.300,00.-YTL + 
KDV 

64.300,00.-YTL 
+ KDV 

24.10.2007  
20.11.2007 

  

29 

Altıntepsi mah.muh. Cd. 
Ve sk larda idare malı 
malzeme ile bord.tret. 
Ve yol kapl.    

İHALE İPTAL 
EDİLDİ 

30 
Kartaltepe spor tesisi 
İdari Binası Çevre 
Düzenleme inşaatı  

22.499,46.-YTL + 
KDV 

22.499,46.-YTL 
+ KDV 

21.11.2007 
05.12.2007 

doğrudan temin 
1096m2 parke taşı 
, 200m2 paledyen 

31 Cevatpaşa MH. Kıyı 
Sok.bariyer yapılması  

4.747,00.-
YTL+KDV 

4.747,00.-
YTL+KDV 

17.12.2007 
19.12.2007 

doğrudan temin 
101 mt bariyer 
yapıldı 

32 Sıcak asfalt alımı 28.500,00.-YTL + 
KDV 

28.500,00.-YTL 
+KDV 

3.12.2007 
23.12.2007 

doğrudan temin 
500 TN ASF. 
ALINDI  

33 

Cevatpaşa MH. Rauf 
Orbay Sokaktaki 
binaların arkasındaki 
boş araziye drenaj 
yapılması  

28.021,83.-
YTL+KDV 

23.278,53.-
YTL+KDV 

17.12.2007 
27.12.2007 doğrudan temin  

34 
Kocatepe mah.Osman 
Gazi İlköğretim Okulu 
B.A.perde duvar yapımı 

83.641,05.-
YTL+KDV 

83.641,05 
YTL+KDV 

18.12.2007 
31.12.2007 Açık ihale 

35 

Bayrampaşa spor 
tesisleri Kocatepe futbol 
sahası çelik 
konstrüksiyon tribün 
inşaatı   

79.681,89.-
YTL+KDV 79.681,89 

YTL+KDV 

25/12/2007 
31/12/2007 Açık ihale 

36 Pnarhisar belediyesine 
asfalt nakli  

42300,00 
 

5393 belediye 
kanunu 75/a 
mad.yardım 

37 
Fen İşleri deposundan 
döküm sahasına moloz 
nakli 

28414,50+KDV
27.930,00+KDV

11/12/2007 
/2812/2007 

Doğrudan 
tem.yolu ile 2850 
malz. nakledildi 
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Toplam      7.083.579,73  YTL+KDV= 8.351.010,00 YTL.
Yeni İnşaat Önü: 278 Noktada    2680,00  Mt Bordür
 9972,19  M2 Parke Taş
Tamir: 1647 Noktada 2043,00  Mt Bordür
 29698,22  M2 Parke Taş
Yol Kaplama              22282,49  M2  Parke Taş
Tretuar                      2288,94  M2  Parke Taş
Toplam  24571,43  M2 Parke Taş
 3525,78  Mt  Yağmur Oluğu
 2939,85  Mt Bordür
Prestij Yol Kaplama 1045,52  Mt Andezit Y.Oluğu
 2158,34  M2 Andezit Plaktaş
 2378,25  M2 Granit,Bazalt, 

Tuğla Kırmızısı Parke Taş
 287  Adet Sınır Elemanı
Asfalt  Miktarı    8309,24  Tn + 18439,961 Tn = 26749,201 Tn
Emülsiyon Miktarı    32,360 Tn
Stabilize Miktarı 1000 M3
Kum Miktarı   5250 M

 
 

2007 YILI ASFALT KAPLANAN CADDE VE SOKAKLAR LİSTESİ 
SIRA  
NO MAHALLE ADI SOKAK CADDE ADI BAŞLANGIÇ YERİ BİTİŞ YERİ 

1 KOCATEPE 1. SOKAK 
HUDUT YOLU CAD. 
(ŞEHİR PARKI CAD.) 19. SOKAK 

2 KOCATEPE 2. SOKAK HUDUT YOLU CAD. 20. SOKAK 
3 KOCATEPE 3. SOKAK HUDUT YOLU CAD 20. SOKAK 
4 KOCATEPE 5. SOKAK HUDUT YOLU CAD 19. SOKAK 
5 KOCATEPE 6. SOKAK HUDUT YOLU CAD 15. SOKAK 
6 KOCATEPE 13. SOKAK PAZAR CADDESİ 9. SOKAK 
7 KOCATEPE 14. SOKAK PAZAR CADDESİ 1. SOKAK 
8 KOCATEPE 15. SOKAK PAZAR CADDESİ 5. SOKAK 
9 KOCATEPE 16. SOKAK PAZAR CADDESİ 1. SOKAK 
10 KOCATEPE 55. SOKAK 34. SOKAK 18. SOKAK 
11 MURATPAŞA AKASYA SOKAK 50. YIL CADDESİ CUMHURİYET CAD 
12 MURATPAŞA ATA CADDESİ CİCOZ YOLU CAD CUMHURİYET CAD 
13 MURATPAŞA CİCOZ YOLU CAD ESKİ EDİRNE ASFALTI    50. YIL CADDESİ 
14 MURATPAŞA MANİSA SOKAK CİCOZ YOLU CAD CUMHURİYET CAD 

15 MURATPAŞA TOK SOKAK AYANCIK SOKAK 
FETİHTEPE İLKÖĞ. 
OK. 

16 MURATPAŞA TOLGA SOKAK YEŞİLÇİMEN SOKAK GÜLAY SOKAK 
17 MURATPAŞA YEŞİLÇİMEN  SOK. SELAMET SOKAK TOLGA SOKAK 
18 ALTINTEPSİ ATATÜRK CADDESİ YAHYA KEMAL CAD. KUTLU SOKAK 
19 ALTINTEPSİ FEVZİPAŞA CAD YAHYA KEMAL CAD. KUTLU SOKAK 
20 ALTINTEPSİ KUTLU SOKAK METE SOKAK POYRAZ SOKAK 
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21 ALTINTEPSİ METE SOKAK YAHYA KEMAL CAD. KUTLU SOKAK 
22 ALTINTEPSİ POYRAZ SOKAK YAHYA KEMAL CAD. KUTLU SOKAK 
23 ALTINTEPSİ SİNEM SOKAK POYRAZ SOKAK AKPINAR CADDESİ 
24 ALTINTEPSİ ULUDAĞ SOKAK ÖZKAN CADDESİ AKPINAR CADDESİ 
25 ALTINTEPSİ YAHYA KEMAL CD. SİNOP SOKAK AKPINAR CADDESİ 
26 ALTINTEPSİ ZÜRİH SOKAK KENAR SOKAK ETİ SOKAK 

27 İSMETPAŞA ETİ SOKAK İSMETPAŞA CAD 
YAHYA KEMAL 
CADDESİ 

28 KARTALTEPE G.O.P. CADDESİ ESKİ EDİRNE ASFALTI    KÜLTÜR SOKAK 
29 KARTALTEPE ÇİMENZAR SOKAK 50. YIL CADDESİ HANÇER SOKAK 
30 KARTALTEPE HANÇER SOKAK NAZİF EFENDİ SOK. 58. SOKAK 

31 KARTALTEPE KÜLTÜR SOKAK FEVZİPAŞA CADDESİ 
ESKİ EDİRNE 
ASFALTI 

32 KARTALTEPE MEVLANA SOKAK HANÇER SOKAK 58. SOKAK 
33 KARTALTEPE TAŞPINAR SOKAK 50. YIL CADDESİ MEVLANA SOKAK 
34 KARTALTEPE AVAZKÖYÜ YOLU CD 50. YO ULUÇAY SOK 
35 YILDIRIM KUTLU CADDESİ ALİFUAT BAŞGİL CAD. KINALIADA SOKAK 
36 YILDIRIM KOÇ SOKAK KUTLU CAD ZAFER CADDESİ 
37 CEVATPAŞA  RAUF ORBAY CAD. MİLLET CADDESİ KIYI SOKAK 
38 CEVATPAŞA  K.KARABEKİR CD. MİLLET CADDESİ KIYI SOKAK 
39 CEVATPAŞA  F.SULTAN MEH.CD. MİLLET CADDESİ KIYI SOKAK 
40 CEVATPAŞA  B.HAYRETTİNPAŞA CD MİLLET CADDESİ KIYI SOKAK 
41 CEVATPAŞA  M.AKİF CADDESİ MİLLET CADDESİ SARAYBOSNA SOKAK 

42 CEVATPAŞA  KIYI SOKAK GİRNE CADDESİ 
RAUF ORBAY 
CADDESİ 

43 CEVATPAŞA  K.REŞAT DAYI CAD. MİLLET CADDESİ KAFKAS SOKAK 

44 CEVATPAŞA  SELANİK SOKAK M.AKİF CADDESİ 
RAUF ORBAY 
CADDESİ 

45 CEVATPAŞA  SARAYBOSNA SOK. M.AKİF CADDESİ 
RAUF ORBAY 
CADDESİ 

46 TERAZİDERE SİNAN SOKAK ÇAYIR SOKAK GÜNEŞTEL SOKAK 
47 TERAZİDERE GÜNEŞTEL SOKAK GÜNEŞ CADDESİ SERHAT SOKAK 
48 TERAZİDERE SERHAT SOKAK MANASTIR CADDESİ GÜNEŞTEL SOKAK 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET İCMALİ 

 

FEN İŞL.ŞEFL..(tamir) 465
ETUT PRJ.ŞEFL. 2940
YOL BAKIM M. (Granit) 2500
YENİ İNŞ. ÖNÜ  2680
TAMİR DOSYASI 2043

BORDUR(MT) 

TOPLAM 10628
FEN İŞL.ŞEFL.(tamir) 3222
ETÜT PRJ ŞFL 2289
YOL BAKIM M. Granit+parke 2500+4936
YENİ İNŞ. ÖNÜ  9972

TRETUAR (M2) 

TOPLAM 22919
ETÜT PRJ.ŞFL. 22282
BÜYÜKŞEHİR 4595
TRETUAR-YOL TAMİRİ 29698

YOL KAPLAM.(M2) 

TOPLAM 34293
YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ ETÜT PRJ ŞFL            (MT) 3525

ISPARTA GR. OLUK      (MT) 1046
ISPARTA GR.PLAKTAŞ   (M2) 2160
İSTON GR-BAZ-T.KIRM.(M2) 2380
SINIR ELEMANI          (AD) 287

PRESTİJ YOL YAPIMI 

FEN İŞL. MÜD 28033
YOL BAKIM 23105ASFALT(TON)  
TOPLAM 51138
İSKİ 5856
İ.B.B. 2244
RABIT YENİLEME        (AD) 226

ATIKSU KANALI (MT)                                           

GÖRÜNTÜLEME VE TEMİZLİK 70093
İ.B.B. 3942YAĞMUR SU KANALI (MT)  
 İSKİ 2390

MICIR,STABİLİZE SER(M3)  FEN İŞLERİ MD. 1000
TOPRAK MOLOZ NAKLİ(M3)   FEN İŞLERİ MD. 3344

Fen işleri 337
İski 1069BACA YÜKSELTİLMESİ(AD)  
TOPLAM 1406

YENİ IZGARA YAPILMASI(AD)   34+8=42
Fen işleri 4057
Yol bakım 
İski (Baca temizliği) 3422

IZGARA TEMİZLİĞİ YAPIL.(AD) 

TOPLAM 7479
TUZ KULLANILMASI (TN) Fen işleri 100
OTO KORKULUK TAMİRİ  (mt) Yol bakım+FEN İŞLERİ +105
KÖPRÜ TÜNEL ALT GEÇİT BOYASI(m2) Yol bakım 
BEDAŞ YEALTI ÇAL. TRANŞE UZ. (MT) META A.Ş. 18400 
BEDAŞ YERALT.DÖŞ.KABL.UZUNLUĞU(MT) META A.Ş 53200 
BEDAŞ ŞUBE BAĞLANTISI(KOFRA) (AD) META A.Ş 1600
BEDAŞ AYDINLATMA DİR YAP. (AD) META A.Ş 332
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ 
 
01.01.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar fen işleri şefliğince mahalle genellerin de yapılan 
çalışmaların icmali aşağıda belirtilmiştir. 
 
01. Asfalt hazırlığı,asfalt kaplama ve yama yapılması  28.033.620       Kg 
02. Bordür sökümü,dizimi ve hazırlık yapılması   465            Mt 
03. Yol,tretuvar kilit taş dizimi ve hazırlık yapılması  3.222            M2 
04. Andezit taş döşeme      17          Adet 
05. Izgara mazgalı temizliği yapılması    4.057          Adet 
06. Kanal baca ızgara mazgalı tamiri ve yükseltilmesi  37           Adet 
07. Kanal baca ızgara mazgalı yapımı ve yerinin hazırlanması 34          Adet 
08. Kanal kazılması ve büz dizilmesi    28             Mt 
09. Sınırtaşı dizimi ve hazırlık yapılması    50           Adet 
10. Sokak tabela direklerinin tamir yapılması   4                     Adet 
11. Taş ve briket duvar yapılması     46             M2 
12. Beton dökülmesi      53             M2 
13. Toprak ve molozların toplanıp nakledilmesi   3.344             M3 
 
23.Madde Harcamalara Katılım Payı Tranşe (Kazı) Ruhsatı Numarataj Şefliği 
 
Müdürlüğümüz 23.madde harcamalara katılım payı tranşe (kazı) ruhsatı numarataj şefliğince  
01/01/2007 -31/12/2007 tarihleri arasındaki faaliyetleri 
 
1-3194 sayılı imar kanunun 23.maddesine istinaden Müdürlüğümüze gelen  34 adet  cevaplandırılıp 
karşılığında 396517,31 YTL tahsil edildi. 
 
2- 317 adet tranşe (kazı) ruhsatı  verildi.Karşılığında irat 48183,14 YTL, teminat olarak da 
437.075,55 YTL tahsil edildi.(TEK ‘e 82 adet ruhsat verildi.) 
İSKİ’ye 312  adet tranşe (kazı) ruhsatı  verildi. Karşılığında irat 31955,21 YTL tahsil edildi. 
 
3- 235  adet dosyaya ait tretuar tahrip harcı karşılığında  575720,04YTL  tahsil edildi. 
 
4-Harcamalara katılım iştirak payı ile ilgili Müdürlüğümüz Etüt Proje Yapım Onarım Şefliklerinden 
ve İstanbul Büyükşehir Yol Bakım Onarım Müdürlüğünce yapılan  ve Şefliğimize gelen  53      adet 
cadde ve sokak asfalt, bordür tretuar yapım dosyaları  tapu kayıtları tekellüf cetvellerine işlenerek 
şefliğimizce işlemleri tamamlanıp Gelirler Müdürlüğü’ne 1.057.630,00 YTL’si                               
tahsil edildi 
 
5- 163 adres ve numarataj tespit çalışmaları yapıldı. Karşılığında 2068,00YTL tahsil edildi. 
 
6- 2007 yılında 28 adet kazı ruhsatının teminatı (72.208,32YTL) iade edildi.  
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2007 YILINDA İSKİ –İ.B.B.TARAFINDAN YAPILAN ATIK SU VE YAĞMUR SUYU LİSTESİ 
ATIK SU 
 YAĞMUR SUYU SIRA  

NO MAHALLE ADI SOKAK-CADDE 
ADI 

BAŞLANGIÇ 
YERİ BİTİŞ YERİ ÇAP 

MM  
METRAJ  
MT 

ÇAP 
MM 

METRAJ  
MT 

1 YILDIRIM BUĞDAY SK E.EDİRNE ASF. - 300 163,60 400 127,10 
2 YILDIRIM KOCATEPE CD BURÇ SK E.E.ASF. 300 48   

3 CEVATPAŞA E.E.ASF. ADEMYAVUZ 
CD TURNA SK. 300 40,8   

4 CEVATPAŞA E.E.ASF. Ş.BAHTİYAR 
A.SK TURNA SK. 300 166,6 400 163,10 

5 ALTINTEPSİ METE SK KUTLU SK Y.KEMAL CD 300 291,6 400 172,50 
6 YENİDOĞAN  A.İPEKÇİ CD NO:108  300 21   
7 ALTINTEPSİ ATATÜRK CD KUTLU SK Y.KEMAL CD 300 247 400 117,40 
8 VATAN  SAİT EFENDİ SK UYGUR CD EMEK SK 300 142,8 400 145,30 
9 ALTINTEPSİ ULUDAĞ SK   300 126,20   

10 VATAN EMEK SK Ş.SELAHATTİN 
SK  300 165,6 500 163,20 

11 ALTINTEPSİ POYRAZ SK KUTLU SK Y.KEMAL CD 300 311 400 210 
12 YILDIRIM ORTANCA SK   300 21,50   
13 ALTINTEPSİ OKUL SK   300 172,80 400 71,7 
14 ALTINTEPSİ İSTİKLAL CD KUTLU SK Y.KEMAL CD 300 246 400 108,8 
15 VATAN TEL SK UYGUR CD EMEK SK 300 118,60   
16 VATAN ŞAHİN SK GÜR SK AKASYA SK 300 22,5   
17 VATAN İNANÇ SK UYGUR CD EMEK SK 300 125,50   
18 VATAN YENİ GÜNEŞ SK UYGUR CD EMEK SK 300 113,60   
19 KARTALTEPE 49.SK   300 26,50   
20 KARTALTEPE GAZİ KEMAL CD NO:1  NO:7 300 35   
21 KARTALTEPE GEYİK SK   300 144,80   
22 KARTALTEPE KAYA SK   300 52,6   
23 YENİDOĞAN  DEMİRBAĞ SK   300 61   
24 YENİDOĞAN  CANER SK   300 183,10 400 185,60 
25 TERAZİDERE  SEMA SK   400 142,70   
26 TERAZİDERE  KARAMAN SK   400 177   
27 TERAZİDERE  CUMHURİYET CD FEZA SK ELMAS SK 400 198,30   

28 VATAN SÖĞÜT ÇIKMAZI 
SK   300 18,40   

29 KOCATEPE 34.SK   400 177,6   

30 VATAN B.UYGUR ÇIKMAZI 
SK   300 16,3   

31 VATAN AK ÇIKMAZI SK   300 18,2   
32 KOCATEPE 32.SK   300 300,20 400 245,70 
33 KOCATEPE 33.SK   300 123,8   
34 VATAN SERDAR SK   300 86,20   
35 ORTA  YUNUS EMRE SK   300 53,50   

36 CEVATPAŞA GÖKHAN SK K.REŞATDAYI 
CD Ş.B.AYDIN SK 300 52,5   

37 YENİDOĞAN  ULUBATLI SK   300 241,80 400 243,6 
38 YENİDOĞAN  CENGİZTOPEL SK   300 269 400 241,8 
39 KARTALTEPE FEVZİPAŞACD İSTANBUL CD ATATÜRK CD 300 18   

40 CEVATPAŞA M.AKİF CD SARAYBOSNA 
SK SELANİK SK 300 78   

41 CEVATPAŞA T.FİKRET CD   300 133,20   
42 CEVATPAŞA SARAYBOSNA SK M.AKİF CD A.SADIK CD 300 109,10   
43 CEVATPAŞA SELANİK SK M.SİNAN CD T.FİKRET CD 300 39   

44 CEVATPAŞA SARAYBOSNA SK B.HAYRETTİN 
CD. T.FİKRET CD 400 132,3   

45 CEVATPAŞA SARAYBOSNA SK M.SİNAN CD T.FİKRET CD 
KESİŞİMİ   600 56,10 

46 CEVATPAŞA T.FİKRET CD NO:28 NO:18 300 51 400 47 

47 CEVATPAŞA ŞÜKRÜ KANATLI 
CD NO:33 NO:23 300 43,7 600 39,3 

48 CEVATPAŞA MİLLET CD NO:179 B.HAYRETTİN CD. 600 67,10   
49 İSMETPAŞA FULYA SK NO:1 NO:9 500 60,80 500 51,70 
50 TERAZİDERE SULTAN SK NO:63 NO:65 300 14,50   
51 KARTALTEPE ÇUKUROVA CD ZÜMRÜT SK FİDAN SK 300 187   

52 TERAZİDERE 
MH. TUNA SOKAK MANASTIR GÜNEŞ CAD. 1000 158,24   

53 TERAZİDERE 
MH EGEMEN SOKAK TAMAMI  800/ 

600 462 1800 228 

54 TERAZİDERE 
MH UYGUR CAD. TAMAMI  600/ 

400 484 1600 
/1200 1355,42 

55 TERAZİDERE 
MH AKPINAR CAD ESENLER CAD. YAHYA KEMAL C. 400 

/300 973 800 
/400 1908 

56 TERAZİDERE 
MH FİLİZ SOKAK AKPINAR CAD İSTİKLAL CAD. 400 75 400 258,55 

57 ALTIN TEPSİ 
MH. KUTLU CAD. AKPINAR CAD. ORDU CAD. 400 90,44 600 192,73 

  GENEL TOPLAM  GENEL 
TOPLAM    8180  6331 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAL SORUMLUSU TARAFINDAN ALINAN MALZEMELER 

 

 TALEP EDİLEN MALZEMELERİN CİNSİ TALEP TARİHİ
TESLİM 
ALINAN 
TARİH 

KDV'Lİ 
TUTAR 

1 Çimento 100 torba ,Katkılı çimento 200 torba                             14.02.2007 09.03.2007 10.030,00
2 Kazma Sapı 180 Ad. , Kürek 75 Ad. 06.03.2007 15.03.2007 1.969,12
3 Asfalt ayakkabısı 100 çift    06.03.2007 04.04.2007 5.074,00
4 İşçi Personele  ; Sabun 2784 Ad Havlu 118 Ad 06.03.2007 19.04.2007 1.615,94
7      
5 İşçi Personele elyaf yelek 48 Adet, Astarlı Yağmurluk 60 Adet 04.04.2007 19.04.2007 2.728,08
6 20/30 MC Asfalt Yalıtım Malzemesi 5000 Kg. 10.04.2007 17.05.2007 6.844,00

7 Asfalt Kesme Testeresi Alımı   4 Ad.                         El 
Arabası   30 Ad. 30.04.2007 17.07.2007 3.339,40

8 Çimento Alımı 09.05.2007 16.05.2007 15.163,00
11      
9 1000 adet nitril eldiven alımı 06.06.2007 29.06.2007 864,00
10 80x80 sfero döküm parsel baca kasası ve kapağı  100 Adet 21.06.2007 04.07.2007 23.364,00
11 Ozalit plan copy çekimi çizim kağıtları  28.06.2007 8.680,50

12 Kumandalı ve Manuel 325X395 cm 1 Adet Otomatik Kepenk 
alımı Otomatik Kepenk alımı 280x250 cm 1 Adet 03.07.2007 30.08.2007 5.503,52

13 Mantar Bariyer Alımı 20 Adet 03.07.2007 15.08.2007 19.706,00
14 3  Adet Hilti Kırıcı Uç  Alımı 13.07.2007 01.10.2007 7.434,00
15 2000 TB.  Çimento Alımı 25.07.2007 08.08.2007 15.104,00
16 24 Adet Şantiyede kullanmak üzere alınan malz. 07.08.2007 04.12.2007 17.068,58
17 Saten Boya, Tavan Boya 17.08.2007 17.09.2007 68.261,82
18 Lüks plastik boya alımı 17.08.2007 17.09.2007 65.309,46
19 Şantiyedeki doğalgaz sobası bakımı 16.10.2007 08.11.2007 613,60
20 motopomp dolgıç pompa, motopomp hortumu 16.10.2007 14.11.2007 10.030,00
21 Bağlı klasör  23.11.2007 177,00
22 Çimento  08.11.2007 26.11.2007 10.077,20
23 Kırtasiye malzeme alımı 30.11.2007 04.12.2007 875,59
24 Andazit plak taşı alımı 16.10.2007 06.12.2007 32.804,00
25 50 adet, 20 adet el arabası alımı 18.12.2007 31.12.2007 8.319,00
26 Hazır soğuk asfalt (20.000 Kg) 18.12.2007 27.12.2007 5.074,00
27 51 kişiye gıda yardımı 12.09.2007 01.10.2007 1.945,62
28 Okul sıraları onarımı 14.09.2007 27.12.2007 5.105,03

      toplam 274.613,19
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Fen İşleri Müdürlüğü Personel ve Kalem Şefliği  
 
Gelen evrak sayısı              3060                    
Giden evrak sayısı              2550                    
 İşlemde olan evrak sayılı     510  
                
         Fen İşleri Müdürlüğünden gönderilen evrak sayısı 1170 adet olup, işlemleri yapılarak ilgili 
Müdürlüklere zimmetlenmiş ve gelen evrakların çıkışları yapılmıştır. 
         Müdürlüğümüzde görev yapan işçi personelin maaş bordroları, ikramiye bordroları tahakkuk 
ettirilmiş, ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
         Müdürlüğümüz işçilerine ait aylık SSK bildirgeleri ve sendika aidat kesintileri hazırlanıp ilgili 
makamlara gönderilmiştir. 
         Hastalanan ve iş kazası geçiren işçilere ve onların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine 
günlük ve 6 aylık olmak üzere vizitede kağıtları düzenlenip ilgili kişilere verilmiştir. 
         Müdürlüğümüz işçi kadrosunda çalışırken emekliye ayrılan  5 işçiye  262.509,27 YTL tahakkuk 
ettirilmiş olup, ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
         Müdürlüğümüzde görev yapan memurların özlük işlemleri muntazaman yapılmıştır. 
         2008 yılı yıllık bütçeye ait personel gider cetvelleri hazırlanıp Meclise sunulmak üzere Mali işler 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
         2008 yılı işçilerin ücretli izin listeleri ve memurların yıllık izin listeleri düzenlenip onay alınması 
için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

       İstirahatli olan işçilere hastalık yardım farkı bordroları tahakkuk ettirilip ödeme yapılabilmesi  
için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir 
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1.21 Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü 
 

Belediye bünyesinde kullanılan araç ve iş makinalarının tamir, bakım ve onarımları ile sevk ve 
idarelerinin yapıldığı ve belediye personeli ile ilçe halkının nakil hizmetlerinin yürütüldüğü birimdir. 
Belediyece yapılan hizmetlerin büyük bölümü motorize araç, gereçlerle ve bunların tamir bakımları 
ile diğer tamir bakım işlerinde kullanılan teçhizat ve aparatlardan faydalanılarak yapılmaktadır. 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetin hareket merkezi konumundadır. Birimimiz 2007 yılına 32 
kadrolu, 19 geçici toplam 51 personelle başlamış, 9 kişi emekli edilmiş 42 personelle tamamlamıştır. 
Ayrıca 657 sayılı statüde 1 kişi Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve 1 kişi  Ambar memur olarak görev 
yapmıştır. 
 
Müdürlüğün Yıllara Göre Personel Sayısı 

 2005 2006 2007 
Garaj amiri      1 1  
Başşoför           1 1 1 
Eksper               1 1 1 
Usta başı           1 1 1 
Puantör ve  depocu                   1 1 1 
Usta ve yardımcı      6 6 4 
Şoför 15 15 12 
İşçi 12 10 7 
Dış görev 61 15 15 
Toplam 99 51 42 

 
 2005 2006 2007 

Emekli olan 
6 9 9 

Emekliliği hak etmiş 
35 10 7 

 
2007 yılına 64 araçla başlanmış olup,yıl içerisinde 3 adet motorsiklet ile 1 adet 442 Beko Loder hibe 
gelmiş ve 2 adet de 4*4 Arazi taşıtı Land Rover satın alınarak 6 araç ile toplamda 70 adede 
ulaşılmıştır.satışı yapılan 5 adet araç ile 1 adet yurdışına hibe ile hurdaya ayrılan 10 adet araç hurda 
olarak satılmış olup yıl sonunda 54 adetle kapatılmıştır. 54 araçtan 1 adedi tekirdağ belediyesi’nin 
talebi ve başkanlık oluruyla, 2 adedi de temizlik firmasına kiralama yöntemiyle verilmiştir. 
görevlendirilmiş,9 araç ise tamir bakım maliyetlerinin kendilerini amorti etmeyeceği kararı alınarak 
parka çekilmiştir.. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 22 adet araç kullanılmakta, kendi Müdürlüğümüz 
tarafından 12 adet araç kullanılmakta olup 11 adet araç çeşitli Müdürlükler tarafından 
kullanılmaktadır.  

Demirbaşlarımızda kayıtlı araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak için 120.000 lt. Mazot 
10.000 lt. Benzin ihalesi yapılmış olup , yıl içinde ihtiyaç lüzumu üzerine 10.500 lt motorin alımı 
doğrudan temin yolu ile yapılmış olup toplamda yıl sonu itibarı ile 315.149,00 YTL+KDV 
hakedişleri yapılmıştır.  2007 yılı içerisinde servis bakımları hariç 377 adet araç ve makine arıza 
bildirimi yapılmış, bunların tamir bakım,onarımları yapılarak sevk ve idareleri sağlanmıştır. 
 

 2005 2006 2007 
Mazot (litre)  127.000 120.000 133.977 
Benzin (Litre) 20.000 10.000 7.999 
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Yakıt İhale Bedeli (YTL) 228.000 229.169 292.050 
Genel bütçe içindeki payı %3,9 %3,7   
Arıza bildirimi yapılan araç sayısı 983 707 377 
Kiralanan araç sayısı  47 51 58 
Kiralanan araçlara ödenen hakedişler (YTL)   1.773.159 1.912.250 2.272.844 

 
2007 yılı içerisinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 58 adet araç yıllara sair olmak üzere            
(2007 yılı ,2008 yılı ve 2009 yılı 9 aylık olarak) 8.479.910,00 YTL+ KDV bedelle kiralanmış olup, 
ihtiyaç duyulan 48 adet araç çalıştırılmış ve 2007 yılı içerisinde 2.272.844,00 YTL + KDV 
hakedişleri yapılmıştır. Kiralanan bu araçlarla; makam hizmetleri, müdürlüklerin mesai saatleri 
içerisindeki günlük nakil hizmetleri, personelin servis hizmetleri, mesaiye kalan personelin mesai ve 
hafta sonu mesai nakil hizmetleri ile il dışı görevli personelin nakil hizmetleri sağlanmıştır. Kiralık 
araçlarla Bayrampaşa ilçe halkı, sivil toplum kuruluşları, spor klüpleri kamu kurum ve kuruluşlarına 
bağlı birimler, dernekler ve bunun gibi kurumların toplu taşıma ve nakil ile ilgili taleplerine 
olabilirliği ölçüsünde cevap verilmiştir. Kiralanan araçların içerisinde bulunan sepetli araçlar, 
çekiciler, çift kabin kamyonetler, ambulans ve özürlü aracı ile belediyemiz müdürlüklerine destek 
hizmetleri yürütülmüştür. Ayrıca 2007 yılında Muhtelif araçlara yedek parça alımı ve montajı ihale 
düzenlenmiş olup 364.900,00 YTL+KDV bedelle ÖZBEK Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. nde kalmıştır. 
 
Kiralık Araçlarla Verilen Destek Hizmetleri 
  2005 2006 2007 
Rehabilitasyon (gün) Vy 312 365  
Diyaliz (adet) Vy 624 3964  
Cenaze (adet) Vy 598 447  
Spor Klüpleri(adet) Vy 620 686  
Gezi ve Diğer Vy  526  733  

 
Kiralık Araçların Dağılımı 

 2005 2006 2007 

1.8-2.0 binek oto 6 6 6 

1.4-1.5 binek oto 18 20 20 

Minibüs (18+1) 3 6 6 

Midibüs (27+1) 5 4 4 

Otobüs (35+1) 7 1 1 

Çekici 2 2 2 

Sepetli 2 2 2 

Çift kabin kamyonet 3 6 6 

Özürlü nakil aracı 1 1 1 
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C. PERFORMANS SONUÇLARI  
 
Bu bölümde 2007 yılı itibariyle performans programındaki tahmin edilen ,gerçekleşme , performans 
göstergeleriyle ilgili sonuçlar  ve 2008 yılı hedeflerine yer verilmiştir.  
.   
1. ÖZEL KALEM  MÜDÜRLÜĞÜ 

 2007 tahmin 2007 
gerçekleşen 

2007 
performans 2008 hedef 

Başkanın protokol gereği bulunması gereken 
yer ve törenlerde bulunma oranı %90 %85 ⇓ %95 

 
2. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
Göstergeler 2007 

hedef 
2007 

gerçekleşen 
2007 

performansı 
2008 
hedef 

Halkın belediye hizmetlerinden 
haberdar olma oranı 

 
% 70 

 
% 70.9 

 
⇑ 

 
% 80 

Halkın belediye hizmetlerinden 
memnuniyet oranı. 

 
% 85 

 
% 70.5 

 
⇓ 

 
% 80 

Belediyemize ait basılı 
materyallerin vatandaşlara ulaşma 
oranı 

 
% 85 

 
% 70 

 
⇓ 

 
% 75 

 
Beyaz Masaya başvuru sayısı. 

 
3000 

 
2399 

 
⇓ 

 
3000 

 
Eğitim Kültür İşleri Birimi 
Göstergeler 2007 

hedef 
2007 

gerçekleşen 
2007 

performansı 
2008 
hedef 

Konferans ve Panellere 1 yılda 
katılan toplam kişi sayısı 

4000 kişi 4600 kişi ⇑ 
 

6000 kişi 

Katılımcıların Kültürel 
etkinliklerden memnuniyet oranı 

% 80 % 70.4 ⇓ % 80 

Kültür Merkezi sayısı 
 

2 2 ⇒ 3 

Eğlence etkinliklerine katılan kişi 
sayısı 

% 80 % 85  
⇑ 

% 90 

Kütüphanelere ziyaret ve 
yararlanan kişi sayısı 

110.000 kişi 110.000 kişi ⇒ 120.000 kişi 

Bilgi Merkezi ve Bilgi Evi Merkezi 
sayısı 

3 3 
 

⇒ 4 

Sanat, Fotoğraf, El işi, Tezhip vb. 
sergi açma sayısı 

5 2 ⇓ 3 

Bilgisayar ve Dil kursuna katılan 
kişi sayısı 

1350 kişi 1827 kişi  
⇑ 

2300 kişi 

Burs verilen kişi sayısı 
 

2650 kişi 2774 kişi  
⇑ 

2900 kişi 

Engellilerden Rehabilitasyon 
hizmeti verilen kişi sayısı 

800 kişi 800 kişi  
⇒ 

850 kişi 

Sünnet edilen çocuk sayısı 450 çocuk 450 çocuk 
 

⇒ 
 

450 kişi 
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3. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 
Göstergeler 2007 

tahmin 
2007 

gerçekleşen Değerleme 2008 hedef 

1. İç denetim sonucunda tespit edilen 
uygunsuzluk sayısı  6 4  ⇓ 6 

2. İç denetim yapılan birim sayısı  3 0. ⇓ 4 
 
4. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  

 2007 
tahmin 

2007 
Gerçekleşen 

2007 
Performansı 

2008 
hedef 

1. Tespit edilen ruhsatsız işyeri oranı %80 %89             
⇑ 

%85 

2. Semt pazarlarında belge alınması ve 
denetim oranı %90 %95 ⇑  %95 

3. işgal ve seyyar Satıcı ile mücadele 
oranı %85 %80 ⇓ %90 

 
5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Göstergeler 2007  
Hedef 

2007 
gerçekleşen Performans 2008 hedef 

1. Davaların ortalama bitirilme süresi 30 ay 24 ay ⇓ 24 ay 
2. Yapılan idari işlemlerin ön 
hukuksal denetim oranı %90 %90 ⇒ %95 

 
6. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Evlendirme Şefliği  

 2007 tahmin 2007 gerçek-
leşen Performans 2008 tahmin 

İlçede kıyılan nikah sayısı 1950 1945 ⇓ 1950 

Saklanması zorunlu belgelerin dijital 
ortama atılma oranı %100 %30 ⇓ %50 

 
 
Encümen ve Meclis İşleri Birimi 

 2007 tahmin 2007 gerçek-
leşen Performans 2008 tahmin 

Encümen kararlarının internet orta-
mında yayınlanma oranı %100 %100 ⇑ %100 

Meclis kararlarının internet ortamında 
yayınlanma oranı %100 %40 ⇓ %60 

 
7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 2007 tahmin 2007 gerçek-
leşen Performans 2008 tahmin 

1. Yılda kişi başına düşen eğitim saati 22 23 ⇑ 24 
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2. Personel memnuniyet oranı % 60 *  %65 
3. Belediyede çalışan toplam personel 
sayısı 403 370 ⇑ 385 

 * 2007 Yılı İçinde ölçüm yapılmamıştır. 
 
8. SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Sağlık İşleri Birimi 

 2007   
tahmin 

2007 
Gerçekleşen 

2006 
Performansı 2008 hedefi 

Halkın eğitim seminerlerine katılma sayısı 1400   1600 

Sağlık kampanyasında tarama yapılacak 
kişi sayısı 500   600 

Cenaze defin ruhsat işlemlerinin hızı 
(dakika) 10 10 ⇒ 8 

Gelen hastanın birinci basamak lab. 
Hizmetlerinden yararlanma oranı %75 %60 ⇓ %80 

Halkın poliklinik hizmetlerinden 
yararlanma oranı %25 %20 ⇓ %30 

Başvuran hastaların radyoloji ihtiyacını 
karşılama oranı %60 %60 ⇒ %65 

Sağlık kampanyası düzenleme sayısı 4 - ⇓ 6 
  

a) Performans Planındaki Hedeflerden Hangilerinin Gerçekleştirildiğimiz 
 
1. Cenaze defin ruhsatı işlemleri, halkımızın olumlu yönde bilinçlendirilmesi için her gelen cenaze 

yakınlarına yapılan işlemlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıyla  gerekli evrakların getirilmesi 
sonucu daha kısa sürede vakit kaybetmeden cenaze işlemleri halledilmektedir. 

2- Halkımızın labaratuar hizmetlerinden yararlanma oranı beklediğimiz sayının az da olsa altında 
kalmış olup önceki senelerin hasta sayısına göre oran yapıldığında bu rakam hedeflenenin 
üzerinde bir artış gözükmektedir. 

3-  Halkımızın poliklinik hizmetlerinden yararlanma oranı hedeflenen miktarda tutmuştur.  
4.  Başvuran Hastaların Radyoloji İhtiyacını Karşılama Oranı  bir miktarda olsa yükselmiştir. 2006 

yılının son ayında ultrason cihazımıza yeni bir prob alınmış bunun sonucundada ultrason 
cihazımızın kapasitesinin artmasıyla hasta sayısındada artış olmuştur. 

 
b)   Performans Planındaki Hedeflerden Hangilerinin Gerçekleştiremediğimiz 
 
1-  Portör muayene tetkikleri için herhangi bir çalışma yapılmadığı için herhangi bir hedefte 

belirlenmemiştir. Sadece portör tetkiklerinin daha yüksek olması beklenmesine rağmen düşük 
oranda gerçekleşmiştir. 2008 yılı içinde bu çalışma başlatılacaktır. 

 
Veterinerlik İşleri Birimi 

Göstergeler 
2007   
tahmin 
 

2007 
Gerçekleşen  Performansı 2008 hedefi 

 
1. Vatandaşın veterinerlik hizmetlerinden %80 %66.5 ⇓ %70 
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memnuniyet oranı 

2. Sivrisinek kaynaklarının kurutulma 
oranı %40 %26.6 ⇓ %30 

3. İlçede yaşayan hayvanlara mikroçip 
takma oranı  %50 %31.1 ⇓ %40 

4. Kayıt altına alınan sahipli/sahipsiz 
kedi/köpek oranıc %85 %86.3 ⇑  %88 

5. Kısırlaştırılan hayvan oranıd %40 %68 ⇑  %70 
6. Yerel Hayvan koruma görevlilerine 
verilen eğitim sayısı (gün)  2 2 ⇒ 2 

7. Gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
işyerlerinin denetim oranı %80 %100 ⇑ %100 

8. Bulaşıcı hastalık konusunda verilen 
eğitimlere katılan kişi sayısı  1000 10000 ⇑ 10000 

9. Bulaşıcı hastalık konusunda eğitim 
verilen okul sayısı  10 11 ⇑   10 

10. Kurban kesimi eğitimlerine katılan 
kesici sayısı 30 30 ⇒ 20 
1 Müşteri istek sayısı / Geri bildirim sayısı= 538/809 
1 Toplam üreme kaynağı / kurutulan kaynak=112/420 
1 Tahmini sahipli köpek ve sahipsiz köpek sayısı/ mikroçip takılma sayısı=187/600 
1 Tahmini sahipli kedi-köpek ve sahipsiz köpek sayısı / Kayıt altına alınan kedi-köpek sayısı= 642/750 
1 Tahmini sahipsiz dişi köpek sayısı/ kısırlaştırılan sahipsiz dişi köpek sayısı=68/100 
 
9. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 2007 hedef 2007 
gerçekleşen 

2007 
Performansı 2008 hedef 

1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3.22 3.30  ⇑ 3.32 
2. İlçedeki ağaç sayısı 28.000 28.000 ⇒ 28.500 
3. Otomatik sulama yapılan park sayısı 13 14 ⇑ 15 
4. Parklarda yapılan etkinlik sayısı 3 5 ⇑ 4 
5. Kesilen pamuk saçan ağaç sayısı 50 50 ⇒ 40 
6. Park ve geçitlerin aydınlatılma oranı %95 %95 ⇒ %95 
7. Parkların çiçeklendirme oranı %90 %98 ⇑  %98 
8. Parklardaki toplam pergola sayısı 40 40 ⇒  42 
9. Cadde ve sokaklarda dikilen ağaç 
sayısı 1000 1000 ⇒ 500 

10. Park ve refüjlere çiçek dikme sayısı 130.000 230.290 ⇑ 230.000 
11. Kalitesi yükseltilen yeşil alan sayısı 4 park 7 park ⇑ 9 park 
12. Refüjlerin bakımlı  ve yeşil olma 
oranı %95 %75 ⇓ %95 

2007 yılı için hedeflediğimiz işlerin  büyük kısmi gerçekleşmiş, ancak 20lik yol orta refüjündeki 
olumsuzluklar genel ortalamaya etki etmiştir. Rakamlar raporda belirtilen değerler üzerinden 
hesaplanmıştır. 
 
10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

   
2007 

hedeflenen 
% 

2007 
gerçekleşme 

% 

2007 
Performansı 

2008 
hedefi 

% 
Müdürlüklerin Bütçe Gerçekleşme 73 72 ⇓ 74 
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Oranları 
Tahsilat Toplamının Tahakkuk Eden 
Vergi ve Harç Toplamına Olan Oranı 
 

80 91 ⇑ 82 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen 
ödeme emirlerinin evrak üzerinde 
belirtilen tarihi ile ödeme tarihi 
arasındaki süre 

30 
 34 ⇓ 30 

Belediyenin toplam borcunu oluşturan 
Bütçe Emanetleri ve emanet Hesapları 
toplamının kişi başına düşen borç 
toplamı (Dolar)  

140 140$ ** ⇒ 135 

(**)  Bütçe emanetleri ve emanetler toplamının nüfusa bölünmesiyle çıkarılmıştır. Nüfus: 246.646 
(Kur 1,41 olarak alınmıştır.)   

 
11. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Göstergeler 2007  
tahmini 

2007 
Gerçekleşen 

2007 
Performans 2008 Hedefi

1. Tüm mükelleflere, tek sicil numarası 
verilmesi işleminin gerçekleşme oranı %70. %75. ⇑ %85. 

2. Emlak beyanlarında, yoklama 
sonucu tespit edilen kaçak oranı %12. %15. ⇑ %10. 

3. Çevre Temizlik beyanlarında yoklama 
sonucu tespit edilen kaçak oranı %17. %20. ⇑ %15. 

4. Hesaplanan tahakkukların tahsil 
edilme oranı %60. 

 
%90.b 

 
⇑ %85. 

5. Geçmiş yıl tahakkuk edilen fakat 
tahsil edilmeyen alacakların tahsil  
etme oranı 

%60. 
 

%85.c 
 

⇑ %70. 

m Aşağı oklar hedefin yakalanmadağını, yatay oklarhedefin yakalındığını, yukarı oklar ise hedefin geçildiğini 
gösterir.  
* Oranlar 85.000 mükellef üzerinden belirlenmiştir. 
a  Emlak ile Ç.T.V. Sicil bilgilerinin düzeltilmesi işleminin uzun sürmesi. 
b  34.047.391 / 37.165.447 = %90 
c 46.481.420 / 39.440.533 = %85  
** Tahsil / Tahakkuk yıl şeklinde hesaplanmıştır. *** Tahsil / Tahakkuk geçmiş yıllar dahil hesaplanmıştır. 
 
12. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 2007 tahmin 2007 gerçek-
leşen Performans 2008 hedef 

Mal alımlarında alınacak malzemelerin 
ISO belgeli olma oranı % 85 % 15 ⇓ % 25 

Mal alımlarında alınacak malzemelerin 
TSE belgeli olma oranı % 85 % 25 ⇓ % 40 

Alınan ürünlerle ilgili olarak müdürlük-
lerden bir yılda gelen şikayet sayısı  % 7  % 0 ⇑ % 0 
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13. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 2007 tahmin 2007 gerçek-

leşen Performans 2008 tahmin 

Personelin yemeklerden memnuniyet 
oranı  %60 %65 ⇑ %80 

Her yıl belediye hizmet binası ve dış 
birimlerinin temizlik ve sağlığa uygun-
luk açısından alacağı memnuniyet oranı 

%70 %80 ⇑ %90 

Belediyede çalışan kişi başına temizlik 
gideri (YTL/Yıl)  3000 2500 ⇑ 3269 

Belediyede çalışan kişi başına yıllık ye-
mek gideri (YTL) 54 60 ⇓ 60 

Sertifikalı personelin toplam yemekha-
ne personeline oranı %16 %16 ⇒ %90 

Yılda gerçekleşen vukuat sayısı 4 2 ⇓ 2 

Güvenlik memnuniyet oranı %80 %60 ⇓ %85 

Güvenlik personelinin aldığı eğitim 
saati 10 0 ⇓ 10 

Sivil Savunma Performans göstergesi belirlenmemiştir.  
 
14.   BİLGİ İŞLEM  MÜDÜRLÜĞÜ 

Göstergeler 2007   tahmin
2007 

gerçekleşen 
2007 

Performans 2008   hedef 

1. Personelin bilgisayar ve yazılımları 
etkin kullanabilme oranı * % 50 %60 ⇑ % 60 

2. Kent Bilgi Sistemi dâhilinde ki tüm 
verilerin bilgisayar ortamına aktarılma 
oranı 

% 80 %85 ⇑ % 90 

3.Yazı İşleri Müdürlüğünden çıkan 
evrakların dijital ortama taşınma oranı % 80 %0 ⇓  - 

4. İnternet Belediyeciliğini kullanarak 
vergi ödemelerini yapan mükellef oranı % 5 %1 ⇓  % 10 

5. Web sayfamızın aylık ortalama 
ziyaretçi sayısı (en az) 5000 14000 ⇑  5000 

6. Arşivlerin bilgisayar ortamına 
aktarılma oranı %40 %50 ⇑ %70 

 
15. TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Göstergeler 2007 
Tahmin 

2007 
Gerçekleşen 

2007 
Performans 

2008 
Hedef 

Kişi başına düşen katı atık miktarı (kg) 1.40 1.40 ⇒ 1.35 

Temizlik bilinci çerçevesinde ulaşılan hane sayısı 7.500 10.000 ⇑ 7.500 

Bitkisel atıkların ayrı toplanma yüzdesi % 40 % 40 ⇒ % 50 

İlçenin süpürülme yeterliliği puanı % 85 % 86 ⇒ % 85 
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İlçenin katı atık toplama puanı % 85 % 85 ⇒ % 85 

Sanayi atıklarının ayrı toplanma yüzdesi % 70 % 71 ⇑ % 80 

Tıbbi atıklarının ayrı toplanma yüzdesi % 96 % 96 ⇒ % 98 
Çevre Koruma Birimi 
Göstergeler 2007 

Tahmin 
2007 

Gerçekleşen
2007 

Performans 
2008 

Hedef 
Çevre Eğitimi konusunda ulaşılan insan sayısı 20.000 19.167 ⇓ 23.000 
Ruhsat müracaatında bulunan işletmelerin 
çevresel parametreler açısından denetleme yüzdesi % 85 % 85 ⇒ % 90 

Endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren
işyerlerinin denetlenme yüzdesi % 25 % 25 ⇒ % 30 

Gürültü kirliliği şikayet sayısı 100 32 ⇓ 90 

Dış cephe düzenlemesi yapılan bina adedi 100 16 ⇓ 300 
Reklam panolarının araç ve gereçlerinin yeniden 
düzenlenme yüzdesi 150 180 ⇑ 200 

 
16. RUHSAT VE DENETİM  MÜDÜRLÜĞÜ 

 2007   
tahmini 

2007 
Gerçekleşen 

2007 
Performans 2008 hedefi 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları gelirleri  %20 %23 ⇑ %15 
Hafta tatili ruhsatları gelirleri %15 %4 ⇓ %20 
Geçici Semt Pazaryerleri gelirleri %30 %8 ⇓ %15 
     
 
17. PLAN VE PROJE  MÜDÜRLÜĞÜ 
 2007 

Tahmin 
2007 

Gerçekleşen 
2007 

Performansı 
2008 

Hedefi 
1.Gayri  Sıhhi işyerlerinin    
  ruhsatlı olma durumu % 70 % 70 ⇒ % 75 

2.Tesisat projeleri onay oranı    
  (yılda) % 90 % 81,50 ⇓ % 90 

3.Çevre kirliliğine sebep olan işyerleri 
 % 80 % 133,5 ⇑ % 90 

 
18. İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ 

 2007 tahmin 2007 
gerçekleşen 

2007 
performans 2008 hedef 

Ruhsata aykırı bina sayısının ilçedeki toplam 
bina sayısına oranı düşürmek* %0,15 %0,12 ⇑ %0,1 

Sene içinde tutulan zabıt sayısının düzeltilme 
oranı %60 %34 ⇓ %70 

İlçedeki mevcut yapı stoğunun depremselliğinin 
ölçülme oranı %20 %0 ⇓ %50 

Hali hazır haritaların yapılma oranı %100 %0 ⇓ %0 
İmar İşlemlerinin bilgisayar ortamında 
gerçekleşme oranı %60 %70 ⇑ %80 

* Oranlar 23000 bina üzerinden hesaplanmıştır. 
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 Planlama Birimi 
 2007 tahmin 2007 

gerçekleşen 
2007 

performans 2008 hedef 

Coğrafi bilgi sisteminin etkili kullanılma oranı 
(Belediye dışındaki ilgili tüm kurumlar arası 
entegrasyonun tam sağlanamamasındn dolayı 
%100 performansla kullanılamamaktadır.) 

%70 %70 ⇒ %80 

Meclisten geçirilen imar planı tadilat teklifleri 
sayısı 10 32 ⇑ 10 

 
19. EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 2007 tahmin 2007 
gerçekleşen 

2007 
performans 2008 hedef 

Yıl bazında  kamulaştırılması hedeflenen ve 
gerçekleştirilen gayrımenkul sayısı  %60  %68 ⇑ %72 

Belediye gayrımenkullerine ait kiraların peşin 
tahsil edilme oranı %75 %75  ⇒ %75 

Kiraların icra yoluyla takip edilme oranı %25 %25 ⇒ %25 
Belediyeye gayrımenkullerinin terk işlemlerinin 
oranı %50 %80 ⇑ %65 

 
20. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Göstergeler 
2007 

Tahmin 
2007 

Gerçekleşen 
2007 Perfor-

mansı 
2008 

Hedef 

Tespit edilen tret. eksikliklerinin 
 giderilme oranı                                         

%85 %95 
⇑ 

80% 
Sokak ve kapı num.levhalarının 
 yenilenme oranı                             %95 %90 ⇓ %100 
Tespit edilen bozuk asfaltların yenilenme  
oranı                                                         %75 %95 ⇑ %90 

Kaliteli asfalt yapılan sokak sayısı  25 53 ⇑ 50 

Parke ve beton olan yol sayısı                    58 140 ⇑ 100 

Kapalı ve açık otopark araç kapasitesi        3000 1150 ⇓ 2000 

Otopark yeterlilik oranı  %25 %25 ⇒ %30 

Yağmur suyu ızg. temizlenme  %95 %95 ⇒ %95 

Meydan sayısı                                            1 0 ⇓ 1 

Prestijli cadde sayısı 11 2 ⇓ 20 
 
21. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Göstergeler 
2007 

Tahmin 
2007 

Gerçekleşen 
2007 Perfor-

mansı 
2008 

Hedef 
Emekli edilen/edilecek personel sayısı 10 9 ⇓ 5 
Yeni alınacak makine ve araç sayısı 2 5 ⇑ 2 
Personel ve bölge halkının hizmet toplu 
taşıma cenaze spor kulübü ve bu 
taleplerinde yeterlilik gösterme  

%95 %95 ⇒ %95 
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Makine ve araçların tamir ve bakımlarının 
yapılma oranı %95 %98 ⇑ %95 

Ekonomik ömrünü doldurmuş satış hibe 
ya da hurda yoluyla elden çıkartılan / 
çıkartılacak araç ve makine sayısı 

6 16 ⇑ 10 

 
D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
İlgili yönetmeliğe göre performans hedefleriyle ilgili sonuçlar 2008 yılından itibaren değerlendiri-
leceğinden bu yıl itibariyle performans sonuçları genel bir yaklaşımla da olsa ele alınmamış, bir 
önceki faaliyet ve proje sonuçlarında bu konuda gerekli açıklamalar yapılmıştır.  
 
E.  PERFORMANS BİLGİ  SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bayralmpaşa Belediyesi yıllar itibariyle perfarmans programları çerçevesinde elde ettiği başarıları, 
bilgi, veri ve anlizleri “Performans Bilgi Sistemi” olarak adlandırdığı bir sistemle ele amayı 
planlanmıştır. Bu sistem henüz gelişme aşamasındadır. Bunun için İnternet tabanlı bir yazılım 
üretilmesi ve performans programıyla ilgili her türlü bilgiye bu yazılımdan ulaşılması 
hedeflenmektedir. Halen performans bilgi sistemimizin önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Bunlar; 
 
1.  Toplanan veri ve istatistiklerin güvenilirliğini test edecek ve yıllar itibariyle karşılaştırma yapmaya 
imkan verecek bir ortak veri tabanının bulunmaması. 
2. Müdürlüklerin özellikle performans göstergelerinin kanıtlarını oluşturma konusunda veri 
tabanlarını tam olarak oluşturamamaları. 
3.  Yönetim bilgi siteminin tam entegre hale gelmemesi. 
4. Performans bilgilerinin üst yönetimde her üç ayda bir periyodik olarak değerlendirme 
topplantılarının yapılamaması. 
5.  Performans programlarını takip edecek ve izleyecek profesyonellerin istihdam edilmemiş olması. 
6.  Performans bilgi sisteminde rapırlama formatlarının her birim için yıllar itibariyle yeknesak bir 
format içinde sunulamaması, 
 
gibi konuları kapsamaktadır. Önümüzdeki yıllarda performans bilgi sisteminin kurumsallaşması, 
geliştirilmesi, bilgi güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması açısından önemli ölçüde çaba 
harcanacaktır. Bu amaçla her birim müdürü ve birimden bir elemana performans programları, 
faaliyet raporları ve performans bilgi sistemleri konsunuda eğitimler verilecek ve bu sistemin 
yerleştirilmesi için emek harcanacaktır. 
 
V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde belediyemizin teşkilat yapısı, 
organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi 
yapılarak ve 2007-2011 dönemi stratejik planı da dikkate alınarak idaremizin üstün ve zayıf yönlerine 
yer verilmiştir.  
 
A. ÜSTÜNLÜKLER 
 
Bayrampaşa Belediyesinin 2007 yılı sonu itibariyle güçlü ve olumlu yönleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 
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1. Güçlü bir yönetim kadrosunun bulunması. 
2. İstanbul içinde ulaşım açısından merkezi bir konumda bulunması ve ulaşım kolaylığına sahip 
olması. 
3. Güçlü bir sanayi çevresine sahip bulunması. 
4. Sanayi çevresi ve meskenlerin yakın bir konumda bulunması nedeniyle nitelikli bir işgücüne sahip 
bulunması. 
5. İstanbul’un önemli iş merkezlerine yakın bir konumda bulunması. 
6. Planlı bir yerleşim olmamakla birlikte yerleşmesini tamamlamış bulunması. 
7. Güçlü ve sevilen bir kadrosunun bulunması. 
8. Genç bir nüfusa sahip olması. 
9. Alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış olması.  
10. İyi bir çalışma ortamının bulunması.  
11. Güçlü ve iyi anlaşan bir kadronun bulunması. 
12. Belediyenin modern bir binaya sahip bulunması. 
13. Park ve yeşil alanlarının diğer ilçelere göre nispeten fazla olması.  
14. Su ve doğalgaz gibi temel alt yapı ünitelerini tamamlamış olması.  
15. Yeni alanların rasyonel olarak düzenlenmesi. 
16. İstanbul’un dışa açılan penceresi konumunda bulunması. 
17. Anadolu ve Balkan kültürünün mozaiğine sahip bulunması.  
18. Denk bütçe sistemi içinde çalışıyor olması. 
19. Kış mevsiminde havanın temiz olması.  
 
B. ZAYIFLIKLAR 
 
Bayrampaşa Belediyesinin stratejik planda belirlemiş olduğu zayıf ve güçlü yönler her yıl üst yönetim 
tarafından değerlendirilmekte ve yıllar itibariyle ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak zayıflıklar ve 
üstün yönler listesi her yıl yeniden güncellenmektedir. Buna göre 2007 yılı sonu itibariyle 
belediyemizin zayıf yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
 
1. Belediyenin sosyal tesislerinin bulunmaması. 
2. Cadde ve sokaklarının dar olması. 
3. İlçede cezaevinin yer alıyor olması. 
4. Binalarının eski ve düzensiz olması. 
5. Araçlar için yeterince otopark bulunmaması. 
6. İnsanların serbestçe gezebilecekleri trafikten arındırılmış alış veriş ve gezi alanlarının 

bulunmaması. 
9. Sosyal ve kültürel açıdan cazibe merkezi olmaması. 
10. Depreme karşı binaların dayanaksız olması. 
11. İlçede bir üniversitenin bulunmaması. 
12. İlçede sağlık merkezlerinin yetersiz olması. 
13. Spor ve oyun alanlarının yeterli olmaması. 
14. Sanayinin belirli siteler halinde net çizgilerle birbirinden ayrılmamış olması Sanayinin tam olarak 

organize olmaması. 
15. Bazı sanayi tesislerinin mahalle aralarında yer alıyor olması. 
16. İlçe trafiğinin karmaşık bulunması. 
17. Nüfusun netleştirilmemiş olması ve net bir şekilde belirlenmemesi. Gece ve gündüz nüfusunun 

belirlenememiş olması.  
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18. Tem otoyolunun Bayrampaşa’yı ikiye bölmesi. Bu durum nedeniyle Bayrampaşa’da iki bölgenin 
ortaya çıkması.  

19. Toplu konut alanlarının bulunmaması.  
20. Turistik ve tarihi mekânlarının bulunmaması. 
21. Yerleşik nüfus ile gündüz nüfusu arasındaki farklılıklar. 
22. Alımların tek elden yapılması. 
23. Sanatsal ve kültürel alanların yetersiz oluşu.  
24. Tekstil sektörünün çok yoğun olmasına karşılık yeterli tanıtımının bulunmaması.  
25. Denize kıyısı ve sayfiye alanlarının bulunmaması.  
26. Kaldırımlarının dar olması. 
27. Yeşil alanlarının dünya ölçülerine göre yetersiz olması. 
28. Otogar ve kuru gıda alanının bulunması. 
29. Adliyenin bulunmaması. 
30. Asayiş sorunlarının yüksek olması. 
31. Eğitim ve kültür sorunları. 
32. İlçe sınırları ile ilgili problemin çözülmemiş olması 
 
C. DEĞERLENDİRMELER 
 
Üstürn ve zayıf yönler karşılaştırıldığında belediyemizin zayıf yönlerini gidermede önemli ölçüde 
mali kaynağa ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Önceki yılların çarpık yapılaşmanın doğurduğu 
sorunların 15-20 yılda giderilmesi zordur. Çünkü yoğunlaşma, plansız şehirleşme ve göç İstanbul’u 
olduğu kadar ilçemizi de baskı altında tutmaktadır. Daha köklü ve kalıcı iyileştirmelerin yapılabilmesi 
için ilçelere aktarılan bütçenin büyütülmesine, büyükşehire verilen bazı fonksiyonların ve gelir 
kaynaklarının ilçe belediyelerine aktarılmasında yarar görüllmektedir. İlçe belediyemizin bütçesinin 
ancak %300’ler civarında artması ile rutin hizmet kalemlerinin dışında daha köklü alt yapı 
hizmetlerini surnnma, kentsel dönüşümü gerçekleştirme mümkün olabilecekitir. Belediyemiz 
mevcut kaynak yapısı ile ancak rutin belediyecilik hizmetlerini etkili bir şekilde yerine getirmenin 
gayreti içindedir.  
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 
Belediye üst yönetimi faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşulları birlikte ele alıp 
değerlendirmiş, önümüzdeki yıllara ilişkin bazı tedbirlerin alınmasını kararlaştırmış ve bütçe 
imkânları doğrultusunda ilgili müdürlüklere bazı önerilerde bulunmuştur.  Bu öneriler, beş yıllık 
stratejik plan gerekleri ve ilçe halkımızın beklentiler göz önüne alınarak saptanımıştır. Belediye 
yönetimimiz 2008 yılı içinde bu tedbir ve önerileri hassasiyetle takip edecek ve yerine getirilmesi için 
hem daha fazla kaynak ayıracak hem de birim yöneticisi ve sorumlulularımızın duyarlılıklarını 
artıracak bir çaba içinde olacaktır. Bu bölümde öneri ve tedbirler, stratejik planın ana başlıkları ve 
müdürlükler düzeyinde ele alınmıştır: 
 
1. Üst Yönetim 
 
Üst yönetim stratejik plan hedeflerinin tutması için organizasyon, yönetişim ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesine 2008 yılı içinde daha fazla önem vermeli ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmalıdır. 
 
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri 
 
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımı ve duyuru metaryelleri ile 
halkımıza daha iyi anlatılarak bu hizmetleri bilmelerini ve faydalanmalarını sağlamak amacıyla teknik 
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personele ihtiyaç vardır. Kendi bünyemizde yürütülebilecek bu çalışmalar ile hem maliyette tasarruf 
sağlanmış olacak, hem de günümüzde büyük önem arz eden görsel ağırlıklı tanıtım ve duyuru 
çalışmalarının daha etkin yürütülmesi sağlanarak, gelişen teknolojiye uygun çalışmalar 
yürütülebilecektir.   
 
Eğitim Kültür İşleri Birimi; Eğitim Kültür İşleri Biriminin yetki ve sorumluluğunda olan görevlerin 
yürütülmesinde ve hayata geçirilen projelerde sürekliliğin sağlanması, ihtiyaçların önceden tespit 
edilerek yeni projelerin üretilebilmesi için   genç, dinamik ve teknolojiyi kullanılabilen personele 
ihtiyaç vardır. Bu sayede hizmette verimlilik sağlanacak ve çalışmaların daha sistemli ve programlı 
bir şekilde yürütülmesi gerçekleştirilebilecektir.  
 
3. Teftiş Kurulu Müdürlügü 
 
İç denetimin sürekli ve saglıklı yapılması için norm kadro yönetmeliğine uygun münhal bulunan 
müfettiş yardımcısı,müfettiş kadrolarına atamaların yapılması önerilir.     
 
4. Zabıta Hizmetleri  
 
İlçemizdeki vatandaşların şikayetlerine daha hızlı bir şekilde cevap verebilmek amacıyla ekip 
otolarının ve personelin teknolojik donanımının sağlanması, norm kadro çerçevesinde eksik olan 
personel alınarak,hizmet verimliliğinin arttırılması,Meslek odaları ile görüşülerek ilçemizde işyeri  
sahiplerine belirli zamanlarda seminer verilmesi esnafı kanun ve yönetmelikler hakkında 
bilgilendirilmesi iş verimliliğimizin artmasını sağlayacaktır 
 
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü 
 
Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin daha iyi olabilmesi için; Müdürlüğümüz 
çalışmalarında kullanılmak üzere bilgisayar, fotokopi makinesi ve faks gibi teknik alt yapının 
tamamlanması. Yalnızca Hukuk İşleri müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere bir araç tahsis 
edilmesi gereklidir. Müdürlüğümüze değişen mevzuat çerçevesinde yeni kitap alımı yapılarak 
kütüphanesinin zenginleştirilmelidir. Ayrıca hızla artan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan 
tazminat davalarına karşı 3194 Sayılı Yasanın 18. maddesi gereğince hızla imar uygulaması 
yapılmalıdır. Kamulaştırma davaları nedeniyle açılan davaların ve gereksiz dava masraflarının ortaya 
çıkmaması için kamulaştırma bedellerinin gerçek rayiç üzerinden belirlenmesi 
gerekmektedir.Müdürlük çalışanlarımıza bilgisayar programları hakkında eğitim verilmesi 
gerekmektedir 
 
 
6. Yazı İşleri Müdürlüğü 
 
Meclis ve Encümen Kararlarının Bilgisayar ortamında  daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlayacak programların geliştirilmesi, evlendirme şefliğinin geçici olarak faaliyet gösterdiği yerden 
yeni  nikah salonuna taşınması ile vatandaşa daha iyi hizmet verilmesinin sağlanması. 

 
 

7. İnsan Kaynakları 
 
Personelin taleplerini hızlı bir şekilde çözecek Bilgisayar yazılım programının geliştirilmesi.Yapılan 
İşlerde zamanı daha iyi kullanabilmek açısından teknolojik donanımın sağlanması.İş potansiyelinin 
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arttırılması için mevcut personelin ayda bir kez teknolojik donanım ve tasarım  konusunda 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
 
8. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 
Zayıf Yönlerin Giderilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Değerlendirme 
 
Fiziki olarak birimimizin prefabrik yapıdan kurtulması için gerekli adımların bir an önce atılması, 
hizmet kalitesine yakışır bir mekana geçilmesi gerekmektedir. 
Pratisyen hekimlerimizin çalışma alnlarının fazla olması nedeniyle yeterli sayıda hekim 
bulunmamaktadır. Bunun için ise yeterli sayıda yeni hekim atamasını yapılması gerekmektedir. 
Sağlık İşleri birimimizin idari hizmetlerini sürdüren idari hizmetler ünitemize bir memur daha 
kazandırılmasıyla birimimizdeki işlerin yoğunluğu, eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaçların karşılanması, 
yazışmaların daha hızlı ve zamanlı yapılması sağlanmış olur. 
 
Birimin İnsan Kaynakları, Mali Kaynaklar ve Organizasyonu İçin Alması Gereken Önlemler 
 
Sağlık İşleri Birimimizn şu anki uzman kadrolarını korumak gerekirse, gerekirse ilave uzman 
kadroları koyarak hizmet akışını artırmak. Yardımcı sağlık personelin kadroların boşalması 
durumunda tekrar doldurulması için personel almak. İdari işler ünitesinin iş gücünü hafifletmek için 
personel ataması yapmak. Ayrıca pratisyen hekim hizmetlerinin aksamamsı ve sürekliliği olması için 
ek pratisyen hekim ataması da gereklidir. 
Birimimizde kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyonu veya bakım-onarım aşamasında mali kaynakların 
bir an önce kullanılarak hizmete ara vermeden devamını sağlamak. 
Birim içindeki ünitelerin ve görev alanlarının çokluğu nedeniyle denetimlerde aksamaların olmaması, 
eksikliklerin giderilmesinde hızlı olunması, hizmet kalitesini artırmak için görev dağılımı yapılmasını 
sağlamak ve sorumluluk alanlarını belirleyerek hizmet gücünü hafifletmek gereknektedir. Bunun için 
organizasyon şeması oluşturarak görev tanımı yapmak gerekir.  
 
Veteriner İşleri Birimi;  Hizmet Kalitemizin artması için Başkanlığımızca veteriner hizmetleri Birimine 
daha geniş kapsamlı hizmet binasının yaptırılmasının sağlaması  1 adet veteriner hekim ve 1 adet 
veteriner sağlık teknisyeni alınması gerekmektedir. 
 
9. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
 
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü: Bayrampaşa ilçesindeki kişi başına düşen yeşil  alan miktarını 
arttırarak, yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak için, planlardaki yeşil alan 
olarak ayrılan yerlerin istimlak edilmesi ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında  yeşil alanların 
artırılması gerekmektedir. Mevcut yeşil alanların kalitesini, kullanılabilirliğini ve fonksiyonelliğinin 
arttırılması çalışmalarına ağırlık verilmelidir.,  Bölgemizde ki nitelikli ağaç varlığını arttırmak,  zararlı 
kavak türlerini bölgemizde  yok etmek ve bu fidanların  dikilmesini önleyici tedbirlerin alınması 
gereklidir. Çalışan personelimizin dinamik ve teknolojinin kullanılması için gerekli çalışmaların 
yapılması ve 1 (bir) adet peyzaj mimarının ekibimize dahil edilmesi uygun görülmektedir. 
 
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü  
 
Müdürlüğümüz diğer müdürlüklerden aldığı raporlar doğrultusunda belediyenin hesaplarını, 
Bütçesini, Performans Praogramını ve Faaliyet raporunu hazırlayıp meclise sunmakla yükümlüdür. 
Ancak bazı müdürlüklerin raporlarını saglıksız ve eksik yapmaları iş akışımızı engellemektedir 
istenen raporların daha dikkatli ve bizzat  müdürler    tarafından yapılması gerekir.    
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11. İşletme Müdürlüğü 
 
Kaliteli ve verimli bir hizmet için; Birime en az 10 Adet memur alınmalıdır. Tebliğ ve yoklamada 
çalışan memurlara Kanun ve Yönetmelikleri  öğretecek hizmet içi eğitim verilmelidir. Bilgisayar 
sistemi ile ilgili aksaklıklar zamanında giderilmelidir. 
 
12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü;  Birimimiz ilçemiz halkına yapılacak hizmetlerde tüm birimlere 
destek hizmeti vermektedir, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla faaliyetlerimizde belirli kriterler 
oluşturmuştur. Bunlar yapılacak taleplerin zamanında, toplu olarak ve hizmetlerin tümünü 
kapsayacak şekilde bir seferde yapılması, Belediyemiz bütçesinde israfa neden olmadan lüzumlu 
ihtiyaçların karşılanması, kaynakların kullanılmasında azami tasarrufun sağlanmasıyla olacaktır. Bu 
amaçla birimlerin gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine bütçe kodları ve bütçe 
hazırlanması ile ilgili eğitim verilmesi gerekmektedir. Birimimiz hizmetlerinin daha iyiye ulaşmak için  
teknolojiyi iyi kullanan elemanlar alınmalıdır. 
  
13. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  
 
İş yoğunluğu ve yazışmaları fazla olduğundan; Bilgisayarı çok iyi kullanabilen 2 adet memur 
personelin kadromuza dahil edilmesi işlerimizin doğru ve zamanında yerine getirilmesini 
saglayacaktır.   
 
14. Bilgi İşlem Müdürlüğü 
 
Bilişim hizmetleri, teknolojinin en yoğun kullanıldığı bir hizmet birimidir. Bilgi İşlem Müdürlüğü; 
belediye hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve böylece hizmetlerin hızlı, doğru ve karar 
vermeye destek sağlaması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda hizmetlerin bilgisayar 
ortamında vatandaşlara sunulmasını sağlamaktadır. Bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için 
bilgisayar donanım ve yazılım alt yapısını geliştirerek son teknolojilere uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
Belediyemizde şu an ki bilişim altyapısı yeterli düzeyde olmakla birlikte, çok hızlı gelişen 
teknolojinin yakından takip edilmesi, hizmet kalitesini arttıracak yeni teknolojilerin belediyemize 
temini gerekmektedir. Birimdeki personelin bu alanda yapılan eğitimlere ve tanıtım fuarlarına 
katılmaları gerekmektedir. Ayrıca belediye personelinin de belirli zamanlarda hizmet içi eğitime tabi 
tutularak bilgisayar kullanımları geliştirilmelidir. Belediye dahilinde ve dış birimlerdeki tüm bilgisayar 
ve network altyapıları müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olduğundan personel sayımızda 
artış sağlanması verilen hizmetlerimizin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca 
önümüzdeki yıl stajyer öğrenci konusunda problem olacağından (liseler 4 yıla çıkacak) personel 
sıkıntısı had safhaya ulaşacaktır. 
 
15.Temizlik İşleri Müdürlüğü 
 
Temizlik işleri ve Çevre koroma birimi Çevreye uyum sürecinin hız kazanması için gayri sıhhi 
müesseselerim mevcut eski sistemlerinin çevreye uyumlu hala getirilmesi ve getirilemeyenlerin hızla 
transferlerinin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte Bayrampaşa’ da yaşayan vatandaşların 
çevreye duyarlılığını artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Birimin İnsan Kaynakları, mali kaynakları ve 
organizasyonu için alınması gereken önlemler: Mevcut personelin veriminin artırılması çalışmaları 
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yapılmalı; özellikle teknik personel sayısı arttırılmalı, kentsel tasarım birimi ve motorize çevre 
denetim ekibi kurulmalıdır. 
 
16. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Umuma mahsus yerlerin ruhsat ve denetimlerinin belediyelere 
verilmesinden dolayı yaklaşık  750 tane  işyerinin ruhsat dosyaları İlçe Emniyet Müdürlüğünden 
Birimimize intikal etmiştir ; dolayısı ile Müdürlüğümüzün iş yükü artmasından dolayı işlerin daha 
sağlıklı yürüyebilmesi için bir adet denetim aracı ve memur takviyesine gereksinim duyulmaktadır. 
Yeni Bilgisayar Programının uygulanmasında ruhsat, Hafta Tatili ve Pazar Yerleri ile ilgili liste ve 
raporların alınması ile ilgili teknik destek alınarak kayıtların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması 
hedeflenmektedir.  
 
17. Plan ve Proje Müdürlüğü; 
 
Belediyemiz sınırları dahilindeki sanayi ve küçük sanatlar sahaları Ticaret + Hizmet sahaları olarak 
yeniden planlanmıştır.Ticaret + Hizmet sahalarında çevreye uyumlu ve ileri (gelişmiş) teknoloji 
kullanan işyerlerinin faaliyetlerine,oluşumlarına müsaade edilmektedir.Teknoloji kullanımı 
konusunda denetim birimlerinin  teşvik edici çalışmalara katkıda bulunmaları gerekmektedir. 
İnşaat sahiplerinin,yapı denetim kuruluşlarının,yapı inşaatı safhasındaki uygulamalarla ilgili (ısı 
yalıtım,yapı kullanma,tesisat raporları) işlemlerini zamanında yapmaları ve takip etmeleri 
gerekmektedir. 
İdari büromuzdaki personelin emeklilik nedeniyle takviye edilmesi,yeterli hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
Teknik ve idari personelimizin verimini ve dinamizmini artırmak için bilgi teknolojisi cihazlarının 
tamamlanmasına ve eğitimlerinin geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. 
Belediye Zabıta ve teknik uygulama yönetmelikleri ile İtfaiye yönetmeliğinin güncellenmesi ve 
uygulamalardan doğan sıkıntılara cevap verecek hale getirilmeleri gerekmektedir.  
 
18. İmar ve Şehircilik Hizmetleri 
 

• Kanun ve mevzuatlarda çok sık yapılan değişiklerin takibinde yaşanan güçlükleri önlemek 
icin personele eğitim verilmesi, 

• Onaylanacak imar planlarının imar durumu verilecek şekilde bilgisayar ortamında güncel 
tutularak kullanımlarının sağlanması, 

• İnternet ortamında parsel bazında imar durum ve zemin yapısı hakkında Bayrampaşa 
Belediyesi sitesinden girerek bilgi sahibi olmasının sağlanması, 

• Deprem bilincinin geliştirilmesi, Depreme karşı yapısal bilincin oluşturulması, 
• Kentsel dönüşümde toplum bilincini geliştirilmesi, 
• Mevcut binaların stok yapı envanteri yapılarak zemin ve taşıyıcı sistemleri hakkında 

raporlama yapılması, 
• Hizmet içi eğitimlerle kalitelerinin artırılması,  
• İlçe içerisinde donatı standartlarını yakalamak, çekim merkezleri oluşturmak, 
• Bayrampaşa ilçesine kimlik verecek meydan düzenlemeleri yapılması, 
• Kentsel tasarım biriminin kurulması, 
• Bayrampaşa AKOS’un dinamik tutulması için kurumun bütününün sahiplenmesi ve bunun 

ışığında verilerin güncel dinamik olacak şekilde tutulmasının sağlanması, 
• Kentsel tasarım projelerine ağırlık verilmeli, bu şekilde kent estetiğine katkıda bulunması, 
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• Afetlere karşı Acil Eylem Planının yapılması, bu bağlamda toplanma alanlarının ve tahliye 
koridorlarının oluşturulması, 

• Bayrampaşa İlçesi, Ferhatpaşa Bölgesinde 1. Derece Doğal Sit, 2. Derece Arkeolojik Sit’in 
bulunduğu alanda  1/5000 ölçekli Koruma amaçlı imar planın  Büyükşehir Belediyesince 
yapılması ve ardından 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın 1/5000 
ölçekli Koruma amaçlı imar planına uygun olarak yapılması. 

 
19. Emlak İstimlak Müdürlüğü; 
 
Bayrampaşa Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında protokol 
(mülkiyet bilgileri,harçlar v.b.ile ilgili) yapılması durumunda zaman ve bütçe tasarrufu sağlanmış 
olacaktır. Müdürlüğümüzde görevli elemanlara, görevimizle ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki genel 
konular ve zaman içersindeki değişiklikler nedeniyle, uygun dönemlerde eğitim verilmesi işlerimizin 
doğru ve kısa zamanda yapılması yönünden faydalı olacaktır. Belediye bütçemizde Emlak İstimlak 
Müdürlüğü’ne daha fazla pay aktarılması halinde yapılacak istimlaklerde sayı olarak artış 
sağlanabilecektir. Müdürlüğümüzde personel açısından teknik eleman konusunda sıkıntı 
olmayıp,evrak kayıt ve takibi noktasında memura ihtiyaç vardır. Bu konuda müdürlüğümüze bir 
memur verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
 
20. Fen İşleri Müdürlüğü  
 
A-Zayıf yönlerin Giderilmesi için alınması gereken tedbirler. 
 
Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm projelerine merkezde sokakları dar olan eski yerleşim bölge-
lerinden başlanılarak çağdaş yaşanılacak mekanlar oluşturulması halinde yapacağımız hizmetler daha 
rahat yapılacak ve görsel olarak daha güzel görünecektir. 
 
B-Birimin İnsan kaynakları,mali kaynaklar ve organizasyonu için alınması gereken önlemler.  
 
Emekli olan memur personelin yerine genç,dinamik ve teknolojiyi kullanabilen elemanlar alınmalı ve 
özellikle teknik personel sayısı mutlaka artırılmalı 
Azalan işçi personelinin telafisi için kurum içinden iştigal konumuzla ilgisi olmayan personel kaydı-
rılması yerine dışarıdan daha az sayıda kalifiye eleman alınmalı.Eleman alınması söz konusu olması 
halinde birimimizde el becerisi ve randımanı düşük emekliliği gelmiş personelimiz emekli edilmeli-
dir. 
 
21. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  
 
Bilgisayar ulaşım ağ sisteminde yeterlilik sağlanması gerekmektedir. Hasta nakil araçlarında yeni 
yönetmelik gereği eğitimli personel bulundurulması gerekliliği nedeniyle gerekli yazışmalar yapılarak 
sevk ve idarenin Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılması sağlanmalıdır. Müdürlüğümüz 
demirbaşlarında bulunan  ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve araçlardan arındırılmalıdır. 
Kiralık araçların personel hizmetlerinde kullanımının tek merkezden yönetilmesi ciddi aksamalara 
neden olduğundan dolayı Müdürlüklerin yıl içerisindeki talepleri gözönünde bulundurulacaktır. 
Müdürlüklerin malzemeleri Beşi Bir Yerde projesi ile oluşturulacak kompleksteki depolara 
nakledilmelidir.   
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VII. EKLER 
 
GÜVENCE BEYANLARI 
 
1- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.                                                                                                   

      Dilber Sarıtaş 
                                                                                                  Özel Kalem Harcama Yetkilisi        
    
 
 
 
2- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
                                                                                                         Melek Türkmen 

Basın Yayın Halk.İlişk. Müdür. 
 
 
 
3- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
                                                                                                      Sedat Akyüz 
                                                                                                      Teftiş Kurulu Müdürü 
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4- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim 

 Hayati Becerir 
Zabıta Müdürü  
 
 

 
5. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Halim Melikoğlu 
Hukuk İşleri Müdürü 
 
 

 
 
6- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Arif Tezcan 
Yazı İşleri Müdürü 
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7- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Ercan Yürür 
İnsan Kaynakları Ve Eğit.Md. 
 

 
 
8- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
                                                                                                            Kenan Kır 
                                                                                                            Sağlık İşl. Müdürü   
 
 
 
 
9-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Köroğlu ALİOĞLU 
Park ve Bahçeler Müdürü 
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10- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Yaşar Urgan 
İşletme Müdürü 
 
 

 
11- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Fatih Alyakut 
Destek Hizmetleri Müdürü 
 
 
 
 

12- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Erol Yurttaş 
İşletme ve İşt.Müdürü 
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13- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Reyhan Sarı 
Bilgi İşlem Müdürü 
 

 
 
14- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Meral Kara 
Temizlik İşleri Müdürü  
 
 

 
15- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Ahmet Yetim 
Ruhsat Denetim Müdürü 
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16- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Yavuz Alioğlu 
Plan ve Proje Müdürü 
 

 
 
17- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Şükrü Çalım 
İmar ve Şehircilik Müdürü 
 

 
 
 
18- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Gürsel Üçer 
Emlak İstimlak Müdürü 
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19- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Ahmet KUMBASAR 
Fen İşleri Müdürü 

 
 
 
20- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETKİLİSİ) 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulundığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
 

Gündüz Albayrak 
Ulaşım Hizm.Müdürü 
 
 

 
21- İÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI (MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ) 
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede faaliyetlerin mali yönetim ve 
kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, 
izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2007 yılı faaliyet raporunun “IV/A-Mali Bilgiler” 
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 
 
 

Zülfiye ÇAM 
Mali Hizmetler Müdürü 
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22- İÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI (BELEDİYE BAŞKANI) 
 
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim.     

 
Hüseyin BÜRGE 
Belediye Başkanı 
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