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BA KANDAN

De erli Bayrampa alılar 
Geli en, büyüyen ve her geçen gün biraz daha cazibesini artıran Bayrampa a’mız da 

yine  bir faaliyet dönemi sonunda birlikteyiz… Sizlerle payla tı ımız, birlikte  karar altına  aldı ımız
ve birlikte gerçekle tirdi imiz bu  dönemi bitirirken Bayrampa a’yı   bir adım daha  ileri 
götürmek  adına yaptı ımız  faaliyetleri sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. 

2006 yılı içerisinde yaptı ımız en temel faaliyetimiz birçok kurumdan önce 2007- 2011 
yıllarını kapsayan Bayrampa a belediyesi stratejik  planı ve  buna  ba lı  olarak  hazırladı ımız
“performans planlarımızın”  bitirilerek sizlere  sunulması  olmu tur. 
Bu  sayede  belediyemizin  faaliyetlerinin  daha  sistematik  bir  ekilde  gerçekle tirilmesi   mümkün 
 olacaktır. Yine 2006  yılı içerisinde tadilatlarla birlikte tamamlanan 1/1000 ve 1/5000  ölçekli 
planlarımız kesinle mi tir. Artık planlı  bir  Bayrampa a’da ya amanın ayrıcalı ını ya ıyoruz.  

Kentsel  dönü üm  alanında da  ilçemiz  2006  yılında  büyük  bir  sıçrama  yapmı tır.. 
Yeni  planlamalar  do rultusunda  ilçemizde  kentsel  dönü üm  alanları  tespit  edilmi   ve  dönü ü
mün  altyapısı  hazırlanmı tır.. Bu  ba lamda   demografik  analizler, yapı  bilgileri, mülkiyet bilgileri, 
sayısalla tırılmı  plan paftaları  ve  halihazır  haritalar  gibi  birçok  çalı ma  tamamlanmı tır…
Kentsel  dönü üm  alanları  ile  ilgili  avan  proje  çalı maları  ve  de erlendirme  çalı maları  ise  dev
am  etmektedir...  Yine kentsel  dönü üm  kapsamında  de erlendirdi imiz  cezaevi  alanının  2007  
yılı  içerisinde  bo altılacak  ve  kentsel  dönü üm  alanı  olarak  kullanılacak  olması  bizleri  ziyadesi
yle  memnun  etmekte  ve  Bayrampa a’nın  çilesi  bu  sayede  bitirilmektedir...Bu  konuda  gerekli  
deste ini  hiçbir  zaman  esirgemeyen  de erli stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanımız
Sayın Mimar  Dr. Kadir  Topba  Beye  te ekkürlerimizi  sunarız.

Park bahçelerimiz geçen yıllarda oldu u gibi büyük bir atılım içindedir. Ye il alan 
miktarındaki artı ın yanında eski parklarımızı elden geçirerek yeniledik. Çevre ve Orman Bakanımız
Sayın Osman Pepe’nin te rifleriyle açılı ını yaptı ımız Ahmet Sarıo lu parkımız bölge  insanımızın
dinlenme ihtiyacını kar ılayacak ekilde yeniden düzenlendi. Yapılan  istimlaklerle daha da  büyüyen 
ve  gerçek  bir  semt parkı hüviyeti kazanan parkımızın bölge  hem erilerimize  hayırlı  olmasını
diliyorum. Aynı kapsamda yeniledi imiz Fatih, Yahya Kemal-Sancak ve Cehar Dudayev parklarımız,
yeni çehresiyle yeni fonksiyonlarıyla halkımızın önemli  bir  ihtiyacına cevap verece i inancındayız.

2006  yılı sonu itibariyle ye il alan miktarındaki artı ımız  %616 oranında olmu tur. 
Bu oranın artması küresel  ısınmanın gündeme geldi i bu günlerde daha fazla önem kazanacaktır
inancındayız… Yine parklarımıza yerle tirdi imiz kondisyon aletleriyle her ya taki insanımızın
sa lıklı spor yapmalarına imkan sa lamı  durumdayız.

Akos akıllı kent otomasyon sistemi artık hizmetinizde… Belediyemizin yatırımlarının daha  
verimli kılınması, gelirlerinin  daha rasyonel toplanması ve sosyal yardımlarımızın daha adil bir  
ekilde da ıtılmasını mümkün kılacak bu çalı manın da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bili im  

dünyasını yavrularımızın aya ına getiren  “Mobil Dijital Kütüphane”mizin okullarımızın
teknoloji sınıflarına katkı sa layaca ı inancındayız. Yine “Bilge Hatun Otobüsü”müzle ev hanımı kar
de lerimizin bili im dünyasıyla tanı malarını sa lamayı hedefliyoruz… En temel bilgisayar 
e itimlerinin verilece i otobüsümüz mahallelere hanımların aya ına  giderek hizmet  vermektedir. 

Sosyal yardımlarımızın da ıtılmasında daha adil bir çözüm öneren “Elele Kart Projesi” 
de  belediyemizin  yaptı ı  ilklerden  biridir…Kaymakamlık  birimleri, Kızılay, Bayrampa a vakfı,
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BB  arasındaki  koordinasyonu  sa layacak  bu   çalı manın startını Ba bakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdo an Beyin kıymetli e leri Sayın Emine Erdo an tarafından verildi…  
Sosyal  belediyecilikde bir devrim olan bu projemizin di er yerel yönetimlere de örnek olmasını
diliyoruz.

lçemizde yapılan istimlak çalı maları ile daha ya anılır  bir  Bayrampa a’yı hedeflemekteyiz. 
Bu sayede spor ve ye il alanların artı ına katkı sa lamaktayız…

Artık stanbul’da  bir marka haline gelen kurban çalı malarımızın Türkiye genelinde  
büyük bir be eni  topladı ı  toplumsal bir gerçek… Bu gerçe in  müessesele mesi anlamında 
yaptı ımız “Be i Bir Yerde” projemizin ilkini Kocatepe’de Mega Center önünde gerçekle tirdik. 
çerisinde otopark, afet merkezi, kurban satı  ve kesim merkezi, sosyal donatı alanları ve semt

pazarlarının yer alaca ı bu merkezimizin kentsel dönü ümün bir ba ka yönünü tamamlayaca ını
dü ünüyoruz. Özellikle  semt pazarlarının  ta ınmasıyla  ilçemiz uan stanbul’un hemen her 
ilçesinde bulunan ilkel pazar görüntüsünden kurtularak modern ve rahat bir alı veri in  
simgesi haline gelen pazar yerlerine kavu acak...

23 Nisan’da  çocuklarımızla birlikte  gerçekle tirdi imiz enliklerimiz,19 Mayıs’ta 
gençlerimizle birlikte  kurdu umuz  barı  köprümüz  ilçemizi di er ilçelerden ayıran birkaç 
özelli imizden biri…Özellikle dünya ülkelerinden gelen yabancı ö rencilerle birlikte kurdu umuz ba
rı  ortamının dünya ülkelerine de örnek olmasını diliyoruz. Bu günlerde açtı ımız Baygem gençlik  
merkezimizin gençlerin geli imlerine önemli katkılar  sa layaca ı  inancındayız…

Ba arıyla yürüttü ümüz balkanlarda ramazan projemizi sivil kurulu larımızın destekleri 
ve belediyemizin himayeleriyle 2006 yılında daha da geli tirerek “Do udan Batıya Bayrampa a’da
Ramazan” formatında gerçekle tirdik… Konvoyumuzun merkezi Bayrampa a olurken bir ucu 
Balkanlarda di er ucu Anadolu’da ve  Lübnan’da  yardım  elini  uzattı.

Veren elin erdemiyle  alan  elin  duasını bulu turan hayır çar ımız fakir karde lerimizin 
yardımına ko arken  belediyemizin da ıttı ı burslar,  giyim ku am yardımları dar gelirli 
karde lerimizin aile bütçelerine katkı sa ladı…Okullarımızın  fizik i yapılarını daha da 
güzelle tirmeye, e itime daha  elveri li bir  altyapı  hazırlamaya  yönelik  çabamız 2006  yılında da 
sürdü. Okul  sonrası  çocuklarımızın  ikinci  adresi  haline  gelen  bilgi  merkezimiz  çocuklarımızın
modern ça a  ayak  uydurabilecekleri  bir  donanımla  yeti melerine  katkı  sa layacak  bir  giri im…

2006  yılında  önemli  bir  mesafe katetti imiz  çöplerin  ayrı tırılması, çöplerin  sa lıklı  bir
ekilde  toplanması, çevre  kirlili ine  özellikle  görüntü  kirlili ine  kar ı  aldı ımız  önlemler bu  

alandaki çalı malarımızdan  bazıları… Altyapı  çalı maları, asfalt  ve  prestij  caddelerin  yapılması
klasik  belediyecilik  faaliyetlerimizin  ba arılı  uygulamalarından birkaçı…

Terazidere  spor  kompleksinin  alt katında  yeniden  düzenlemeyle  olu turdu umuz  
yeni spor merkezimiz, bulundurdu u fonksiyonlarıyla  ses  getirecek  hizmetlerimizin son  halkası…
Yüzme  havuzları, sauna, sa lık havuzu, fitness  center, konferans  salonu, bowling  gibi  
etkinliklerin  yer aldı ı  kompleksimizin  özellikle  gençlere  büyük  hizmet  edece i  inancındayız.

Faaliyetlerimiz bir raporun önsözüne sı mayacak  kadar çe itli ve renkli bir yapıya sahip.Bu 
raporun  hazırlanmasında  ve  bu  faaliyetlerin  gerçekle mesinde  eme i  geçen  tüm  mesai  arkada
larıma  sonsuz  te ekkürlerimi  sunuyorum. Ekip  çalı masının en güzel örne ini gerçekle tirdi imiz
bu  faaliyet  yılını  be eninize  sunuyor ve yarınları bu günlerden daha güzel bir Bayrampa a
dileklerimle  hepinizi  en  kalbi  duygularla  selamlıyorum. 
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I. G R

Bayrampa a Belediyesi 2006 yılı faaliyet raporunu Maliye bakanlı ının belirlemi  oldu u yeni format 
çerçevesinde hazırlamı tır. Belediye ba kanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 41’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans 
programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmi  performans ölçütlerine göre hedef ve 
gerçekle me durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu 
açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, varsa ba lı kurulu  ve i letmeler ile belediye 
ortaklıklarına ili kin söz konusu bilgi ve de erlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı
toplantısında belediye ba kanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örne i çi leri Bakanlı ına 
gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Bayrampa a ilçemize ait faaliyet raporu bu ilke ve kurallar 
çerçevesinde hazırlanmı tır.

II.  GENEL B LG LER

Bu bölümde Bayrampa a Belediyesi hakkında genel bilgilere yer verilmi tir. Bu bilgilerin amacı
faaliyet raporunu de erlendirecek ilgililerin ve halkımızın ilçemizi, idaremizi ve birimlerimizi daha iyi 
tanımalarını sa lamaktır.

A. V ZYONUMUZ 

Yerinden kentsel dönü üm projeleriyle estetik bir görünüme sahip binalardan olu an, ye il alanları,
geni  ve bakımlı sokakları, otoparkları, yeniden düzenlenmi  sanayi yapısıyla güler yüzlü ve mutlu 
insanların ya adı ı sosyal, kültürel ve ticari açıdan cazibe merkezi bir ilçe olmaktır.

B. M SYONUMUZ 

Halkımızın inanç ve de er yapısıyla bütünle erek önemli kararları onlarla birlikte vermek, 
sürdürülebilir ve ya anabilir bir Bayrampa a için yeni kaynaklar yaratmak, mevcut kaynaklarımızı
daha verimli bir ekilde kullanmak ve kentsel dönü üm sürecini zamana yayarak halkımızın
mutlulu unu her eyin üzerinde tutmaktır.

C. LKELER M Z

lkeler, belediyemizin temel de erlerinin bir ifadesidir. lkelerimiz personelimizin halka yönelik 
hizmetlerinde rehber edindi i kurallar ve davranı  biçimleridir. Bayrampa a belediyesi a a ıdaki 
ilkeleri öncelikli de erler olarak belirlemi  ve tüm personelimizin bu ilkeler do rultusunda hareket 
etmesini öngörmü tür. 

1. Dürüstlük ve güvenilirlik. 
2. Zamanında ve etkili hizmet sunma. 
3. Adaletli ve objektif olma. 
4. Sorunları çözme. 
5. Kalite yönelimli olma. 
6. effaflık ve kamuoyu sorumlulu u.
7. Sosyal adaletçi olma ve e it hizmet. 
8. Güler yüzlülük ve içtenlik. 
9. Cesaret ve kararlılık.
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lke ve de erlerin sayısını daha da artırmak mümkündür, fakat önemli olan çok sayıda ilke 
belirlemek de il, en temel ilkelerden hareket ederek di er bütün ilkelerin bu ilkeler çerçevesinde 
ekillenmesini sa lamaktadır.  

D. YETK , GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
1. ÜST YÖNET M N YETK LER

Yasa, yönetmelik, tüzük, genelge, yönerge ve makam onayları ile verilen yetkiler çerçevesinde 
Bayrampa a Belediyesi, üst düzeyde bir ba kan ve dört ba kan yardımcısı ile yönetilir. Halen ba kan 
yardımcılıkları Muharrem Kavurkacı, Recep Kırpat,  Ali Kahraman ve Mustafa Demirkan tarafından 
üstlenilmi tir. Belediyede 31 meclis üyesi bulunmakta ve ayrıca 6 il genel meclisi üyesi ilçemizi temsil 
etmektedir.7 meclis üyemiz stanbul Büyük ehir belediyesinde lçemizi temsil etmektedir. lçe 
encümeni ise Belediye Ba kanı Hüseyin Bürge’nin ba kanlı ında 7 üyeden olu maktadır. lçe 
meclisimizde dokuz komisyon görev yapmaktadır ve bu komisyonların isimleri u ekildedir: mar 
komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu, Mesken ve 
Gecekondu, Engelliler Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sa lık Komisyonu ve  Dı li kiler 
Komisyonu.   
2. BELED YEN N GÖREVLER   VE YETK LER

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyemizin görev ve sorumlulukları u ekilde belirlenmi tir:

Madde 14- Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak artıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ula ım
gibi kentsel alt yapı; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa lı ı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; a açlandırma, 
park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve 
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar 
veya yaptırır. Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar. b) Belediye, okul öncesi e itim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki 
okul binalarının in aatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını kar ılayabilir; sa lıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem ta ıyan mekânların ve i levlerinin 
korunmasını sa layabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden in a edebilir. Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine 
malzeme verir ve gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar ıla maları düzenler, yurt içi ve yurt 
dı ı müsabakalarda üstün ba arı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılı ı yapabilir. 

Belediye, kanunlarla ba ka bir kamu kurum ve kurulu una verilmeyen mahallî mü terek nitelikteki 
di er görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, 
vatanda lara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya lı,
dü kün 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 unlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla her türlü faaliyet 
ve giri imde bulunmak. 
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b) Kanunların belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak 
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dı ındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken do al gaz, su, atık su ve hizmet kar ılı ı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; atık su ve ya mur
suyunun uzakla tırılmasını sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve 
i lettirmek; kaynak sularını i letmek veya i lettirmek. 

f) Toplu ta ıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula ım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 
türlü toplu ta ıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, ta ınması, ayrı tırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde ta ınmaz almak, kamula tırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, ba ı  kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce 
açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dı ında kalan dava konusu uyu mazlıkların anla mayla tasfiyesine karar 
vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve e lence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satı  yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı  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 dı ı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa lı ına ve çevreye etkisi olan di er i yerlerini kentin 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ı ve moloz döküm alanlarını; sıvıla tırılmı  petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; in aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satı
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta ımalarda çevre kirlili i olu maması için gereken tedbirleri 
almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ıma 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 i letmek, 
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i lettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i
bütün i leri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri dı ındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

l sınırları içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sa lık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 
e itim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı
çalı malarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun kar ılı ında yapılan tesislere ortak olabilir; sa lık, e itim, sosyal hizmet ve turizmi 
geli tirecek projelere çi leri Bakanlı ının onayı ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle amacı dı ında 
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü  ve dü üncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve ara tırması yapabilir. 

Belediye mallarına kar ı suç i leyenler Devlet malına kar ı suç i lemi  sayılır. 2886 sayılı Devlet hale 
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta ınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje kar ılı ı borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artlı ba ı lar 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 
ta ınmazları ile bunların in a ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 
muaftır.

E. DAREYE L K N B LG LER 
1. F Z KSEL YAPI 

dari Birim Alanları

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

2. Sa lık leri Müdürlü ü Binası: smetpa a mah. ncirlik Parkı içinde yer alan 400 m2’lik ve 20 
üniteden olu an tek katlı prefabrik yapıda Bayrampa a halkına sa lık hizmeti 
verilmektedir.Belediye mülküdür. 

3. Veteriner leri Müdürlü ü Binası: smetpa a mah. ncirlik Parkı içinde yer alan 200 m2’lik ve 5 
üniteden olu an B.A.K iki katlı yapıda veterinerlik hizmeti verilmektedir. Belediye mülküdür. 

4. Veteriner Müdürlü ü Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi Binası: Cevatpa a 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 leri antiye Binası: Kartaltepe mahallesi, 24’lük yolun viyadü ü altında 1233m2’lik açık
alanda 203m2’lik tek katlı prefabrik binalarda yol bakım-onarım hizmeti vermektedir. 
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7. Muhtarlık Binaları: 11 mahalleden olu an Bayrampa a ilçemizin mahalle muhtarlıklarından 7 
adedi belediyemize ait binalarda hizmet vermektedir. 

8. Kadın ve Aile Sa lı ı Merkezi: Yenido an mahallesi, Mimar Sinan sokakta bulunan 3 katlı ve 350 
m2’lik B.A.K yapıda kadın sa lı ına yönelik hizmet verilmektedir. Bine belediye mülkü 
olmayıp, kiralanmı tır.

E itim Alanları

1. Baygem Kurs Binası: smetpa a mahallesi, Abdi pekçi adresinde 5 kat ve toplam 2400 m2’den 
olu an bir alanda gençlere çe itli alanlarda e itim hizmeti verilmektedir. Binanın mülkü 
belediyeye ait olmayıp kiralanmı tır.

2. Etüd E itim Merkezi (Bilgi Merkezi ve bilgi evleri): Bilgi Merkezi, smetpa a mahallesi güven 
çıkmazı  adresinde 6 kattan ve toplam 1150 m2’den olu an binadan e itim amaçlı hizmet 
verilmektedir. Belediye mülküdür. Bilgi Evleri, Altıntepsi ve Kocatepe mahallesinde bulunan 
binalarda hizmet vermektedir. Belediye mülküdür. 

3. Kre  Binası: Yıldırım mahallesi Avasköy yolu adresinde 5 kattan ve 1435 m2’lik alandan olu an
kre  binasından ilkokul öncesi çocuklara e itim hizmeti  verilmektedir. Belediye mülküdür. 

4. Kütüphane: 2 adettir. 1.si Kocatepe mahallesi 19. sokak adresinde 3 katlı 400 m2’lik alanda 
e itim hizmeti vermektedir. Belediye mülküdür. 2.si Belediye mülkü olan tek katlı prefabrike 
binada hizmet vermektedir. 

Sosyal Alanlar 

1. Katlı Otoparklar:
a. smetpa a Çar ı ve Otopark Binası: smetpa a mahallesi, smetpa a 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 Güne  caddesi üzerinde bulunan Otopark ve Spor 
Kompleksi binasında 7500 alanlı 170 araçlık otopark olarak hizmet vermektedir. 
Belediye mülküdür. 

c. Çizmeci Otoparkı: Yenido an mahallesi Abdi  pekçi caddesinde 9350 m2’lik alanda 
yakla ık 200 araç kapasiteli 6 katlı kapalı otopark olarak hizmet vermektedir. Beledi 
mülküdür

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

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

Kültürel Alanlar 

1. Özel dare Binası Kültür Salonu: Yenido an mahallesi Abdi pekçi caddesi üzerinde bulunan l
Özel daresine ait binanın bodrum katında ilgili idareden kiralık olarak kullanılan 1000 m2’lik 
550 ki ilik salondan çe itli kültürel ve sosyal faaliyetler yapılmaktadır.

2. Belediye Hizmet Binası: Kültür Salonu : Orta mahalle Abdi pekçi caddesindeki Belediye Hizmet 
Binasının bodrum katında 600 m2’lik ve 200 ki ilik salonda çe itli kültürel ve sosyal faaliyetler 
yapılmaktadır.

Spor Alanları



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |30 

1. Terazidere Spor Kompleksi: Terazidere mahallesi Güne  caddesi adresindeki spor kompleksinde 
60x90 ebadında suni çim zeminli futbol sahası hizmet vermektedir. Futbol sahasının alt 
katındaki 3950 m2’lik spor tesisinin yapımı bitmi  i letmeye açılma a amasına gelinmi tir. Bu 
alan içerisinde bayan ve erkeklere hizmet verecek fitness alanları, havuz, jakuzi, türk hamamı,
bowling salonu, toplantı odası ve kafeterya bulunmaktadır.

2. Cevatpa a Spor Kompleksi: Cevatpa a 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 Bayrampa a Spor Kulübü olarak kullanılmaktadır.

4. Kocatepe Spor Merkezi: Kocatepe Mahallesi 50. yıl adresinde60x100 m2 ebadında suni çim 
zeminli futbol sahası ve 2 katlı 150 m2’lik Tesis binası olarak hizmet vermektedir. 

Ye il Alanlar 

Bayrampa a ilçesindeki 11 mahallenin çe itli yerlerinde toplam 735000 m2’lik 63 adet park ve çocuk 
bahçesi bulunmaktadır.

Araç ve Gereçler: Bayrampa a belediyesi faaliyetlerini çok sayıda araç, i  makinesi ve teçhizat ile 

gerçekle tirmektedir. Bu cihazların, araçların ve i  makinelerinin müdürlüklere da ılımı a a ıdaki gibidir: 

Ba kanlık Makamı 2 makam otosu.  
Park ve Bahçeler Müdürlü ü 1 kamyon, 2 binek otosu (1 tanesi müteahhide ait), 2 çim biçme 

makinesi, 5 a aç kesme makinesi ve 1 kaynak atölyesi 
Müteahhit firmasının araç durumu: 15 adet 13 m3’lük sıkı tırmalı
çöp kamyonu, üç adet 20 m3’lüksıkı tırmalı çöp kamyonu, üç 
adet 7 m3’lük sıkı tırmalı çöp kamyonu, altı adet damperli 
kamyon, iki adet yükleyici i  makinesi, bir adet tıbbi atık aracı, iki 
adet arozöz (15 tonluk), bir adet büyük süpürge makinesi, bir 
adet küçük süpürge makinesi, bir adet sıkı tırmalı ve vinçli kâ ıt
toplama aracı, dört adet binek aracı.

Zabıta Müdürlü ü Birimde 3 Kango, 2 Clio, 2 çekici, 1 kamyonet olmak üzere 
toplam 8 araç vardır. Ayrıca 1 pick-up ve 2 motosiklet 
bulunmaktadır.

Makine kmal, Bakım ve 

Onarım
Kurum demirba ı olarak: 7 binek oto, 13 i  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 pick-up, 1 özürlü aracı

Veteriner ve Sa lık Müdürlü ü 3 adet, Ambulans ve itlaf aracı
Basın yayın ve Halkla li kiler 

Müdürlü ü
1 Adet Minibüs  

tfaiye Bayrampa a belediyesi sınırları içinde Büyük ehir belediyesine 
ba lı olarak bir itfaiye istasyonu bulunmaktadır. Orta Mahalle 
Tümen Sokak No 5’te faaliyetlerini sürdüren itfaiyeye 110 acil 
numarasından ula mak mümkündür.  

Birimlere Göre Araçların Da ılımları

Araç ikmal 13 adet Otobüs,tanker vb. 
Fen i l.md. 22 adet Kamyon, i  makineleri vb. 
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Park bah. 1 adet 5 tn. kamyon 
Basın yayın 1 adet Minibüs 
Sa .i l.md. 3 adet Ambulans, itlaf 
Kiralanan 2 adet Süpürge araçları
Satı ı yapılan 11 adet 4 yurtdı ı
Kullanılmayan 17 adet Binek,5 tn. kamyonlar 
Hurda belgesi alınan 10 adet Kamyonlar 
Dı  görev 1 adet Binek 

2. ÖRGÜT YAPISI 

Bayrampa a Belediyesinde fiili olarak görev yapan müdürler 14 tane olup bunlar a a ıdaki gibidir: 

1. Özel Kalem 
2. Tefti  Kurulu 
3. Zabıta 
4. Hukuk leri
5. Yazı leri
6. Sa lık leri
7. Park ve Bahçeler 
8. Mali Hizmetler 
9. dari ve Mali ler 
10. Bilgi lem
11. Temizlik 
12. Plan ve Proje 
13. mar ve ehircilik 

   14. Fen leri
lçemizde birim müdürleri üst düzey yönetim grubu olarak de erlendirilir. Bayrampa a Belediyesinin 

organizasyon eması A a ıdaki gibidir: 
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Belediye Ba kanı

Ba kan
Yardımcısı

Ba kan
Yardımcısı

Ba kan
Yardımcısı

Ba kan
Yardımcısı

mar ve 
ehircilik M. 

Mali
Hizmetler M. 

Yazı leri
Müdürlü ü

Plan ve Proje 
Müdürlü ü

Bilgi lem
Müdürlü ü

Park ve 
Bahçeler M. 

Temizlik
leri M. 

Fen leri
Müdürlü ü

Sa lık leri
Müdürlü ü

dari ve Mali 
ler M.

Özel Kalem 
Müdürlü ü

Zabıta
Müdürlü ü

Tefti  Kurulu 
Müdürlü ü

Hukuk leri
Müdürlü ü

mar leri
Birimi 

Planlama 
leri Birimi 

Emlak
stimlak

Satın Alma 
leri Birimi 

dari ler
Birimi 

Siv i l  Savunma
ler i  Bir imi 

Gider leri
Birimi 

Gelir leri
Birimi 

nsan 
Kaynakları

Encümen 
leri Birimi

Sa lık
Hizmetleri 

Veteriner 
Hizmetleri 

Sıh. Müs. 
Ruh. Birimi 

G. Sıh. Müs. 
Ruh. Birimi 

Temizlik
leri Birimi 

Çevre Koruma 
leri Birimi 

Fen leri
Birimi 

Araç kmal
Birimi 

Belediye Encümeni Belediye Meclisi 

Protokol 
leri Birimi

Kültür leri
Birimi 

Basın Yayın
Hal. li kiler 
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3. B LG  VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR 

Bayrampa a Belediyesinin bilgi ve teknolojik kaynakları; bilgisayar donanım teknolojileri, yazılım

teknolojileri, nternet teknolojileri ve ileti im teknolojileri ba lıkları altında incelenmektedir.  

     Bilgisayar donanım teknolojileri: Halen belediyede Belediyemiz birimlerinde otomasyon sistemimize 
ba lı 7 adet Server, 59 adet Thin Client, 211 adet PC, 96 adet Yazıcı, 4 adet Scanner ve 2 adet 
Plotter bulunmaktadır. nternet ba lantımız; 2 Mbps Leased Line (Kiralık hat) ba lantısı kurularak 
daha hızlı ve kesintisiz bir hale getirilmi tir. Belediyemiz bünyesindeki tüm donanım, yazılım ve 
network altyapısı ile ilgili sorunlar müdürlü ümüz tarafından çözüme ula tırılmaktadır. 

Bina içi  Bilgisayar Yazıcı
Müdürlük Pc T.cl Lazer Nokta Mür.püs 
4, 5, 6, 7 ve 8.kat ba kanlık ve sekreterlikler 13 0 6 0 3 
Bilgi i lem 10 0 2 1 0 
Fen i leri  12 2 3 0 2 
Hukuk i leri 6 0 1 0 0 
dari ve mali i ler 11 2 8 0 2 
mar ve ehircilik 25 4 7 0 1 

Mali hizmetler 17 33 5 27 2 
Özel kalem 11 0 2 0 1 
Park bahçeler 4 1 1 0 1 
Plan proje müdürlü ü 9 6 3 0 1 
Tefti  müdürlü ü  1 1 0 0 0 
Temizlik i leri 7 1 2 0 1 
Yazı i leri  10 7 6 1 0 
Zabıta 3 2 1 0 0 
Bina içi toplam 139 59 47 29 14 

Dı  birimler Bilgisayar Yazıcı
Birim Pc T.cl Lazer Nokta Mür.püs. 
Kaymakamlık binası 3 - - - -- 
Fen i leri Kartaltepe 1 - 1 - - 
Bilgi merkezi 23 - 2 - - 
Kocatepe bilgi evi 21 - 1 - - 
Altıntepsi bilgi evi 22 - 1 - - 
Atölye garajlar 2 -  - 1 
Dı  birimler toplam 72 - 5 - 1 
Genel toplam 211 59 52 29 15 

Bilgisayar yazılım teknolojileri: Belediyede sistemi yönetmek üzere kaynak kullanımı yazılımına ili kin 

programlar üretilmeye ba lanmı  olup en kısa zamanda yürürlü e alınacaktır. Belediyenin birimlerinde 

büro personeli genellikle ofis programlarını kullanmaktadır.  

nternet hizmetleri:  Altyapısı hazırlanmakta olan web üzerinden online i lemlerin (Tahakkuk ve Tahsilat 

Bilgilerinin görüntülenmesi, Borç Sorgulanması v.b. i lemler) önümüzdeki süreçte sisteme alınması

planlanmaktadır. Birimimiz “Bereket Yollarda” Web sitesini hazırlamı tır. Bereket Yollarda Web Sitesi 

Belediyemiz tarafından; Ramazan ayında, Do udan Batıya Bayrampa a’da Ramazan etkinlikleri 

çerçevesinde hazırlanmı  ve Balkanlarda, Anadolu’da ve Lübnan’da verilen iftarlar sitemizde 

yayımlanmı tır. Yine programda ya ananlar ve etkinliklerin resimleri ile gazetelerde çıkan haberler gün gün 
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bu sayfada yayınlanmı , ziyaretçi defterine yapılan yorumlarda müdürlü ümüz tarafından okunup yayına

verilmi tir.Site halen aktif olup; www.bereketyollarda.org adresinden veya belediyemiz web sayfası

üzerinden bir link ile ula ılabilmektedir. 

nternete ba lı çalı an ve web sayfamız üzerinden halkımıza bilgi aktarımında kullandı ımız
kiosklarımız yeni bir tasarım yapılarak hem fiziki cazibe merkezi olması, hem de i levsel 
fonksiyonlarının arttırılması için çalı malar tamamlanmı , ilk örnek kioskumuz Merkez binamızın
önüne (Demirkapı cad. ba ında) yerle tirilmi tir. lçe genelinde ilk etapta 10 noktaya yeni 
kiosklarımız konulacaktır.Yeni Kioskların Konulaca ı Yerler: Mega Center 3 adet (outdoor), Otogar 
3 adet (outdoor), Carrefour (indoor), Bauhause (indoor), Kaymakamlık Binası Önü (outdoor), ehir 
Parkı (outdoor). Kiosk içinde kullanılan bilgisayarların teknik özellikleri:Pentium 4, 256 Mb Ram, 
Onbord Ses, ekran,  ethernet kartı, Usb, 80 Gb Hdd, klavye, Mouse, 17” LCD Dokunmatik 
Ekrandır.

leti im teknolojileri: Belediyede hizmet sunumu için 12 hatlı bir telefon santrali bulunmakta, 2 hatlı bir 

faks sistemi, data hatları,  ve yöneticilerin hizmetine verilmi  10 adet GSM telefonu bulunmaktadır. 

4. NSAN KAYNAKLARI 

Bayrampa a Belediyesinin insan kaynakları yapısına ili kin veriler a a ıdaki tablolarda verilmi tir: 

Personel Durumu (2006 yılı Aralık sonu itibariyle) 
Fiili durum Sayı
Memur 261
Kadrolu çi 100
Geçici çi 38
Sözle meli Personel -
Toplam 399

Di er Personel (2006 yılı)
 2005 2006 2007 
irket i çisi 204 210 261 

3308 sayılı yasa gere ince stajyer 77 90 92 
Yaz dönemi üniversiteli stajyer 45 61 - 
Yaz dönemi meslek liseli stajyer - 36 - 
Yaz dönemi normal liseli stajyer  54  
Toplam 326 451 353 

Personel Hareketleri (2006 yılı)
 Nakil giden Emekli 

Olan 
Terfi eden Ödül  

verilen 
Yeni i e
ba layan 

Memur 6 23 276 22 28 
Kadrolu çi - 14 - - - 
Geçici çi - - - - - 
Sözle meli Personel - - - - - 
irket i çisi - - - - - 

Toplam 6 37 276 22 28 
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zinler (2006 yılı)
 Yurtdı ı

zni 
Mazeret 

izni 
l Dı ı
zni 

Yıllık zin 
onayı

stirahat  
Onayları

Memur 16 59 18 229 160 
Kadrolu çi - 8 - 166 - 
Geçici çi - 4 - 48 - 
Sözle meli Personel - - - - - 
irket i çisi      

Toplam 16 71 18 443 160 

Hizmet lemleri (2006 yılı)

 Hizmet 
Belgesi 

Çalı ma
Belgesi 

Kademe 
lerlemesi 

Derece 
Terfii 

ntibak 

Tüm Personel 19 31 201 75 13 

Yıllar tibariyle Kar ıla tırma 
 2003 2004 2005 2006 
Memur 286 266 262 261 
Kadrolu çi 144 130 116 100 
Geçici çi 42 42 40 38 
Sözle meli Personel - - - - 
Toplam 472 438 418 399 

Cinsiyet Da ılımı (2006 yılı)

 Erkek Bayan 
Memur               158 103 
Kadrolu çi 98 2 
Geçici çi 35 3 
Sözle meli - - 
Toplam 291 108 

E itim Durumu (2006 yılı)

lkokul
mezunu 

Ortaokul 
mezunu 

Lise 
mezunu 

MYO Fakülte Toplam 

Memur 3 18 105 42 93 261 
Kadrolu çi 85 10 4 - 1 100 
Geçici çi 28 4 4 1 1 38 
Sözle meli - - - - - - 
Toplam 116 32 113 43 95 399 

Ya  Ortalamaları (2007, ubat itibariyle)
  20-29 30-39 40-49 50-59 Toplam 
Memur 28 97 87 48 260 
Kadrolu çi - 5 63 30 98 
Geçici çi - 19 16 3 38 
Sözle meli - - - - - 
Toplam 28 121 166 81 396 
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Hizmet Yılı Da ılımı (2007, ubat itibariyle)
  0-10 11-20 21-30 30+ Toplam 
Memur 96 90 65 9 260 
Kadrolu çi 7 48 43 - 98 
Geçici çi 38 - - - 38 
Toplam 141 138 108 9 396 

Kadro Niteli i ve Durumu (2007, ubat itibariyle)
 Mevcut  Kadro Dolu Bo
Üst yönetim 19 8 11 
dari hizmet personeli 119 115 4 

Teknik personel 48 47 1 
Sa lık personeli 18 18 - 
Yardımcı hizmet personeli - - - 
Zabıta personeli 71 70 1 
Genel toplam 275 258 17 

Hizmet çi E itimlerin Durumu (2006, Aralık sonu itibariyle) 
 Kaç gün 

(1)

Günde 
Kaç saat 

(2)

Toplam 
saat 
(3)

Kaç ki i

(4)

Adam 
saat 

(3/4) 
Üst yönetim 
 B. Ba kanı
 B. Yardımcıları
 Müdürler (1. grup) 
 Müdürler (2. grup) 

3
4
7
4

6
6
4
6

18
24
28
24

1
2
25
2

18,0
12,0
1,1

12,0
dari hizmet personeli 

1. e itim
2. e itim

5
5

6
6

30
30

1
2

30,0
15,0

Teknik personel -  -  
Sa lık personeli -  -  
Yardımcı hizmet personeli -  -  

Hizmet çi E itim Performansı
2006 Aralık sonu itibariyle e itim verilmesi dü ünülen memur personel sayısı 257
Memur personelin alması gereken hedef toplam e itim saati 257*18 saat (yılda 3 gün) 4626
Memur personelin toplam aldı ı e itim saati 1210
E itimin gerçekle me oranı  (154 / 4626) %26
Personel ba ına, yılda dü en e itim saati (yıl/ adam / saat)  = 5.25 saat 3.5 dak.

5. SUNULAN H ZMETLER 

Bayrampa a belediyesinin ilçe halkına sundu u 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. Di er rutin nitelikteki hizmetler ise “normal hizmetler” olarak 

isimlendirilir. Belediyenin istisnai olarak yaptı ı hizmetler ise destek grubunda de erlendirilir. 
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5 .1 .  Ac i l  H i zme t l e r  

1. Yangın hizmetleri. lçemizdeki Büyük ehir Belediyesine ba lı olarak faaliyet gösteren itfaiye 
istasyonu aracılı ıyla sunulan hizmetlerdir.  

2. Deprem hizmetleri. Bir deprem hadisesi oldu unda sunulacak hizmetleri kapsar. 
3. Cankurtaran hizmetleri. Acil hastalık durumlarında ihtiyaç duyulan vatanda lara sunulan 

hizmetlerdir.
4. Cenaze hizmetleri. Ölüm vukuunda sunulan hizmetlerdir. 

5 . 2 .  Nor ma l  H izme t l e r  

Normal hizmetler oniki ba lıkta toplanmı tır ve u ekildedir: (1) bilgilendirme hizmetleri, (2) sa lık

hizmetleri, (3) güvenlik hizmetleri, (4) imar hizmetleri (5) ya mur suyu ve kanalizasyon hizmetleri, (6) 

sosyal hizmetler, (7) vergilendirme hizmetleri, (8) i yeri açma hizmetleri, (9) pazaryeri ruhsatı alma 

hizmetleri, (10) fen hizmetleri, (11) temizlik hizmetleri, (12) park ve bahçe hizmetleri. A a ıdaki 

paragraflarda bu hizmetlere ili kin kısa ve özet bilgiler verilmi tir. 

Bilgi alma ve bilgilendirme hizmetleri. Bu grupta ilçe halkının sunulan hizmetlerle ilgili bilgi talepleri 

kar ılanır. Ayrıca halkın, mevzuat (yasa ve yönetmelikler) hakkındaki tereddütleri giderilir. Beyaz masa 

kapsamında sunulan hizmetler de bilgi alma ve bilgilendirme hizmeti kapsamında de erlendirilir.   

 Sa lık hizmetleri. lçede gerek insan sa lı ı ve gerekse hayvan sa lı ıyla ilgili önlemleri ve hizmetleri 

kapsar. Muayene, tedavi, bakım ambulans hizmetleri bu gruba girmektedir. 

Güvenlik hizmetleri. lçede genellikle zabıta tarafından sunulan hizmetlerdir. Bunun dı ında itfaiye 

hizmetleri, deprem güvenli i hizmetleri, sa lık hizmetleri ve veterinerlik hizmetleri de bu kapsamda 

de erlendirilir. 

mar hizmetleri. n aat ruhsatı alma, imar durumu ba vurusu, hakedi  onayı, iskan belgesi, kat irtifakı

onayı, kat mülkiyeti, ruhsat yenileme ve tadilat, sı ınak onayı, i  bitirme tutanakları onayı gibi hizmetleri 

kapsar. 

Ya mursuyu ve kanalizasyon hizmetleri. lçede ana arterler dı ında ya mursuyu toplamaya yönelik olarak 

yapılan büz dö eme hizmetlerini kapsar. 

Vergilendirme hizmetleri. Bu grupta arsa vergisi, temizlik vergisi, emlak vergisi ve di er vergi harçlarının

alınması gibi hizmetler verilir. 

Sosyal ve kültürel hizmetler. Bu grupta ilçe halkına; evlendirme, staj, ölülerin nakli, defin, asker yardımı,

sosyal yardım, e itim, konferans ve burs gibi hizmetler sunulur. 

yeri açma hizmetleri. Sıhhi müessese niteli indeki i yerlerini açmak isteyen ki i ve kurulu lara verilen 

hizmetlerdir. 

Pazar yeri ruhsatı alımı hizmetleri. lçe pazarlarında satı  yapmak isteyenlere yönelik hizmetlerdir. 

Fen i leri hizmetleri. lçenin bakımlı, temiz ve estetik bir ekilde çe itli tesislerle donatılmasına yönelik 

hizmetlerdir. 

Temizlik hizmetleri. lçe cadde ve sokaklarının temiz tutulmasıyla ilgili hizmetlerdir. 

Park ve bahçe hizmetleri. lçedeki park ve bahçelerin bakımı, yenilenmesi, yeniden olu turulması ve 

geni letilmesiyle ilgili hizmetlerdir. 

5 .3 .  Des t ek  h i zme t l e r i  

Bayrampa a belediyesinin tahsissen tapu alma, ihale yoluyla kiraya verme,  2886-3194 sayılı
Yasa'ya göre hisse satı ı ve araç tahsisi gibi konularda gerçekle tirdi i faaliyetler ise destek hizmetleri 
olarak de erlendirilir. Bayrampa a Belediyesi ilçede bulunan kamu kurum ve kurulu ları, okullar, 
sosyal amaçlı dernek ve vakıfların çalı malarına, talep etmeleri durumunda imkanlarına göre 
yardımcı olabilmektedir.  

Yukarıda sayılan hizmetlerin bir bölümü vatanda ın talebi do rultusunda sunulurken bir kısmı
yasal zorunluluk olarak ve di er bir kısmı ise vatanda  bireysel olarak talep etmese bile genel kamu 
yararı gere i olarak yerine getirilir.  
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6. YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM

6.1 .  Y öne t i m  

Bayrampa a Belediyesi, tüm faaliyetlerini stratejik planlara göre planlamakta, i  ve faaliyetleri 
örgüt eması çerçevesinde örgütlemekte ve norm kadro çerçevesinde belirlenen kadro sayılarıyla 
çalı maktadır. Tüm faaliyetlerde; yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, organize etme, 
kadrolama, yürütme ve denetleme i levleri etkili bir ekilde yerine getirilmektedir. Yönetim 
fonksiyonları aynı zamanda etkili bir motivasyon, haberle me, takım çalı ması ve güçlü bir karar 
mekanizmasıyla desteklenmektedir. Stratejik kararlar belediye encümeninde görü ülmekte ve gerekli 
olan kararlar verilmektedir.  

6 . 2 . ç  Ko nt ro l  S i s t em i  

ç kontrol sisteminin amacı, idarenin amaçlarına, belirlenmi  politikalara ve mevzuata uygun 
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının do ru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin 
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak üzere idare tarafından olu turulan 
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve di er kontroller bütününü 
olu turmaktadır. Kaynakların etkili ve etkin bir ekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak 
kullanılmasını sa lamak, mevzuata uygunlu u sa lamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, 
zamanında ve güvenilir bilgi sa lamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlü ü
önlemektir.  

ç kontrol sorumlulu u açısından Bayrampa a Belediye Ba kanı bir sistem kurmu  ve bunu 
yürürlü e almı tır. Bu sisteme göre harcama yetkilileri bu sistemi uygulamakla; mali hizmetler birimi, 
sistemin kurulması, standartların uygulanması çalı maları, raporları ve ön mali kontrol, muhasebe 
yetkilisi kaynakların usulüne uygunlu u ve saydamlıkla ve gerçekle tirme görevlileri ise 
uygulama yükümlüdürler. 

Ön Malî Kontrol: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ili kin malî karar ve i lemlerinin; 
idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı,
merkezi yönetim bütçe kanunu ve di er malî mevzuat hükümlerine uygunlu u ve kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır.

Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol: u a amalarda gerçekle tirilir: 

Süreç Kontrolü: lemlerin ardı ıklık kontrolü 
Gerçekle tirme Görevlisi Kontrolü 
Harcama Yetkilisi Kontrolü 
Muhasebe Yetkilisi Kontrolü 
Mali Hizmetler Birimi Kontrolü 

Ön mali kontrol, iç kontrolün bir parçasıdır, ba layıcı de ildir ve danı ma ve önleyici niteliktedir. 
Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) de ildir, harcama yetkilileri ve gerçekle tirme 
görevlileri ile payla ılır. Bayrampa a Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlü ü bünyesinde Ön Mali 
Kontrol Birimi kurulmu  ve çalı malarına ilgili yönetmelikte belirlendi i ekilde ba lamı tır.

ç Denetim: ç denetim; kamu idaresinin çalı malarına de er katmak ve geli tirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmedi ini de erlendirmek ve 
rehberlik yapmak amacıyla yapılan ba ımsız, nesnel güvence sa lama ve danı manlık faaliyetidir. Bu 
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faaliyetler, belediyenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali i lerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 
süreçlerinin etkinli ini de erlendirmek ve geli tirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 
yakla ımla ve kabul görmü  standartlara uygun olarak gerçekle tirilir. Bayrampa a belediyesinde iç 
denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak
süratiyle ç Denetim Koordinasyon  Kurulu’nun uygun görü ü üzerine, do rudan üst yöneticiye 
ba lı iç denetim birimi ba kanlıkları kurulabilir. 

III. STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER 

Bayrampa a belediyesinde “amaç ve hedefler” ba lı ı, bu yıldan itibaren stratejik plana uygun olarak 

hazırlanmı tır. Her ne kadar belirlenen hedefler 2007 yılı için geçerli idiyse de, belirlenen ba lıklar altındaki 

çalı malara 2006 yılı faaliyet raporu ile birlikte yer verilmeye ba lanmı tır.  

A. STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER 
1. ÜST YÖNET M

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Liderlik  

Belediyede görev yapan tüm müdür ve müdür 
yardımcılarının liderlik ve yöneticilik 
kabiliyetlerini geli tirmek, kendilerini 
çevresindeki insanlara sevdirerek sonuç alan, 
hedefleri gerçekle tiren ki iler haline 
getirmek. 

2011 yılının sonuna kadar belediyede çalı an 
yöneticilerin yeterliliklerini ve yönetim 
becerilerini üst yönetimin yaptı ı de erlendirme 
sonucunda %60 düzeyinden %80 düzeyine 
çıkarmak. 

Yöneti im

Belediyenin önemli tüm kararlarını
payda larla birlikte vermesini sa layacak, 
sistemler, yöntemler, modeller geli tirmek ve 
bu modelleri uygulamaya almak, belediyenin 
tüm faaliyetlerini saydamla tırmak. 

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

Organizasyon 

Belediyenin temel i levlerini, yetki ve 
sorumluluklarını, hiyerar i düzenlemelerini i
analizleri yaparak net ve bilinir hale getirmek. 
Mevcut organizasyon yapısını dı  geli melere 
göre her yıl güncellemek. 

Organizasyon yapısını netle tirerek, kurum 
içindeki görev ve sorumluluk çakı malarını veya 
belirsizliklerini sıfır düzeyine getirmek. 

2. TEFT  KURULU MÜDÜRLÜ Ü

Bu birim için stratejik hedef belirlenmemi tir. 

3. HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Hukuk Hizmetleri 

Belediye Ba kanlı ının alaca ı bütün 
kararların, yapaca ı bütün i  ve eylemlerin 
hukuka uygunlu unu sa lamak, söz konusu 
kararların i  ve eylemden önce hukuki alt 
yapısını olu turmak; di er kurum, kurulu lar
ve ki ilerle olan anla ma, protokol veya 
anla mazlıklarda belediyenin hak ve 
menfaatlerini korumak ve kurumu üçüncü 
ki i ve kurumlara kar ı ba arıyla temsil 
etmek. 

Belediyenin güçlü ve etkili bir hukuk i leri
müdürlü üne sahip olmasını sa lamak.  
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4. ZABITA MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Zabıta Hizmetleri 

Halkın Bayrampa a ilçesi içinde rahat bir 
ekilde gezebilmesi, sa lıklı ortamlarda 

ya ayabilmesi huzur ve sükûnun sa lanması
için gerekli olan kontrol ve denetimleri 
yasalar ve hukuki mevzuat çerçevesinde 
esnafı da abartılı uygulamalarla rahatsız
etmeyecek bir ekilde yapmak. 

1. Zabıta müdürlü ünün a a ıda belirlenen 
eylemler açısından sonuç alma ve etkili olma 
yeterlili ini artırarak ilçe halkı tarafından 
yapılacak de erlendirmede bu yeterlili i
%55’den %80’ler seviyesine çıkarmak.  

2. lçede halkın sa lı ını tehdit eden ve kirlili e
neden olan kurulu ların %90’ını be  yıl içinde  
ilçe dı ına çıkartmak.  

ktisat ve Kü at 

Bayrampa a sınırları içinde faaliyet gösteren 
sıhhi i yerlerinin tamamını zamanında 
ruhsatlandırmak, ayrıca bu i yerlerini çevre ve 
insan sa lı ı ile teknik yönden bir plan 
dâhilinde sürekli olarak denetlemek. Bu 
yerlerin sürekli biçimde sa lıklı ve çevreye 
uyumlu olmasını temin etmek. 

2011 yılı sonuna kadar, birimin ruhsatlandırma 
ve denetleme i levinin etkinli ini kurum 
yöneticileri ve ba ımsız uzmanlar tarafından 
yapılacak bir de erlendirme sonucunda  %80 
etkililik düzeyine çıkarmak. 

5. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Özel Kalem ve 
Protokol 

Belediye ba kanının zaman planlamasını
etkili bir ekilde yapmak.  kincil, üçüncül 
derecedeki randevuları ve misafirleri ilgili 
di er müdürlüklere yönlendirmek, ba kana 
daha etkili ve verimli bir çalı ma ortamı
olu turmak. 

Etkili bir çalı ma için üçüncü ve dördüncü 
derecedeki randevuları, görü me ve ziyaretleri 
%50 oranında azaltarak ba kanın verimlili ini
artırmak.  

Basın ve Halkla 
li kiler

Belediye tarafından gerçekle tirilen ve 
planlanan çalı malar hakkında halkı
bilgilendirmek, hizmetlerden 
faydalanmalarını sa lamak, halkın önerilerini, 
dilek ve ikâyetlerini de erlendirerek 
belediyenin daha etkili bir ekilde hizmet 
vermesini sa lamak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar yapılan faaliyet ve 
etkinlikler konusunda halkın bilgilenme, farkına
varma, haberdar olma oranını halkta yapılacak 
ara tırmalar sonucunda %70’in üzerine 
çıkarmak..

2. Her yıl kamuoyu ve vatanda  memnuniyeti 
ara tırması yaparak bu memnuniyetin %80’nin 
üzerinde olmasını sa lamak.

Kültürel 
Etkinlikler ve 
Festivaller 

Halkın e itim ve kültür seviyesini artıracak, 
ya amdan haz almalarını temin edecek 
ekilde özel günlerde, aylarda, bayramlarda, 

yıldönümlerinde, mevsim de i imlerinde, 
okul kapanı  veya açılı larında kültürel 
etkinlikler ve festivaller düzenlemek. Halkın
büyük bir oranda düzenlenen etkinliklere 
katılımını sa lamak. Halkın beklentilerini 
anlayarak daha sonraki yıllarda gerekli 
de i iklik 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 
E lence
Etkinlikleri  

Halkın ilçeyle özde le mesini sa lamak, 
ya amından memnun olmasını temin etmek 
ve birbirileriyle kayna maları için müzik, gezi 
ve e lence etkinlikleri, enlikler düzenlemek 
ve böylece mutlu insanların ya adı ı bir kent 
çevresi olu turmak. 

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

Kütüphaneler, 
Kıraathaneler ve 
Bilgi Merkezleri 

lçe halkının e itim ve kültür düzeyini daha 
da geli tirmek için kütüphanelere gitme, 
ödünç kitap alma, bilgi ara tırma 
alı kanlıklarını artırmak. Kahvehaneleri 
kıraathanelere dönü türücü çalı malar 
yapmak, mahallelerde okuma evleri veya bilgi 

2011 yılı sonuna kadar halkın kütüphane ve bilgi 
merkezlerinden yararlanma oranını 2007 yılı
verilerine göre %100 oranında artırmak. 
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merkezleri açmak. Özellikle gençlerin 
kitaplarla, dergilerle veya nternet bilgi 
kaynaklarıyla daha sık bulu masını sa lamak. 

Sergiler ve Sanat 
Aktiviteleri

lçede sergi ve sanat aktivitelerinin sayısını,
katılımcı ve ilgi duyan ki i 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 
E itimleri

lçede ya ayan vatanda ların, meslek 
gruplarının, ö rencilerin, gençlerin, 
çocukların çe itli konularda bilgilerini 
artırmak, sa lıklı ya amalarını temin etmek, 
çevreye, hayvanlara, kamu kurum ve 
kurulu larına yönelik beklentilerinin daha 
etkili bir ekilde kar ılanması için 
bilinçlendirme e itimleri vermek. 

2011 yılı sonuna kadar sa lık, veterinerlik, çevre 
koruma, toplum refahı gibi konularda verilen 
bilgilendirme ve bilinçlendirme e itimlerine
katılan ki i sayısını %100 oranında artırmak. 

Meslek Edindirme 
ve Sanat E itimi
Kursları

lçede ya ayan ev hanımlarının, genç kızların, 
liseyi bitirmi  ve üniversiteyi kazanamamı
gençlerin, emekli olmu  ve bo  zamanlarını
de erlendirmek isteyen ya lıların yetenek ve 
becerilerini, bilgilerini  ve ki isel geli imlerini 
sa layacak meslek edindirme kursları açmak, 
seminerler düzenlemek ve böylece ilçe 
halkının e itimli, bilgili ve donanımlı ki iler
haline gelmelerini temin etmek. 

2011 yılı sonuna kadar ilçede meslek edindirme 
ve sanat e itimi kurslarına katılan ki ilerin 
sayısını %100 oranında artırmak. 

Okuma Yazma 
Kursları

Bayrampa a ilçesinde haktan gelen talepler, 
yapılan tespitler ve envanter çalı maları
sonuçlarına göre Halk E itim Merkezi ile 
i birli i yaparak, okuma yazma bilmeyenler 
ile okuma yazma bilip diploması olmayan 
yeti kinlere yönelik özel okuma yazma 
kursları düzenlemek ve böylece halkın genel 
kültür seviyesini artırmak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar ilçede ya ayan
hanımlar ve erkeklerden hiç okuryazar 
olmayanların %17’lerde olan oranını %10’un 
altına dü ürmek. 2007 yılı sonunda %15 e 
dü ürmek. 

2. 2011 yılı sonuna kadar ilçede ya ayan kız
çocuklarından okula gitmeyen çocukların
oranını %3’e dü ürmek. 

Etüt E itim
Merkezleri 

lçe bünyesinde mahalle sakinlerinin belediye 
ile bulu ma noktası olacak, büyükler ve 
çocuklar için e itim seminerleri 
düzenlenecek, mahalle sakinlerinin istekleri 
do rultusunda el becerisi  kursları yapılacak, 
afet ve ilkyardım e itimleri verilecek ve 
gerekti inde kullanılabilecek lüzumlu 
ekipmanın bulundu u etüt merkezlerini 
açarak buraları etkili bir ekilde çalı tırmak. 

Etüt merkezlerinden yararlanan vatanda
sayısını 2007 yılı verilerine göre be  yıl içinde 
%100 oranında artırmak. 

Yaz okullarına
Katılımı Artırma 

lçede her yıl yaz okulu açarak buraya devam 
eden ö rencileri, gençleri futbol, yüzme, gezi 
ve piknik etkinlikleriyle zihnen ve bedene 
geli tirmek sa lıklı ve güçlü bireyler 
olmalarını temin etmek. 

lçede futbol, yüzme, gezi ve piknik bran larında 
“Bayrampa a Belediyesi Yaz Okulunu” açmak 
ve ilçede bulunan amatör kulüplerle i birli i
içerisinde her  yıl 1500 ö renciye hizmet 
vermek.

Okullara Destek 
Uygulamaları

lçedeki okulların boya, bakım ve onarım
giderleriyle okul ihtiyacı malzemelerinin 
giderilmesine yönelik olarak gerekli destekleri 
il özel idaresinin kar ılayamadı ı durumda 
belli oranda vermek ve böylece okul 
ö rencilerinin daha iyi yeti melerine imkân 
sa lamak. 

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

Ö rencilere
Kıyafet ve 
Kırtasiye Yardımı

lçede geçim sıkıntısı çeken ailelere ö renci
kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapmak. 

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

Ö rencilere Burs 
Yardımları

lçede okuyan ve durumu iyi olmayan 
ö rencilere gerekli ara tırmaları yaptıktan

Kendilerine burs verilen ö renci sayısını her yıl
2500 ö renci seviyesinde tutmak. 
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sonra günün rayiç de erlerine göre burs 
yardımı yapmak ve bu ki ilerin topluma 
yabancıla mamasını, toplumla 
bütünle mesini temin etmek. 

Ö retmenlere
Yönelik Etkinlikler 

Bayrampa a ilçesinde görev yapan 
ö retmenlerin ö retmenler gününde 
hatırlanması ve onere edilmesi için ortak ve 
toplu kutlama törenleri yapmak ve 
ö retmenlere anı olarak saklayabilecekleri 
hediyeler vermek. 

Her yıl velilerin de katılaca ı ortak ö retmenler
kutlama programı düzenlemek. Bu program en 
az 700 ki iyi davet etmek.  

Sporcu Sayısı

lçede ki isel olarak, amatör kulüpler 
bünyesinde veya lisanslı olarak spor yapan 
ki i sayısını artırmak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar  mevcut olan lisanslı
sporcu sayısını 2000’den %50 artı la 3000’e 
çıkarmak. 

2. 2011 yılı sonuna kadar  ilçenin demografik 
yapısını dikkate alarak mevcut lisanslı
basketbolcu sayısını 100’den 500’e çıkarmak. 

Spor  zleyicileri

lçede düzenlenen sportif kar ıla maları,
etkinlikleri, yarı maları veya müsabakaları
izlemeye gelen ki i, veya vatanda  sayısını
sürekli olarak artırmak. 

1. 2011 yılına kadar ilçede spora ilgi duyan ve 
sportif kar ıla maları izlemeye gelen ki i sayısını
her yıl ortalama 30 bin ki i olmasını sa lamak. 

2. lçede geleneksel olarak düzenlenen “Sokak 
Basketbol Turnuvası”na katılan ve izleyen ki i
sayısını 2011 yılının sonuna kadar her yıl
ortalama 3000 ki inin izlemesini sa lamak.  

Sportif Etkinlikler 
ve Organizasyonlar 

lçede gerek küçüklere, gençlere ve gerekse 
yeti kinlere yönelik sportif  kar ıla maların, 
etkinliklerin ve organizasyonunun sayısını
artırmak ve böylece sporu seven, sportif 
etkinliklere katılın bir kamuoyu olu turmak. 

1. Her yıl düzenli olarak Küçükler Futbol 
Turnuvası düzenlemek ve bu turnuvaya katılan 
seyirci sayısının her yıl 5000 ki i olmasını
sa lamak. 

2. Her yıl düzenli olarak sokak basketbol, futbol 
ve masa tenisi turnuvası düzenlemek ve halkın
bu etkinliklerin her birine en az  3000 ki inin 
katılmasını temin etmek. 

Amatör Kulüplere 
Destek 

lçede faaliyet gösteren amatör kulüplerinin 
kendi aralarında i birli i yapmalarını
sa lamak. Kendilerine her yıl bütçeden 
ayrılacak belli bir pay oranında destek 
sa lamak. Bu kulüpler aracılı ıyla sporun 
halk ve özellikle gençler arasında 
yaygınla masını temin etmek. 

1. Her yıl amatör spor kulüplerinde yer alan 
takımların krampondan, topuna ve formasına
kadar bir yıllık ihtiyacını kar ılamak.  

2. Her yıl amatör spor kulüpleriyle i birli i
yaparak en az  iki ay süreli e itim verilen 10 spor 
okulu açmak ve toplam 1500 genç yeni 
sporcunun yeti mesini sa lamak.   

Engelliler 

Bayrampa a ilçesindeki engellilerin istihdamı,
üretime katkıda bulunmaları, e itimleri ve 
dinlenme ihtiyaçları için gerekli çalı maları
yapmak, ya amalarını kolayla tıracak 
önlemleri tüm ilçe düzeyinde belirlemek, 
kendilerine destek olacak etkinliklerde 
bulunmak. 

lçe belediyesinin engellilere sundu u
hizmetlerin çe idini ve kapasitesini 2011 yılı
sonuna kadar %100 oranında artırmak. 

Sokak Çocukları ve 
Çocuk çiler

lçe içinde ikamet edip etmedi ine
bakmaksızın sokakta ya ayan, sokakta 
çalı an, erken ya ta i  hayatına atılarak 
çalı an, uçucu madde ba ımlısı olan 
çocukları tespit etmek, envantere alıp takip 
etmek, ilgili birimlere bildirmek ve ailelerine 
yönelik çalı malar yapmaktır. 

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

Kadın ve Çocuk 
Sı ınma Evleri 

iddet, kaba kuvvet veya töre kurbanı olan 
veya bo anıp bakıma muhtaç hale gelen 

2011 yılı sonuna kadar belediyenin kadın ve 
çocuk sı ınmacıların korunma ve bakım
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kadınların ve çocuklarının sosyal güvencesi 
olmak. Bunun için gerekti inde bu kadınlar
ile çocuklarına i , sosyal güvence, barınma 
mekânı ve çocuklarını okutabilme 
imkânlarını ara tırmak ve kendilerine 
yardımcı olmak. 

ihtiyaçlarını kar ılama kapasitesini %100 
oranında artırmak.  

Gaziler, ehit 
Anne-Babaları ve 
E leri

lçede ya ayan çocu u/e i ehit veya gazi 
olmu  bulunan ailelerden özellikle geçim 
sıkıntısı çekenleri belirlemek, bu ailelerin 
geçim sıkıntılarını hafifletecek veya ortadan 
kaldıracak önlemleri almak, di er ehit
ailelerini ve gazileri önemli günlerde 
unutmamak, kendilerini onere edecek 
etkinlikler düzenlemek ve aynı zamanda 
toplumun bu ki ilere olan minnettarlı ını
hissetmelerini sa lamak. 

Her yıl gaziler, ehit anne-babaları ile e lerinin 
envanterini do ru bir ekilde çıkarmak ve 
kendilerini onere edecek etkinlikler düzenlemek.  

Asker Aileleri 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım
hakkındaki 4109 sayılı kanun gere ince 
gerekli artları ta ıyan ve istenilen belgeleri 
hazırlayan asker ailelerine gerekli yardımı
yapmak. 

Her yıl asker aile maa ına ba vuran e  ya da 
anneden durumları maa  ba lanmasına imkan 
verenlerin %100’ üne asker maa ı ödemesi 
yapmak. 

Dul ve Yetimler 

lçedeki 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 sa lamak.  

Toplu Sünnet ve 
Evlenme 

lçedeki geçinme güçlü ü çeken ailelerin 
çocuklarını sünnet ettirmek ve aynı ekilde 
yoksul ailelerin çocuklarını da evlendirmek. 

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

Yakacak Yardımı

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

1. Geçim sıkıntısı çeken aileleri do ru bir ekilde 
tespit ederek her yıl  3000 aileye kı lık yakacak 
yardımı yapmak. 

2. Her yıl Yoksullu u nedeniyle “kötü ve 
kalitesiz yakacak kullanan” 500  aileye kömür 
yardımı yapmak.  

Muhtaçlara ve 
Kimsesizlere 
Yardım

lçede geçinemeyecek kadar yoksul, fakir, 
kimsesiz, terk edilmi , bakılmayan ve muhtaç 
durumda bulunan ki ileri tespit etmek ve bu 
ki ilerin ba ka kaynaklardan desteklenme 
imkânlarını ara tırmak ve gerekiyorsa 
hayatlarını idame etmelerini sa layacak 
parasal deste i vermek. 

1. Kendilerine do rudan ödeme yapılan 100 
yoksul sayısını 2011 yılı sonuna kadar 50’ye 
dü ürmek.  

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

Gıda Malzemesi ve 
Yemek Yardımı

lçede ya an vatanda lardan durumu uygun 
olmayan ailelere, ki ilere veya ramazan 
ayında iftara evinde yeti emeyen veya 
durumu iyi olmayan ki ilere 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 
ki ilerin durumlarını iyile tirerek bu sayıların
azalmasını sa lamak. 

Ya lılara Yönelik 
Hizmetler

Bakıma muhtaç ya lıları tespit etmek. 
Bunlardan sa lıklı olanları hatırlamak ve özel 
günlerde bir araya gelmelerini sa layacak 
etkinlikler düzenlemek. Hasta ve yatalak 
olanlarını yerinde muayene ve tedavi etmek, 
bakımlarını yapmak. 

1. lçede sa lık yardımı verilen yatalak ya lı hasta 
sayısını 100’den 2011 yılına kadar 250’ye 
çıkartmak. 

2. Her yıl Ramazan ayında ya lılar haftası
düzenleyerek her yıl 250 ya lıyı  özel olarak 
iftara davet etmek ve kendilerine sembolik 
hediyeler sunmak ve gönüllerini almak.  
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6. MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

mar ve Planlama 

Bayrampa a’da yapılan in aatlara imar 
planlarına uygun olarak imar durumu, in aat 
istikameti, kot- kesit ve röleveleri tanzim 
etmek; hazırlanan projelere mevzuata uygun 
olarak ruhsat vermek, bu in aatları yapım
a amasında denetlemek ve uygun olarak 
bitirilenlerine ise iskân belgesi tanzim etmek. 
Daha önceden ruhsat verilen binaları kamu 
yararı do rultusunda projesine uygunlu u
açısından denetlemek ve bu binalardaki 
kanun dı ı uygulamaları engellemek, yıkım
veya ıslah edilmesini sa lamak. 

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

Uygulama mar 
Planı

lçenin 1/1000 ölçekli Uygulama mar 
Planlarında gerekli ölçüde ve dünya 
standartlarına yakla acak ekilde ye il alan, 
ilçenin ihtiyacını kar ılayacak ekilde okul 
alanı, cami alanı, park yeri gibi kamu 
alanlarının ayrılmasını, gerekli revizyonları ve 
düzenlemeleri yaparak sa lamak. Bu açıdan 
sadece 5-10 yılı de il ilçenin gelecekteki 50 
yılını planlamak. 

mar uygulama planında ilçede ya anabilir kent 
ortamları olu turacak ekilde ihtiyaç duyulacak 
revizyonları yapmak.  

Kentsel Dönü üm
ve Tasarım
Projeleri 

Bayrampa a ilçesinde eski yerle imlerin 
belirli bir plan çerçevesinde önümüzdeki 50 
yıl içinde estetik, ya anabilir kültürel ve 
sosyal donatı alanlarıyla cazibe merkezi 
olmasını sa layacak dönü ümleri ve tasarım
düzenlemelerini gerçekle tirmek. 

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

Emlak Yönetimi 

Bayrampa a Belediyesi mülkiyetindeki 
gayrimenkullerin plan amaçları ve alınacak 
yönetim kararları do rultusunda; (a) ihya 
edilmesi, (b) satı ı, (c) kiralanması, (ç) gayri 
ayni hak tesisi, (d) kat kar ılı ı verilmesi ve 
(e) gayrimenkulün herhangi bir hizmete 
tahsisi i lemlerini zamanında, seri, do ru, 
ekonomik ve etkili bir ekilde 
gerçekle tirmek. 

Emlak yönetimi i lemlerinin verimlilik ve 
etkilili ini ba kan ve ba kan yardımcıları
tarafından yapılacak bir de erlendirmede her yıl
%80’inin üzerine çıkarmak.   

stimlâk Hizmetleri 

Revizyon Uygulama mar Planı
do rultusunda kamu hizmetine (yol, park, 
çocuk bahçesi vs.) tahsis edilen; (a) kamuya, 
(b) özel ki ilere ve (c) tüzel ki ilere ait 
gayrimenkullerin istimlâk, satın alma ve/veya 
tahsis i lemlerinin zamanında ve prosedüre 
uygun olarak gerçekle tirilmesini sa lamak.

stimlak i lemlerinin etkilili ini ba kan ve 
ba kan yardımcıları tarafından yapılacak bir 
de erlendirmede her yıl %80’in üzerine 
çıkarmak.   

7. MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

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 sa lamak, tahakkuk ve 
tahsilât arasındaki farkı en aza indirmek, 
kaçakları azaltmak, gelirlerin artması için yeni 
projeler üretmek. 

Gelirler müdürlü ünün ve belediyenin gelirle 
ilgili i lemlerinin etkinli ini be  yıllık süre için 
belirlenen eylemler düzeyinde takip ederek bu 
eylemlerin süresi içinde gerçekle mesini %90 
oranında gerçekle tirmek ve bu i levin 
yapılacak etkinlik de erlendirmesinde %85 
oranında ba arılı olmasını sa lamak.  

Hesap leri Sunulan hizmetlerde iç ve dı  mü teri 
memnuniyetini sa layacak ekilde i lem

Birim çalı malarının etkili olma oranını %70’ler 
düzeyinden 2011 yılı sonuna kadar %90’lar 
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hızını artırmak ve i lerin sürekli olarak tam 
zamanında bitirilmesini temin etmek. 

düzeyine çıkarmak.  

ç Kontrol 
Kurum içinde özellikle harcama gerektiren 
i lemleri; (a) zamanında ve (b) etkili bir 
ekilde denetlemek. 

Mali hizmetler biriminin etkili ve verimli olma 
puanını sürekli olarak %90’ın üzerinde tutmak.  

8. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Bilgi ve leti im
Teknolojileri 

Belediye hizmetlerini elektronik ortama 
ta ıyarak vatanda ların hızlı ve aracısız bir 
ekilde hizmet almalarını sa lamak. Bu 

amaca uygun olarak belediyenin donanım ve 
yazılım altyapısını geli tirmek, mevcut 
teknolojileri uluslararası standartlara ta ımak. 

Her yıl belediyenin bilgi ve ileti im teknolojileri 
yeterlili ini üst düzey yöneticiler ve belediye 
müdürleri arasında yapılacak bir de erlendirme 
sonucu %40 seviyesinden %80’in üzerine 
çıkarmak. 

E-Belediye 
Hizmetleri

Belediye tarafından sunulan hizmetlerden bir 
bölümünü nternet ortamına ta ımak. 
Vatanda ların nternet aracılı ıyla bilgi 
edinmesini, vergisini yatırmasını, ikâyet 
dilekçesi vermesini, ara tırma ve sorgulama 
yapmasını temin etmek. Böylece bireysel 
görü me ihtiyacını en aza indirmek. 

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

Ar iv Hizmetleri 

Belediye bünyesinde bir ar iv birimi 
olu turarak ar ivlenecek malzemeyi 
ayıkladıktan sonra uygun bir ekilde 
ar ivlemek. Belgelerin önemli bir bölümünü 
elektronik ortama almak ve böylece aranılan
belgelere en kısa zamanda ula ılmasını temin 
etmek. 

2011 yılı sonuna kadar belediyede etkili bir 
ekilde çalı an ar iv sistemi olu turmak. 

Yönetim ve müdürler tarafından yapılacak bir 
de erlendirmede sistemin etkili çalı ma puanını
%80’in üzerine çıkarmak. 

9. DAR  VE MAL LER MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Satın Alma 
lemleri

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

Satın alma biriminin belirlenen eylemler 
do rultusunda her yıl ba kan ve ba kan
yardımcıları tarafından yapılacak 
de erlendirmede satın alma i lemlerinde etkili 
ve verimli olma puanını sürekli olarak %90’ın
üzerinde tutmak. 

dari ler Birimi 

Bayrampa a Belediyesi içerisinde faaliyet 
gösteren tüm birimlerin demirba  ve tefri at 
ihtiyaçlarını tespit edip en kısa zamanda 
sa lamak, ayrıca hizmet binasını ve dı
mekânlardaki birimleri fiziki olarak de i en
artlara uygun bir ekilde düzenlemek, hazır

tutmak.Temizli ini yapmak yaptırmak, 
organizasyonların düzenlenmesi ile ilgili i ler
yapmak, faturaların takibi yapmak, kültür 
salonlarının takibini yapmak, yemekhaneyi 
düzenlemek, yemek çıkarmak 

dari ve mali i ler biriminin a a ıda belirlenen 
eylemler do rultusunda her yıl ba kan ve 
ba kan yardımcıları tarafından yapılacak 
de erlendirmede “etkili ve verimli olma” 
puanını sürekli olarak %80’in üzerinde tutmak.  

dari ler-
Güvenlik  

Belediye binası ve çevresinin ve ayrıca di er
ba lı tesislerinin günün 24 saatinde rutin 
olarak etkili bir ekilde güvenli ini sa lamak 
ve mesai saatleri dı ında belediyeye iletilen 
ikâyet, istek ve her türlü haberle me 

hizmetlerini ba arılı bir ekilde 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 lçede sürekli olarak afet durumlarına
hazırlıklı olmak. Afet durumunda ihtiyaç 

Sivil savunma biriminin afete hazırlık
kapasitesini 2011  yılı sonuna kadar %100 
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duyulacak malzeme ve ekipmanı hazır
bulundurmak. 

oranında artırmak.  

Afet Önlemleri ve 
Risk Yönetimi 

Bayrampa a Belediyesinin herhangi bir afet 
olayından önce gerekli tedbirleri almasını
sa lamak; herhangi bir afet olayında ise 
olayın geni li i ve kapsamına göre l Kiriz 
Merkezi, lçe Kriz Merkezi, Kolordu 
Komutanlı ı ve Büyük ehir Belediyesi 
Afetten Korunma Merkezi ile i birli i
yaparak gerekli müdahaleyi zamanında 
göstermek, kayıp ve zararları en aza indirecek 
çalı maları yapmak. 

lçenin afet yeterlili ini sa lamak için “afet 
merkezini” araç-gereç yönünden %30 olan 
yeterlili ini, 2011 yılı sonuna kadar %80 oranına 
çıkarmak. 

10. YAZI LER  MÜDÜRÜ 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Yazı leri

Belediyenin evlendirme i lemlerini, evrak 
takip i lemlerini ve kurum ar ivi olu turma 
çalı malarını zamanında etkili bir ekilde ve 
minimum maliyetle gerçekle tirmek. 

1. 2011 yılı sonuna kadar ilçenin nikah salonu % 
60 olan yeterlili ini % 100 seviyesine çıkarmak. 

2. 2007 yılı sonundan itibaren evrak kayıt ve 
takip i lemlerini %100 oranında dijital ortamda 
takip etmek. 

3. 2011 yılı sonuna kadar kurum ar ivini revize 
ederek kurum ar ivindeki yasal olarak 
saklanması zorunlu olan belgeleri dijital ortama 
aktarmak. 

nsan Kaynakları
Birimi

Belediyede çalı an personelin özlük ve sosyal 
hakları açısından gerekli olan i lemlerini 
zamanında, do ru, eksiksiz ve güvenilir bir 
ekilde gerçekle tirmek, personelin idari 

sorunlarını hızlı bir ekilde çözmek, 
personeli motive edecek önlemleri almak, 
personeli hizmet içi e itim uygulamalarıyla 
yeti tirmek, belediyede staj yapan 
ö rencilerle ilgilenerek bu ki ilerin iyi bir 
izlenimle ayrılmalarını sa lamak. 

1. nsan Kaynakları müdürlü ünün etkili ve 
ba arılı bulunma oranını müdürler, ba kan ve 
ba kan yardımcıları tarafından yapılacak bir 
de erlendirme sonucunda 2011 yılı sonuna 
kadar %80 düzeyine çıkarmak. 

2. 2011 yılı sonuna kadar kurumda  genel 
personel memnuniyet oranını %80’in üzerine 
çıkarmak. 

Encümen ve 
Meclis leri Birimi 

1. Belediyenin yönetiminde etkili bir 
fonksiyonu olan belediye encümeninin 
objektif, hızlı ve etkili bir ekilde çalı masını
sa layacak önlemleri alarak verimlili i
artırmak. 

2. Belediye yönetimi ve meclis arasında belli 
bir ili ki dengesinin olu masını sa layarak 
kararların mecliste katılımcı bir anlayı la 
verilmesini temin etmek, meclisin 
kilitlenmesini önleyecek tedbirleri almak. 

1. 2011 yılı sonuna kadar halkı ilgilendiren 
encümen kararlarını %100 oranında effaf hale 
getirmek.  

2. Etkili ve verimli bir meclis çalı ma ortamı
olu turmak. Üyeler tarafından yapılacak bir 
de erlendirmede etkililik ve verimlilik oranını
2011 yılının sonuna kadar %90’lar düzeyine 
çıkarmak. 
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11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Park ve Bahçelerin 
Bakımı

lçeyi park ve bahçelerle ye illendirmek, 
parklardaki çocuk oyun alanlarının miktarını
arttırmak, mevcut parkların bakım ve 
korunmasını sa layarak insanların daha 
sa lıklı, huzurlu ve temiz bir ortamda 
ya amalarını sa lamak. 

lçenin park ve bahçe yeterlili ini ki i ba ına
dü en metre kare cinsinden 2011 yılı sonuna 
kadar %20 oranında artırmak.  

A açlandırma 

lçenin a aç kapasitesini geli tirmek, böylece 
ye il ve ya anabilir bir çevre olu turmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçenin hazırlanan 
planlara göre a aç dikilebilir ve yeti tirilebilirlik 
kapasitesini %100 oranında doldurmak ve 
mevcut a açların bakımını düzenli olarak 
yapmak. 

Aydınlatma 
Bayrampa a Belediyesi sınırları içinde 
bulunan park ve geçitleri dekoratif veya 
i levsel amaçlı olarak aydınlatmak. 

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

Çiçeklendirme 

lçeyi mevsime uygun çiçeklerle bezeyerek, 
ya anabilir bir çevre olu turmak. 

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

Ye illendirme 

Bayrampa a ilçesi sınırları içerisinde ye il
alanların miktarını arttırmak, mevcut ye il
alanların bakım ve korumasını sa layarak 
insanların daha sa lıklı, huzurlu ve temiz bir 
ortamda ya amalarını sa lamak. 

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

Refüjlerin Bakımı

Ta ıt yolunu ikiye bölen alan ile yolların yan 
bölümleri olarak tanımlanan refüjlerin 
bakımlı, estetik, ye il ve çiçeklendirilmi
olmasını sa lamak. 

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

Kent Mobilyalarını
Ço altma 

lçenin uygun yerlerine, parklarına, 
meydanlarına, cadde ve sokaklarına de i ik
nitelikte kent donatıları yerle tirerek 
çocukların, ya lıların, engellilerin ve di er
vatanda ların ya amlarını kolayla tırmak, bu 
donatılar aracılı ıyla ilçeye modern bir 
görünüm vermek. 

lçenin donatı yeterlili ini 2011 yılı sonuna 
kadar %50 oranında artırmak.  

Dinlenme ve 
Mesire Yerleri 

lçedeki büyük parkları aynı zamanda 
dinlenme ve e lenme ortamları haline 
dönü türecek düzenlemeleri yapmak. 

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

12. SA LIK LER  MÜDÜRLÜ Ü

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Sa lık Hizmetleri 

Bayrampa a belediyesi sınırları içinde 
bulunan ilçe halkına, belediye personeline ve 
tüm vatanda lara teknolojik geli meleri 
yakından takip ederek kaliteli, hijyenik ve 
günümüz artlarına uygun koruyucu hekimlik 
ve tedavi edici sa lık hizmetlerini vermektir. 

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

Sa lık Denetimleri 
Sa lık denetimlerini zamanında, programa 
uygun olarak ve etkili bir ekilde 
gerçekle tirmek. 

lçedeki sa lık denetimlerini her yıl %100 
oranında tam olarak gerçekle tirmek. 

Sa lık E itimleri
Sa lıklı ya am için halkı bilinçlendirmeye 
yönelik e itim ve seminerler düzenleyerek 
bilinçli bir ilçe halkı olu turmak. 

lçe halkının sa lıklı ya ama bilinçlili ini
%50’ler düzeyine çıkarmak. 

Sa lık
Kampanyaları

Düzenlenecek sa lık kampanyalarıyla 
hastalı ı önleyici çalı malar yapmak ve ilçe 
halkının genel sa lık düzeyini yükseltmek. 

Sa lık kampanyalarının ve dolayısıyla yararlanan 
vatanda  sayısını artırmak.  

Evde Hasta Bakımı Evde yatan sürekli hasta ve bakıma muhtaç 2011 yılı sonuna kadar evde hasta bakımı
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ki ilere evde hasta bakımı hizmetlerini 
götürmek. 

uygulamalarını güçlendirmek ve bu hizmetten 
yararlanan vatanda  sayısını artırmak.  

Özürlülere Sa lık
Hizmeti

Tedaviye ihtiyaç duyan özürlülere sa lık
hizmeti götürerek bu ki ilerin ya amdan haz 
almalarını sa lamak. 

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

Cenaze Defin 
Ruhsatı Hizmetleri 

Cenaze defin ruhsatı hizmetlerini en etkili bir 
ekilde vererek ilçe halkında genel bir 

memnuniyet sa lamak. 

Her yıl mesai saatleri içinde ve dı ında olmak 
üzere 24 saat boyunca cenaze defin ruhsatı
vererek gece defin ruhsatı verilemeyen vaka 
sayısını sıfıra dü ürmek. 

Portör Hizmetleri 

Gıda ile ilgili i lerde çalı an ki ilere yönelik 
olarak portör hizmetlerini kalıcı, takipli, 
ücretsiz ve güvenilir bir ekilde sunmak. 

1. lçedeki gıda i yerlerinde çalı an ki ileri her 
yıl portör muayenesi açısından%90 oranında 
kontrol etmek. ( Sorumlu birim: Zabıta 
Müdürlü ü ) 

2. Gıda ile ilgili GSM ve SM i yerlerinde çalı an
personelin portör muayenelerini her yıl %100 
oranında zamanında gerçekle tirmek. 

Laboratuar 
Hizmetleri

Sa lık laboratuarını dananım, yazılım ve 
di er malzemeleri açısından güçlü, hijyenik 
ve bakımlı hale getirmek. 

Sa lık laboratuarının verimlili ini 2011 yılı
sonuna kadar %100 oranında artırmak. 

Ambulans 
Hizmetleri

Acil medikal müdahale, trafik kazası, i
kazası, di er kazalar, yaralama, intihar ve 
yangın gibi alanlarda etkili bir ekilde 
kullanmak ilçe halkına ücretsiz ambulans 
hizmetleri sunmak. 

lçedeki ambulans hizmetlerinin yeterlili ini
2011 yılı sonuna kadar %20 oranında artırmak.  

Veterinerlik- 
Hayvan Sa lı ı ve 
Hayvan Sevgisi  

lçedeki hayvanların sa lıklarıyla etkili bir 
ekilde ilgilenmek, ilçe halkına hayvan 

sevgisini kazandırmak ve bu sevgiyi hayvan 
sa lı ıyla bütünle tirmek. 

lçede ya ayan hayvanların sa lı ını iyile tirmek, 
ayrıca ilçe halkının hayvan sevgisini artırmak.  

Veterinerlik- 
Kuduz Mücadelesi 

lçe içinde etkili bir kuduz mücadelesi 
gerçekle tirerek vaka çıkmasını önleyici 
çalı malar yapmak. 

Her yıl kuduzla mücadele kapsamında ilçedeki 
kedi ve köpeklerin envanterini çıkarmak ve bu 
hayvanların %90’ının a ılanmasını sa lamak. 

Veterinerlik- 
Ba ıbo  Köpekler 

lçe içindeki ba ıbo  köpekleri denetim ve 
kontrol altında bulundurmak. 

1. Her yıl ba ıbo  dola an köpeklerin %70’ini 
kayıt altına almak, izlenebilirli ini sa lamak. 

2. Her yıl ba ıbo  dola an köpeklerden di i
olanlarının %60’ını kısırla tırmak. 

Veterinerlik- Gıda 
Denetimleri 

Gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
i yerlerini periyodik aralıklarla kontrol edip 
denetleyerek ilçede sa lıklı bir ya amın
olmasını temin etmek. 

Her yıl gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
i yerlerinin %95’inin sa lıklı olmasını ve 
standart duruma getirilmesini sa lamak. 

Veterinerlik- 
Sivrisinek ve 
Ha ere Mücadelesi 

lçede etkili bir sivrisinek ve ha ere 
mücadelesi sistemi kurmak, uygulamaya 
almak ve bu konuyla ilgili ikayetlerin ortaya 
çıkmasını önlemek. 

1. Her yıl ilçede bulunan sivrisinek üreme 
kaynaklarını %95’ine ula mak, 2011 yılı sonuna 
kadar %80’inin kurutulmasını sa lamak. 2007 
yılı sonunda %40’ının kurutulmasını sa lamak. 

2. Her yıl  Sivrisinek üreme potansiyeline sahip 
metruk, bodrum katı ve benzeri yerleri önce 
envanterini çıkarmak ve tespit edilen yerlerin  
%90 oranında ilaçlamak.  

3. Her yıl gıda üreten ve satan i yerlerinin 
%80’inin ha erelere kar ı önlem almasını
sa lamak. 

Kurban Kesimi Kurban kesim i leminin belirlenen, kurallar, 1. Her yıl ilçede kurban kesecek kasapların
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sistemler ve yönergeler do rultusunda 
gerçekle mesini sa lamak. 

%90’ının e itimli ve belgeli olmasını sa lamak. 

2. Her yıl kurban bayramında vatanda ların
%95’inin kendilerine gösterilen yerlerde 
kurbanlarını kesmelerini temin etmek.  

13. PLAN VE PROJELER MÜDÜRÜ 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Plan, Proje ve 
Ruhsatların
Denetimi 

1. Bayrampa a sınırları içinde faaliyet 
gösteren gayrı sıhhi müesseselerin çevre ve 
insan sa lı ı ile teknik yönden denetimlerini 
belirli bir plan dâhilinde yapmak, bu i
yerlerinin sa lıklı ve çevreye uyumlu 
olmalarını sa lamak. 

2. Bayrampa a’da yapı ruhsatıyla ilgili tesisat 
projeleri onayı, ısı yatlım kontrolleri ve yapı
kullanma izni, tesisat raporları i lemlerini 
etkili bir ekilde gerçekle tirmek. 

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

Yapı ruhsatıyla ilgili tesisat projeleri onayı, ısı
yatlım kontrolleri ve yapı kullanma izni, tesisat 
raporları i lemlerini en kısa süre içinde 
gerçekle tirmek.  

14. TEM ZL K LER  MÜDÜRÜ  

a. Temizlik Birimi 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 
Katı Atıkların
Ayrı tırılması

lçe halkına ayrı tırma bilinci ve alı kanlı ı
kazandırmak ve mevcut Katı atıkların önemli 
bir kısmını ayrı tırarak toplamak. 

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

Katı Atık Miktarını
Azaltma 

lçe halkına az çöp çıkarma bilinci ve 
alı kanlı ı kazandırmak ve mevcut çöpün 
önemli ölçüde azalmasını sa lamak. 

Ki i ba ına dü en çöp miktarını 2011 yılı sonuna 
kadar %20 oranında azaltmak. 

Bitkisel Atıkları
De erlendirme 

Bitkisel atıkları yeniden dönü üm sa layacak 
ekilde de erlendirmek ve böylece halkın

kullanımına sunmak. 

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

Temizlik Bilinci 
Kazandırma 

lçe halkına cadde ve sokakları temiz tutma 
bilinci ve alı kanlı ı kazandırmak ve 
süpürülmü  sokakların çok daha uzun süreler 
temiz kalmasını,  belirlenen gün ve 
saatlerden önce soka a katı atık
çıkarılmamasını sa lamak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçe halkının temizlik 
alı kanlıklarını %80 oranında geli tirmek ve 
iyile tirmek. 

Sokak ve 
Caddelerin 
Temizli i

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

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

Sanayi Atıklarının
Toplanması

lçe sınırları içindeki sanayi tesislerinin ve 
i yerlerinin atıklarını tam ve etkili bir ekilde 
toplayarak halka güven vermek. 

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

Tıbbi Atıkların
Toplanması

lçe sınırları içindeki tıbbi kurum ve 
kurulu larının ve ayrıca belirli hastalıklardan 
tedavi gören ahısların atıklarını tam ve etkili 
bir ekilde toplayarak halka güven vermek. 

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



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |50 

Toprak ve 
Molozların
Toplanması

lçe genelinde yol kenarlarına ve bo  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. 

Kurban Kesim 
Yerlerinin 
Temizli i

Kurban bayramı sırasında ilçenin temiz, 
bakımlı ve estetik görünümünü korumak ve 
vatanda ların kurbanlarını belirlenen yerlerde 
kesmelerini temin ederek, kurban bayramı
sonrasında gerekli temizlik i lemlerini hızla 
ve etkili bir ekilde gerçekle tirmek. 

2011 yılına kadar her yıl vatanda ların en az 
%70’inin kurbanlarını belediyenin bu amaçla 
hazırladı ı mekanlarda kesmelerini ve kurban 
kesim yerlerinin temiz olmasını sa lamak.  

b. Çevre Koruma Birimi 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Çevre Duyarlılı ı
ve Çevre E itimleri

Çevrenin korunması ve çevre kirlili inin
asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak 
uygun bir “çevre koruma planı” hazırlamak, 
bu planı yürütmek, planla halkı
bilgilendirmek ve halkın yapılacak e itim
seminerleri, bastırılacak bro ürler aracılı ıyla 
çevre koruma faaliyetlerine etkili bir ekilde 
uymalarını ve planın gerçekle tirilme 
sürecine katılmalarını sa lamak. 

2011 yılı sonuna kadar yapılacak e itimlerle
halkın %40’ını çevreye duyarlı ki iler haline 
getirmek. 

Çevreye Uygunluk 
Ruhsatları ve 
Çevre Denetimleri  

Çevreye uygunluk konusuyla ilgili ruhsat 
i lemlerini hızlı ve etkili bir ekilde yerine 
getirmek, ilçede ruhsatsız i letmenin faaliyet 
göstermesine izin vermemek. Mevcut 
i letmeleri ruhsatlarına uygun faaliyet 
göstermeleri açısından planlı ve sistemli bir 
ekilde denetlemek. 

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

Hava Kirlili ini
Azaltma 

Bayrampa a ilçesinde hava kirlili ini; (a) 
duman, (b) toz, (c) koku, (ç) asitler, (d) 
uçucu gazlar ve (e) partiküler maddeler 
açısından sürekli olarak kontrol ve takip edip 
hava ölçüm de erlerini dünya ortalamasının
altında tutmak ve böylece kent ortamının
temiz, solunabilir bir havaya sahip olmasını
sa lamak. 

lçedeki hava kalitesi ölçüm de erlerinin uluslar 
arası standartlar düzeyinde kalmasını temin 
etmek.

Suyla lgili Kirlilik 
Sorunlarını
Azaltma 

Sanayi atık sularının do rudan atık su 
kanalına verilmesini önlemek, bunun için 
periyodik denetimler yaparak ilgili 
yönetmelik uyarınca aykırı faaliyet gösteren 
i yerlerini uyarmak, bu i yerlerini gerekli 
önlemleri alıncaya kadar takip etmek ve 
gerekti inde (Plan Proje ve Ruhsat Denetim 
Müdürlü ü) aracılı ıyla bu i yerlerini 
mühürleyerek faaliyetten men etmek.  

2011 yılı sonuna kadar ilçede endüstriyel atık
sularını do rudan kanala veren i yeri sayısını
sıfırlamak. 

Gürültü Kirlili ini
Azaltma 

lçede gürültü kirlili i de erlerini dünya 
ortalamasının altına çekerek ya anabilir bir 
kent çevresi olu turmak.  

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki gürültü kirli i
ortalama ölçüm de erlerini %50 oranında 
azaltmak.  

Görüntü Kirlili ini
Azaltma 

lçe sınırları içinde vatanda ları ve ilçeye 
gelen misafirleri rahatsız edecek, ilçenin 
prestijini dü ürecek, insanları zihnen yoracak 
olumsuz görüntü ö elerini ortadan 
kaldırmak, temiz ve nezih bir kent ortamı
olu turmak. 

2011 yılı sonuna kadar ilçedeki görüntü kirlili i
ölçüm de erlerini %50 oranında azaltmak.  

Tarihi Yapıları
Koruma 

lçedeki tarihi bina ve yerlerin envanterini 
çıkararak buraların ne ölçüde ilçe belediyesi, 
ne ölçüde Büyük ehir Belediyesi ve ne 
ölçüde il kültür müdürlü ü tarafından bakım
ve onarımının yapılaca ını belirlemek ve bu 

Mevcut tarihi yapıları ve eserleri sürekli olarak 
koruma altında bulundurmak. 
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plana uygun olarak gerekli iyile tirme 
çalı malarını yapmak. 

15. FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü

a. Fen leri Birimi 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Ula ım ve Yol 
Hizmetlerini
Planlama 

Bayrampa a’daki mevcut yolları mar planları
do rultusunda geni leterek ve yeni yollar 
açarak ilçe içindeki trafik akı ını rahatlamak 
ve trafi i hızlandırmak. 

lçenin ula ım ve yol sorunlarını be  yıl içinde 
%30 oranında azaltmak 

Yol Asfaltlama ve 
Asfalt Onarımları

Bayrampa a’daki yolların asfaltlama i lerini 
ve asfalt onarım i lerini örnek gösterilecek 
ekilde kaliteli, bakımlı ve düzgün olmasını

sa lamak. 

lçedeki cadde ve sokakları her yıl %95 
oranında asfaltlı, bakım ve onarımı yapılmı
hale getirmek. 

Bordür, Parke ve 
Tretuvarlar

Bayrampa a’daki kaldırım ve kenar ta larının
tamamını bakımlı, estetik ve kaliteli olacak 
ekilde düzenlemek. 

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

Parke ve Beton 
Yol Düzenlemesi 

Parke ve beton yol yapılacak yerleri envanter 
çalı masıyla belirlemek ve be  yıllık süre 
içinde buraları beton veya parke ile dö emek.

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

Otopark Yapımı

lçenin 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. 

Ya mur Suyu 
Kanal Yenilemesi 

Bayrampa a Belediyesi sınırları içinde ve 
Büyük ehir Belediyesine ba lı ana arterler 
dı ında, mevcut arterlerdeki su kanallarının
kapasitesini dikkate alarak sokaklarda ya mur
suyu kanalı dö emek, eskiyenleri yenilemek, 
mevcut olmayan bölgelerde SK  ile temasa 
geçerek ana arter bölümünü planlamaya 
aldırmak, yapılmasını sa lamak ve buna 
dayalı olarak sokaklarda ya mur suyu drenaj 
sistemlerini geli tirmek

2011 yılına kadar ya mursuyu kanal paftasının
%60’ına ya mur suyu kanalı dö emek. 

Izgara ve 
Mazgalların
Temizli i

Bayrampa a Belediyesi sınırları içinde ve 
Büyük ehir Belediyesine ba lı ana arterler 
dı ında, “tekil” ve “tülâni” ızgaraların sayısını
sürekli olarak tam olarak tespit etmek ve 
bunları belirli bir program dahilinde 
temizlemek ve i ler durumda tutmak. Ana 
arterlerde de temizlik çalı malarının
yapılması için SK  ile sürekli irtibat halinde 
bulunmak 

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

Meydan 
yile tirmesi 

Bayrampa a Belediyesi sınırları içinde halkın
bayramlar, etkinlikler ve ölenler için 
toplanmasına imkân verecek yeni meydanlar 
olu turmak, mevcut meydanların sınırlarını
geli tirmek, kalitesini yükseltmek, meydanları
kültür, sanat ve bilim merkezleri haline 
getirmek. 

lçenin meydan yeterlili ini 2011 yılı sonuna 
kadar %25 oranında artırmak. 

Kültür, E itim ve 
Sosyal Amaçlı
Tesisler 

lçe halkının kültürel, sosyal ve e itsel açıdan 
geli mesini sa layacak tesisleri belirlemek, 
geni letmek, yenilerini yapmak ve nüfus 
açısından yeterli hale getirmek. 

2001 yılı sonuna kadar ilçe halkının kültürel, 
sosyal ve e itsel açıdan geli mesini sa layacak 
tesislerin sayısal yeterlili ini %100 noktasına
getirmek.  

Spor Tesisleri Bayrampa a ilçesinde mevcut spor tesislerine 
ilave yeni tesisler açmak, tesis türlerini ve 
sayısını zenginle tirmek, tesislerin mevcut 

2011 yılı sonuna kadar halkın ihtiyacını
kar ılamaya yetecek miktarda spor kompleksi 
in a etmek. 2007 yılı sonuna kadar 1 kapalı
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kapasitelerini artırmak. yüzme havuzu, 2 kapalı spor salonu ve bir  adet 
suni çim futbol sahası yapmak. 

b. Araç kmal Birimi 

Konu Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Makine kmal
Bakım ve Onarım

Atıl kadro ve personelden arınmı , sahasında 
hurda yı ınları halinde araç ve makine 
bulundurmayan, her dakika hizmete hazır
araç ve makineleri bulunan, tüm i lemlerini 
bilgisayar ortamında yürüten, arıza anında 
seri bir ekilde hizmet sunan, ihtiyaç 
duyuldu unda di er belediye ve kurulu lara
da destek veren bir birim olmak. 

Belediyenin makine ikmal, bakım ve onarım
i levinin her yıl yapılacak de erlendirme 
sonucunda %95 oranında ba arılı hizmet 
vermesini sa lamak.  

B. FAAL YET YILI ÖNCEL KLER

Bayrampa a Belediyesi 2006 yılı içinde alt yapı yatırımları ile (spor tesisleri, parklar, yollar,) kültür 

yatırımlarına ve halka yapılan sosyal yardımlara a ırlık vermi  ve bu çerçevede gerek ilçe içinde ve gerekse 

balkanlarda kültür kervanlarını programlarını düzenlemi tir. Bu önceli in nedeni ilçe halkımızın Balkan 

ülkeleriyle kültürel ve akrabalık ba larının bulunması ve kültürel kayna manın önem ta ıması nedeniyledir. 

Bayrampa a Belediyesinin 2006 yılı öncelikleri a a ıdaki gibi gerçekle mi tir: 

1. Ula ım, yol ve otopark sorunları.

2. Temizlik hizmetleri.  

3. Spora destek hizmetleri. 

4. Sosyal ve kültürel hizmetler. 

5. Topluma yönelik e itim hizmetleri. 

Yukarıda belirlenen önceliklerin 2007 yılı için de iyile tirilerek sürdürülmesine karar verilmi tir.  Bu 
öncelikler üst yönetim de erlendirmeleri, kent konseyi de erlendirmeleri ve ilçe halkının beklentileri 
do rultusunda saptanmı tır.  
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C. TEMEL LKE VE POL T KALAR

Bayrampa a Belediyesi 2006 yılında takip etti i temel ilke ve politikalar unlar olmu tur: 

Geni  halk kesimlerine rahatlama getirecek yatırımları yapmak. 

lçenin acil sorunu olan trafik akı ı, hava kirlili i, ilçenin temizli i gibi konulara her zaman öncelik vermek. 

lçede gençlerin i  ve meslek sahibi olmalarını sa layacak politikalar gütmek. Okul ça ındaki çocukların

zararlı alı kanlıklar edinmelerini önlemek için etüt e itim,kültür,hobi ve meslek edinme merkezleri 

aracılı ıyla kendilerini kültürel ve mesleki açıdan geli tirmek ve zenginle tirmek. 

lçede kirletici i yerlerini yeni bir düzenleme ile kent sınırları dı ına ta ımak.

lçede seyyar satıcı, dilenci gibi modern kentin görünümünü bozan sosyal geli melere izin vermemek. 

Deprem için her zaman ilçe yönetimin hazırlıklı ve güçlü olmasını sa layacak tedbirleri almak ve donanım

alt yapısını ilçe nüfusunu baz alarak güçlendirmek. 

Kentsel dönü ümü uzun soluklu bir politika olarak takip etmek ve ilçede yo un yerle im bulunan 

mahallerde ye il alan miktarını geli tirecek çözümler üretmek. 

Genelde yo un yapıla ma içinde bulunan ilçeyi daha ye il görünüme sahip bir kent haline getirmek için 

kamula tırmalar, ba  alanların a açlandırılması yoluyla ye il dönü üm içine almak.  

lçe belediyesinde çalı an personeli motive ederek yüksek düzeyde ve kaliteli i  çıkaran ki iler haline 

getirmek.  

Belirledi imiz bu temel politika ve stratejiler yıllık faaliyet ve projelerimizi etkileyen bir özelli e sahiptir. 

Her türlü yatırım projesini hayata geçirmeden önce bu yatırımların bizim temel politika ve stratejilerimizle 

uyumlu olup olmadı ına bakarız. Sadece temel politika ve stratejilerimizle uyumlu olan proje ve faaliyetlere 

öncelikli olarak yer verilir. Di er faaliyet ve projeler ise önem, aciliyet ve kritiklik durumuna göre i lem 

görür. Temel politika ve stratejilerimiz belediyemizde Ba kan, ba kan yardımcıları ve birim 

müdürlerimizce ortakla a yapılan görü  ve de erlendirme toplantılarıyla ekillenir. Ayrıca bu görü leri Kent 

Konseyine götürerek onların da görü lerini alarak hep birlikte olu tururuz.   

IV. FAAL YETLER N DE ERLEND R LMES

A. MAL  B LG LER 

Belediyemize ait mali tablolara ait sonuçlar a a ıdaki bölümde yıllar itibariyle kar ıla tırmalı olarak 

verilmi tir.  

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

1 . 1 .  Ge l i r  Bü t çe s i  

 2004 2005 2006 

Bütçeye konan  42.700.000 60.000.000 72.500.000 

Gerçekle en 29.690.904 41.121.892 56.518.329 

Bütçeye göre gerçekle me oranı (%) 69 68 78 

Bir önceki yıla göre bütçe artı  oranı  37 40 20 

1 . 2 .  G ide r  Bü t çe s i  

 2004 2005 2006 

Bütçeye konan 42.700.000 60.000.000 72.500.000 
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Gerçekle en 34.164.918 44.496.896 63.182.412 

Bütçeye göre gerçekle me oranı (%) 80 74 87 

Bir önceki yıla göre bütçe artı  oranı (%) 37 40 20 

2. TEMEL MAL  TABLOLARA L K N AÇIKLAMALAR 

2 . 1 .  B i l anço        

 AKT FLER 2006 yılı

1  DÖNEN VARLIKLAR 32.064.203,59  

  10  Hazır De erler 8.297.151,12  

   102 Banka Hesabı 7.881.216,23  
   109 Banka Kredi Kart.Alacaklar Hes. 415.934,89  
  11  Menkul Kıymetler 725,43  

   117 menkul Varlıklar hesabı 725,43  
  12  Faaliyet Alacakları Hesabı 23.673.415,22

   120 Gelirlerden alacaklar Hesabı 5.205.006,22
   121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs. 18.468.409
  14  Di er Alacaklar 18.577,73

   140 Ki ilerden Alacaklar Hesabı 18.577,73  
  16  Ön Ödemeler 74.250

   165 Mahsup Dönemine Akt.Avans ve K 74.250
  19  Di er Dönen Varlıklar 84,09  

   191 ndirilecek KDV.Hesabı 84,09  
2   DURAN VARLIKLAR 97.042.370,61

  25  Maddi Duran Varlıklar 96.260.073,09
   250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 2.896.239,18  
   251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hs. 50.435.635,91  
   252 Binalar Hesabı 39.498.422,62  
   253 Tesis Makine ve Cihazlar Hes. 3.076.455,38  
  254 Ta ıtlar Hesabı 353.320,00
 26  Maddi Olmaya Duran Varlıklar 782.297,52

   260 Haklar Hesabı  782.297,52
      AKT F TOPLAMI 129.106.574,20

 PAS FLER 2006 yılı

3  KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR 39.205.783,13

 32  Faaliyet Borçları 17.262.875,99  

  320 Bütçe Emanetleri Hesabı 17.262.875,99  
 33  Emanet Yabancı Kaynaklar  3.351.046,39

  330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hes. 581.780,62
  333 Emanetler Hesabı 2.769.265,77  
 36  Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler 18.591.135,32

  360 Ödenecek vergi ve Fonlar Hes. 976.803,09  
  361 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri Hes. 99.069,77  
  362 Fonlar ve Di er Kamu d.Adına Yap.Öd. 3.712.269,46
  363 Kamu dareleri Payları Hesabı 22.200,44  
  368 Vadesi Geçmi  Erte.veya Taksitl.Öde. 13.780.792,56
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 39  Di er Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 725,43  

  397 Sayım Fazlaları Hesabı 725,43  
5  ÖZ KAYNAKLAR 80.634.133,72

 50  Net De er-Sermaye 80.634.133,72

  500 Net De er Hesabı 80.634.133,72  
      PAS F TOPLAMI 129.106.574,20 

                

2 .3 .  Ge l i r  Hesap l a r ı

2006 Yılı Gelir Bütçe Hesapları

Tablolarda küsuratlar gösterilmemi tir.  2006 bütçe 2006 gerçekle en Gerçekle me 
oranı (%) 

BÜTÇE GEL RLER   TOPLAMI 72.500.000 56.518.329,27 78 

VERG  GEL RLER 58.737.000 45.001.161 77 

Mülkiyeti Üzerinden Alınan Vergiler 16.950.000 14.310.785  

Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi 6.250.000 4.597.562  

Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 27.500.000 15.964.368  

dari Harç. ve Ücrt. San. Dı ı Arazi Satı l. 8.037.000 10.128.446  

VERG  DI I GEL RLER 10.853.000 10.984.794 101 

Te ebbüs ve Mülkiyet Geliri 3.331.500 3.481.390  

Di er Mülkiyet Gelirleri 1.950.000 1.928.385  

Para Cezaları ve cezalar 4.511.500 3.951.698  

Çe itli Vergi Dı ı Gelirler 550.000 1.199.888  

Ki i ve Kurumlardan Alınan Paylar 510.000 423.433  

SERMAYE GEL RLER 510.000 517.818 102 

Sabit Varlıklarının Satı ı 510.000 517.818  

ALINAN BA I  VE YARDIMLAR 2.500.000 14.390 0,6 
Milli darelerin Di er Düzeylerinden 250.000   
Kurum ve Ki i Aln.Yard. ve Ba ı lar 2.250.000 14.390  

2.4. Gider Hesapları

Bayrampa a Belediyesine ait 2006 Yılı Gider Bütçe Hesapları a a ıdaki gibidir:
2006 Bütçe 2006 Gerçekle en Gerçekle me 

Oranı (%) 
BÜTÇE G DERLER  TOPLAMI 72.500.000 63.182.412,49 87 

PERSONEL G DERLER 9.830.667,47 9.532.956,84 97 

Memurlar 4.163.790,41 3.842.259,12  

Sözle meli Personel 16.752   

çiler 5.455.038,34 5.431.309,26  

Di er Personel 195.086,72 259.388,46  

SOSYAL GÜV.KR.DVL.PR M  G DER. 2.092.947,54 1.274.189,61 61 
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Memurlar 674.428,56 537.495,64  

Sözle meli Personel 2.500   

çiler 1.416.018,98 736.693,97  

MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 32.330.709,49 28.688.289,74 89 

Tüketime Yönelik Mal ve Mlz.Alm.Gid. 3.354.473,80 3.101.372,66  

Yolluklar 108.921 20.589  

Görev Giderleri 80.000 57.572,81  

Hizmet Alımları 26.100.000 24.019.864,97  

Temsil ve Tanıtma Giderleri 490.000 96.344,70  

Menkul Mal G.maddi Hak Alım Gid. 852.064,69 773.995,73  

Ta ınmaz Mal B.onarım Giderleri 50.000 368.005,81  

Tedavi ve Cenaze Giderleri 695.150 250.543,94  

FA Z G DERLER 1.000.000 1.852,70 0,2 

Di er ç Borç Faiz Giderleri 1.000.000 1.852,70  

CAR  TRANSFERLER 3.681.266 4.107.719,65 112 

Görev Zararları 174.175 527.877,80  

Kar Amacı Gütm.Kurulu lara Yapılan Trns. 457.445 498.762,28  

Hane Halkına Yapılan Transferler 1.555.000 1.628.172,24  

Di er darelere Transferler 1.494.646 1.452.907,33  

SEMAYE G DERLER 18.814.409,50 19.576.708 104 

Mamul Mal Alımları 1.551.225 1.866.911,39  

Gayri Maddi Hak Alımları 150.000 1.174.690  

Gayrimenkul Alımları ve Kamula tırması 2.250.000 1.581.365,80  

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 12.163.184,50 8.943.815,28  

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.500.000 2.262.507,40  

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 200.000 3.747.418,13  

YEDEK ÖDENEKLER 4.750.000 695,95  

Personel Yedek Ödene i 500.000   

Öngörülmeyen Giderler 750.000   

Yedek Ödenek   3.500.000 695,95  

2 . 5 .  Ge l i r  -  G ide r  K a r ı l a t ı r mas ı

Aylar Gelirler toplamı Giderler toplamı
Ocak 2.486.846,99 1.069.493,74 
ubat 3.123.983,61 2.925.627,73 

Mart 3.300.946,49 3.906.861,99 
Nisan 11.492.546,10 3.053.084,32 
Mayıs 7.693.013,61 4.602.146,33 
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Haziran 4.865.535,84 4.293.543,50 
Temmuz 3.427.554,13 3.740.936,67 
A ustos 3.866.060,17 5.736.844,75 
Eylül 3.390.678,07 4.226.190,72 
Ekim 2.557.875,09 7.969.150,53 
Kasım 6.153.081,10 5.925.645,70 
Aralık 4.160.377,21 15.732.886,51 
Toplam 56.518.329,27 63.182.412,49 

3. Ç VE DI  MAL  DENET M SONUÇLARI 

Belediyemizde iç denetim faaliyetleri a a ıdaki gibi gerçekle tirilmi tir: 

1. Ba kanlık denetimi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/k maddesinde, Belediyenin i  ve 
i lemlerinin yasalara uygun ve zamanında  yapılmasını denetleme yetkisi Belediye Ba kanına
verilmi tir. 2006 yılında söz konusu denetim yapılmak suretiyle Belediye gelirlerinin artırılması ve 
vatanda a hizmetin hızlı ve kaliteli bir ekilde sunulması sa lanmı tır.

2. Meclis Denetimi: Belediye Kanununa göre 2006 yılı içerisinde Belediye Ba kanlı ının gelir ve 
giderleri ile bunlara ili kin kayıtları incelemek üzere Belediye Meclisince Denetim Komisyonu 
kurulmu tur.komisyon 45 günlük çalı ması içerisinde Belediyenin gelir ve gidere taalluk eden bütün 
i lemlerini ve hesaplarını incelemek suretiyle Bir rapor olu turmakta ve Meclise sunmaktadır. 
Denetim Komisyonu raporu olu turulmu  olup, Nisan ayı Meclisine sunulacaktır.

3. Tefti  Kurulu Müdürlü ü  Denetimi: Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gere i
Belediye  ve i lemleri ile ilgili iç denetim yapan Tefti  Kurulu Müdürlü ü 2006 yılı içerisinde 
a a ıda belirtti imiz ekilde denetim yapmı tır.

a. dari Denetim: Müdürlü ümüze 4 adet inceleme, ara tırma ve soru turma dosyası gönderilmi
olup 4 adet dosyanın inceleme, ara tırma ve soru turması tamamlanarak i lem yapılmak üzere ilgili 
müdürlüklere havale edilmi tir.1 inceleme ara tırma dosyasının i lemleri devam etmektedir.  

b. Müdürlüklerin Denetimi. Belediye Ba kanının görevlendirmesi üzerine Tefti  Kurulu Müdürlü ü
tarafından ilgili müdürlüklerin i  ve eylemlerinin denetimi yapılmaktadır.

4- ç Denetçi.  28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas olunan iç 
denetçi kadrosunda Belediyemize 3 adet kadro verilmi tir. Söz konusu kadroların doldurulması ve 
çalı ma yönetmeli inin hazırlanması ile ilgili olarak çalı malarımız bitirilmi tir. Mali i lemlerin genel 
denetimi bu birim tarafından yerine getirilecektir. 

Belediyemizde dı  denetim faaliyetleri 2006 yılında a a ıdaki gibi gerçekle mi tir:

1. çi leri Bakanlı ı Tefti  Kurulu Denetimi: çi leri Bakanlı ı tarafından 2006 yılı içerisinde bir denetim 
yapılmamı tır.

2. Sayı tay Denetimi. Sayı tay denetimi 2006 yılında yapılmamı tır.
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3. Valilik ve stanbul Büyük ehir Bld. Denetimi: Belediyemiz ile ilgili vatanda ların yapmı  oldu u ikayet 
ba vurularının denetimi ile ilgili her iki kurum tarafından yapılan dı  denetimdir. 

B. PERFORMANS B LG LER
1. FAAL YET VE PROJE B LG LER

Bayrampa a belediyesinin stratejik planı ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeler ile, 

performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekle me durumu ile meydana 

gelen sapmaların nedenleri bu bölümde ele alınmı tır. 2007 yılı Performans Programı’nın sonuçları 2008 

yılında tam olarak raporlanaca ından bu bölümde daha çok 2006 yılı içinde gerçekle tirilen faaliyetlere ve 

izleme amacıyla performans göstergelerine yer verilmi tir.  2006 yılında gerçekle tirilen hizmetler, faaliyet 

ve projeler ube müdürlükleri temelinde incelenmi  ve özet olarak verilmi tir.  

1 .1 .  Te f t i  Ku r u lu  Müd ür lü ü

Müdürlü ümüzün 2006 yılına ait faaliyet ve i lemleri a a ıdaki iki ba lıkta ele alınmı tır.

a. Genel 

Müdürlü ümüze 116 adet evrak gelmi , 132 adet evrak ise i lem yapılmak üzere ilgili birimlere 
gönderilmi tir. Müdürlü ümüze dört adet inceleme, ara tırma ve soru turma dosyası gönderilmi
olup bu dosyaların inceleme, ara tırma ve soru turması tamamlanarak i lem yapılmak üzere ilgili 
müdürlüklere havale edilmi tir. Bir adet inceleme ara tırma dosyasının i lemleri ise devam 
etmektedir. 

b. lem Dosyaları

1. Sa lık leri Müdürlü ünde görev yapan  hekimin 01.06.2006 tarihli ikayet dilekçesi ile ilgili 
olarak Ba kanlık Makamının 28.07.2006 tarih ve 147 sayılı muhakkik onayına istinaden ikayetçi 
oldu u zabıta memuru ile ilgili olarak inceleme ara tırma ve soru turma tamamlanmı  olup 4 nolu 
rapor ve ekleri yasal i lem yapılmak üzere Zabıta Müdürlü üne intikal ettirilmi tir.

2. Zabıta Müdürlü ünde görev yapan zabıta memurunun 21.03.2006 tarihli ve 57 sayılı ikayet 
dilekçesi  ile ilgili olarak Ba kanlık Makamının 27.03.2006 tarih ve 66 sayılı muhakkik onayına 
istinaden zabıta memurunun 16.03.2006 tarihinde almı  oldu u hastane sevk evrakının imza 
bölümünde sahtecilik yaptı ı iddia edilmi tir.zabıta memuru ile ilgili inceleme ara tırma ve 
soru turma tamamlanmı  olup 3 nolu rapor ve ekleri yasal i lem yapılmak üzere Zabıta 
Müdürlü üne intikal ettirilmi tir.

3. mar Müdürlü ünde memur hakkında 28.03.2006 tarihli ve 15941 sayılı ikayet dilekçesi ile ilgili 
olarak Ba kanlık Bakamının 10.04.2006 tarih ve 74 sayılı muhakkik onayına istinaden inceleme 
ara tırma ve soru turma tamamlanmı  olup 2 nolu rapor ve ekleri yasal i lem yapılmak üzere mar 
ve Planlama  Müdürlü ü ile Personel Müdürlü üne intikal ettirilmi tir.

4. 27.06.2006 tarih ve B.05.0.M. .D.4.34.29.00/S-309 sayı ile Ba kanlık Makamının yazısı ile  imar 
müdürlü ü memuru  hakkında gerekli inceleme ara tırma ve soru turma yapılabilmesi için ilgi yazı
ve ekleri 14.08.2006 tarih ve 2006-277.05 sayılı yazı ile Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı Tefti  Kurulu 
Müdürlü üne gönderilmi tir.Gerekli i lemler devam etmektedir. 
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1 .2 .  Hukuk  l e r i  Müdür l ü ü

Hukuk leri Müdürlü ü, do rudan belediye ba kanına ba lı 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 danı ma birimidir.  Hukuk 

leri Müdürlü ü olarak, 2006 yılında1 Müdür, 3 Avukat ve 2 Memurla hizmet verilmi tir. 
Müdürlü ümüzce dava dosyalarının takibi bir aksama olmadan yapılmı ; gerekli ba vurular, temyiz, 
karar düzeltme, yürütmenin durdurulması, itiraz vs. yasal süreçlerde de Belediyemiz en iyi biçimde 
temsil edilmi tir. Müdürlü ün 2006 yılı faaliyetleri a a ıdaki gibidir: 

dari davalar: 2006 yılı itibariyle 69 adet idari dosya açılmı ; bu dosyaların 3 adedi aleyhimize, 6 adedi 
lehimize bitmi  olup, di er dosyalar hali hazırda derdesttir.  

Adli davalar: 2006 yılı itibariyle 47 adet adli dosya açılmı ; bu dosyaların 12 adedi lehimize, 2 adedi 
aleyhimize bitmi  olup, di er dosyalar hali hazırda derdesttir. 

2006 yılında belediyemiz tarafından açılan adli davaların türlerine göre sayıları:  Toplam dava sayısı:      
36, Temerrüt Nedeniyle Tahliye ( .T.M.) 3, Tescil ve Tapu ptali 1, Mühür Fekki ve Ceza 19., Mal 
Beyanı ( .T.M.) 8., ikayet 1, Men-i Müd. htiyati Tedbir -Tespit - Alacak 3, Kam.Bedelinin Tespiti 
1.

2006 yılında belediyemize kar ı açılan adli davaların türlerine göre sayıları: Dava Toplamı 11, Tezyidi 
Bedel 1., Kamula tırmasız El Koyma 2., Tazminat 2., Alacak 2., Tapu ptali Tescil Men. Müd. 1, 
Kapatma ve Para cezasına itiraz 2, Tespit 1. 

cra dosyaları:  2006 yılı içerisinde 109 adet icra dosyası açılmı  olup; bu dosyaların 64 adedi tahsil edilerek 

sonuçlandırılmı tır. 2006 yılında icra servisine intikal eden alacak 239.559,5YTL, Geçmi  yıllardan 2006 

yılına devreden alacak 78.369TL. Toplam Alacak 317.928,5 YTL, craya ntikal Etmeden Tahsil Edilen 

9.372,5 YTL. craya ntikal Ettikten Sonra  Büromuz Tarafından Tahsil Edilen 82.270 YTL. cra

Müdürlü ünde cra Dosyasından Tahsil Edilen 1.269 YTL. 2006 Yılın Alacaklarından Yapılan Tahsilat 

Toplamı 48.910 YTL. Geçmi  Yıllardan Devreden Alacaklardan Yapılan Tahsilat 43.636 YTL. Tahsilat 

Toplamı 92.911,5YTL. 2006 Yılında Açılan cra Takibi 109, Geçmi  Yıllarda Açılıp 2006 Yılına Devir Olan 

76,  2006 Yılında Açılıp nfaz Edilen 64., Geçmi  Yıllarda Açılıp 2006 Yılında nfaz Olan 43., 2006 Yılında 

Açılıp Derdest Olan 45., Geçmi  Yıllarda Açılıp Derdest Olan cra Takipleri 33, Takip Açılmadan Dosya 

Üzerinden nfaz Edilen 9, Toplam Derdest 78. 

2006 yılında 980 adet evrakın giri i, 852 adet evrakın çıkı ı olmak üzere , Müdürlü ümüz ve 
di er birimler arasında yazı malar  yapılmı tır. Aynı sene içerisinde, 166 adet dosyanın duru masına 
girilmi , 13 adet dosyadan da ke fe gidilmi tir. Ayrıca, 2006 yılı itibariyle Müdürlü ümüze, di er 
birimlerimizce  25 adet hukuki görü  talebinde bulunulmu ; bu talepler ilgili mevzuat  incelenerek 
en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmı tır.
  2006 yılı hedeflerimize ula mamızı güçle tiren hususlar  ise takipten kaynaklanan herhangi 
bir aksaklık de il; yasal de i ikliklerin Müdürlüklerce özümsenememesi, uygulamada tereddüde 
dü ülen konularda Hukuk leri Müdürlü ünün görü ünün alınmaması ve Hukuk leri Müdürlü ü
olarak hedeflerimiz içinde yer almasına kar ın Müdürlüklere teknik bilgi deste in 
sa lanamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle mutad uygulamalar dı ında yapılacak i lemlerden 
önce Hukuk leri Müdürlü ü ile yazılı isti arelerde bulunulması gerekti i dü ünülmektedir.  

Belirlenen hedeflerin 2006 yılında gerçekle me durumu:   

1. Ba kanlık makamından ve di er birimlerden herhangi bir hukuki görü  talebinde bulunul-
du unda kapsamlı bir ara tırma ve inceleme sonucunda en geç bir hafta içerisinde cevap verme 
hedefine ula ılmı tır.

2. De i en mevzuatla ilgili di er birimlere sürekli bilgi verilmi tir.  
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3. Hukuk leri Müdürlü ümüz için gerekli olan Mevzuat ve çtihat programları satın alınmı  ve 
ba arıyla kullanılmaya ba lanmı tır.

4. Müdürlü ümüz çalı malarıyla ilgili Mahkeme giderleri zamanında kar ılanmı tır.

5. cra takipleri ve dava dosyaları süratli bir ekilde  takip edip sonuçlandırılmı , icra dosyalarında 
%60’lık tahsilat oranına ula ılmı tır.

6. Dava dosyalarıyla ilgili her türlü i lemler bilgisayar ortamına  aktarılmı tır.

7. 2006 yılında Zabıta Personeline görevleri ile ilgili hukuki yardımda bulunulmu , davalarına 
müdahale dilekçesi verilip, takip edilmi tir. 

1 . 3 .  Za b ı t a  Müd ür lü ü

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sa lık ve düzenin sa lanması ile görevli olup, bu amaçla 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdi i 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. Müdürlü ümüz, Zabıta Müdürünün sevk ve idaresinde kadro sayıları
a a ıdaki gibidir.

 2005 2006 2007 
Müdür 1 1 1 
Komiser 1 1 1 
Komiser Muavini (donmu  kadro)  6 6 6 
Zabıta Memuru 66 63 62 
Toplam  74 71 70 

11 adet mahallesi bulunan beldemizde 3 Zabıta Karakolu  (Merkez, 60.Yıl ve Yıldırım Ba
komiserli i), 1 Pazar Ekibi, l Trafik Ekibi,Seyyar Ekibi, Gece Nöbet Ekibi, lçe Kriz Merkezi,Beyaz 
Masa,Çevre Koruma leri Birimi,Temizlik leri Müdürlü ü, Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi ve 
Merkez Büro olarak görev bölümü yapılmı tır.

Faaliyet Alanlarımız. Müdürlü ümüzün faaliyet alanı esnaf denetimi, evrak intacı, trafik düzeni, kaçak 
kazı denetimi, i gallere mani olma, dilencilerle mücadele, hafta tatili kontrolü, 4077 sayılı yasaya göre 
etiket kontrolü, gürültü kirlili i, i yeri açma ve kapama saatlerinin kontrolü,  seyyar ve pazar 
denetimi, izinsiz ilan ve reklam panolarına mani olma, ikayet ve müracaatları de erlendirme ve 
di er birimlerle mü terek çalı ma yapmaktadır. Zabıta Müdürlü ümüzün faaliyetleri dokuz grup 
altında toplanmı tır ve bu alanlara ili kin faaliyetler a a ıdaki gibidir. 

1. Büro Hizmetleri. Merkez zabıta büromuzda ise ç ve dı  ünitelerle ilgili evrak ve dilekçe kaydı,
karakollara da ıtımı, iç ve dı  ünitelere cevap yazıları, zimmet tanzimi, çalı ma 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 tefti  defterinin 
doldurulması, evrak ve personel bilgileri dosyalama, melbusat alımı ve teslimi ile ilgili çalı ma yapma, 
kırtasiye takibi gibi hizmetleri yürütmektedir.   

2. Esnaf Kontrolü ve ktisat lemleri. Esnaf denetim faaliyetleri esnafın ruhsatlı çalı ma, kanun ve 
yönetmeliklere uyması açısından yapılır.

1. Kontrol edilen 85 ekmek satı  yerinden  55’si normal görüldü, 30’u ihtar edildi, 2’sine de 
191 sayılı yasa gere i faaliyetten men edildi.
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2. Kontrol edilen 362 bakkal-büfe-tekel bayii-marketten 207’si normal görüldü, 122’si ihtar 
edildi, 3’üne 1608 ceza zaptı tanzim edildi, 30’una da kabahatler kanununa istinaden 1.620 
YTL para cezası uygulandı.     

3. Kontrol edilen 90 pastahaneden 55’i normal görüldü, 33’ü ihtar edildi, 28’ne de kabahatler 
kanununa istinaden 108 YTL  para cezası uygulandı.

4. Kontrol edilen 65 manavdan 23’ü normal görüldü, 36’sı ihtar edildi.2’sine 1608 ceza 
zaptı,4’üne de kabahatler kanununa istinaden 203 YTL para cezası uygulandı.

5. Kontrol edilen 270 kahvehaneden 142’si normal görüldü, 128’i ihtar edildi,  

6. Kontrol edilen 160 kafeteryadan 75’i normal görüldü, 85’i ihtar edildi. 

7. Kontrol edilen 113 börekçiden 85’i normal görüldü, 27’si ihtar edildi,1’ine de Kabahatler 
Kanununa istinaden 54 YTL para cezası uygulandı.

8. Kontrol edilen 320 berber-kuaförden 192’si normal görüldü, 128’i ihtar edildi.   

9. Kontrol edilen 380 lokanta-köfteci-kebapçıdan 220’si normal görüldü, 159’u ihtar edildi,  
1’ne de 1608 zaptı tanzim edildi. 

10. Kontrol edilen  108 kasap-ci erciden 65’i normal görüldü, 55’isi ihtar edildi. 

11. Kontrol edilen 120 kuruyemi çiden 65’i normal görüldü, 47’si ihtar edildi, 8’ine de 
Kabahatler kanununa istinaden 432 YTL para cezası uygulandı.

12. Kontrol edilen 130 internet cafeden 85’i normal görüldü,45’i ihtar edildi, 

13. Kontrol edilen 102 arküteriden 68’i normal görüldü, 34’ü ihtar edildi. 

14. Kontrol edilen 32 içkili restauranttan 22’si normal görüldü,10’u ihtar edildi, 

15. Kontrol edilen 8 simit fırınından 6’sı’ normal görüldü,2’si ihtar edildi. 

16. Canlı müzikhollerin denetimi amacıyla kurulan gece komisyon ekiplerince 32 adet i yeri 
denetlenmi  olup,1 i yeri eksikliklerinden dolayı mühürlenerek faaliyetten men edilmi tir.

17. Kontrol edilen 350 müteferrikten (atölye,i gal, minibüs ilgilisi vs.) 200’ü  normal görüldü, 
104’ü ihtar edildi,46’sına da Kabahatler Kanununa istinaden 2.092 YTL para cezası
uygulandı.

18. 168 adet ruhsatsız i yerine zabıt varakası tanzim edildi. 

Sıhhi Müesseselere Yönelik Kontrol  Hizmetleri 
 2005 2006 2007* 
Kontrol edilen 3010 2215 70 
Normal 1696 1280 47 
htar 1176 896 29 

1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 124 6 1 
1608 sayılı Kanun Ceza tutarı (YTL) 1.364 -  
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza zaptı - 45  
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza tutarı  - 2417  
Açık zabıt varakası (Ruhsatsız  Yeri Tespiti) 361 89 38 

* Birinci ay itibariyle  
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Türlerine Göre Kontrol Edilen Sıhhi Müesseseler 

Kontrol edilen yeri Sayısı
2005 2006 2007* 

Ekmek fırını 117 85 3 
Bakkal - büfe- market – tekel   bayii 545 362 23 
Pastahane 178 90 1 
Manav 84 65 2 
Kahvehane 420 270 10 
Kafeterya 178 160 2 
Börekçi 125 113 3 
Berber-kuaför 458 320 4 
Lokanta-köfteci-kebapçı 475 380 7 
Kasap-ci erci 120 108 5 
Kuruyemi çi 168 120 3 
arküteri 110 102 - 
çkili restaurant 25 32 - 

Simit fırını 7 8 - 

Gayrı Sıhhi Müesseselere Yönelik Kontrol Hizmetleri 
 2005 2006 2007* 
Kontrol Edilen 406 350 15 
Normal 240 200 11 
htar 102 104 4 

1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 60 - - 
1608 sayılı Kanun Ceza tutarı (YTL) 496 -- - 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza zaptı - 46 - 
5326 sayılı kabahatler kanuna göre ceza tutarı - 2092 - 

Türlerine Göre Kontrol Edilen Gayrı Sıhhi Müesseseler 
 2005 2006 2007* 
nternet cafe 498 130 3 

Konfeksiyon trikotaj  atölyesi 64 46 - 
Torna-tesviye  15 9 - 
Marangoz- Mobilya atölyeleri 42 28 - 
Oto tamir kaporta 66 132 - 
Oto galerileri 36 63 12 

3. Pazar Denetimleri. Müdürlü ümüz Pazar denetimleri kapsamında a a ıdaki faaliyetleri 
gerçekle tirmi tir: 

1. Kontrol edilen 3.830 pazarcı esnafından 1.900’ü  normal görüldü, 1928’i ihtar edildi, 2’sine 
de 1608 sayı yasa gere i faaliyetten men edildi. 

2. Kontrol edilen 6.525 i yerinden (Pazar esnafı,müteferrik dahil) 3.465’i normal görüldü, 
2.973’ü ihtar edildi, 8’ne 1608 ceza zaptı tanzim edildi, 91’ine de  kabahatler kanununa 
istinaden 4.509YTL. para cezası uygulandı.

3. lçemizde kurulan semt pazarlarında 1915 kayıtlı pazarcı esnaflarına  belgelerini tasdik 
etmeleri konusunda tebligatlar yapılmı  olup,belgesini tasdik ettirmeyen 30 esnafın belgesi 
iptal edilmi ,belediye emir ve yasaklarına uymayan 2 esnafa da 3 gün faaliyetten men cezası
uygulanmı tır.Pazarda açma kapama saatlerine riayet edildi i,Pazar içinde satıcılık yapan 25 
seyyar simitçinin 1500 adet simiti alınarak a evine gönderilmi tir. 
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Pazar Kontrolü 
 2005 2006 2007* 
Kontrol edilen 10380 3830 1200 
Normal 5788 1900 950 
htar 4582 1928 250 

1608 sayılı Kanun Ceza zaptı 10 2 1 
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 - 

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

13 - - 

4. gallerin Giderilmesine Yönelik Hizmetler. Müdürlü ümüz i gallerin giderilmesi faaliyetlerini mal ile 
yapılan i gallerin giderilmesi, araç ile yapılan i gallerin giderilmesi ve seyyar satıcı i gallerinin 
giderilmesi ba lıkları altında toplamı tır.

Mal le Yapılan gallerin Giderilmesine yönelik etkinlikler a a ıdaki gibidir: 

1. Bakkal,market,büfe ve kuruyemi  önlerinde bulunan dondurma ve me rubat dolaplarının
kaldırılması için 215 esnafa tebligat yapılmı ,dolaplarını kaldırmayan 40 esnaf hakkında 
Kabahatler Kanununa istinaden zabıt tanzim edilmi tir. 

2. Dini Bayramlar arifesinde Demirkapı ve Merkez Parkı civarında önlem alınmak suretiyle 
seyyar esnaf faaliyetine mani olunarak, vatanda ların rahatlıkla bayram alı veri i yapması
sa landı.

3. Yaz sezonu boyunca 7 adet kavun-karpuz sergilerinin yer tahsisi yapılmı  olup, sezon 
sonunda  takibi yapılarak kaldırılmı tır.

Araç ile yapılan i gallerin giderilmesine yönelik faaliyetler: 

1. 2650 adet kaldırıma usulsüz park eden araca uyarı ikaz yazısı bırakılmı  17 araç emniyet 
otoparkına çekilmi tir. 

Seyyar satıcı i gallerinin giderilmesine yönelik faaliyetler: 

1. lçemiz hudutları dahilinde özellikle sokak aralarında sesli cihazlarla satı  yapan 
seyyarın 35 adet sesli cihazı, 32 adet terazisi,3 adet el arabası,11 adet at arabası,5 
adet simit arabası kırılmak suretiyle imha edilmi tir.2 seyyar kamyoneti 2 gün 
ba lanarak faaliyetten men edilmi tir. lçemizde seyyar faaliyet gösteren simitçilerin  
1200 adet simiti alınarak a evine teslim edildi. 

2. Okul önlerinde yapılan seyyar çalı malarında 12 midyeci, 3 çi  köfteci ve 1 muhallebicinin 
malları alınarak imha edildi. 

mha Edilen Mallar
 2005 2006 2007* 
Sesli cihaz 75 35 1 
Seyyar Terazi 144 36 12 
Seyyar El Arabası 20 8 1 
At arabası - 11 - 
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Ayaklı reklam panosu 27 - - 

mha Edilen Mallar
2004
2005 30 ton helva, 750 ekmek, 200 yumurta 
2006 12 midyeci, 1 muhallebici, 3 çi  köfte ürünü, 1500 adet simit 
2007* - 

5. Evrak Takibi ve Sonuçlandırma Hizmetleri. Müdürlü ümüzün evrak takibi ve sonuçlan-
dırılmasıyla ilgili hizmetleri 2006 yılında a a ıdaki gibi gerçekle mi tir: 

1. 4200 adet evrak intaç edildi. 

2. 20 adet i yerine mühür fek zaptı tanzim edildi. 

3. 5 adet i yeri 1608  sayılı yasa gere i  faaliyetten men edildi. 338 adet i yeri 5393 sayılı
yasanın 15/b ve i yeri açma ve çalı ma yönetmeli inin 6. maddesi gere i  faaliyetten men 
edildi.

4. 2 i yeri (fırın)   191 sayılı yasa gere i faaliyetten men edildi. 

5. 2 adet i yeri SK  Atıksu Kan.De .Yön.22.1-22.2 mad.gere i faaliyetten men edildi. 

6. 1 adet i  i yeri (manav) ve 2 minibüs  151  sayılı yasa gere ince faaliyetten men edildi. 

7. lçemizde Oto kaporta, boya, tamir ve bakım servisi olarak faaliyet gösteren i yerleri ile ilgili 
Gayri Sıhhi Ruhsat Biriminden gelen 132 adet evraktan 25  mühürleme,58 tebligat, 7 mühür 
fekki, 27 terk-i ticaret, 1 isim de i ikli i yapılmı  olup 14 i yeri ilgilisi de Ba kanlık
makamından süre almı tır.

8. lçemizde bulunan oto galerileri ile ilgili Sıhhi Müesseseler Ruhsat Biriminden gelen 63 
evraktan 35  tebligat,1 mühürleme,4 isim de i ikli i yapılmı  olup, 12 i yerinin de terk-i 
ticaret etti i tespit edilmi tir.Ayrıca 11 i yeri ilgilisi de Ba kanlık makamından süre almı tır.

Evrak Sonuçlandırma 
 2005 2006 2007* 
Büroya gelen evrakların sonuçlandırılması  3797 4200 348 
1608 sayılı kanuna göre mühürleme  53 8  
5393 sayılı kan (15/b) ve GSM  
YÖN.(17ve22mad) GERE

237 338 85 

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

9 3 - 

191 sayılı kanun gere i sa lık müdürlü ünün 
gönderdi i evrak gere i

5 2 - 

SK  atıksu kan.de .yön.22.1-22.2 mad.gere i 13 2 - 
Mühür Fek Zaptı 44 20 8 
Açık Zabıt Varakası 413 168 - 

6. ikayet De erlendirme ve Sonuçlandırma Hizmetleri. Müdürlü ümüzün 2006 yılındaki ikayet 
de erlendirme ve sonuçlandırma hizmetleri Beyaz Masa, telefon, ahsi müracaatlar ve imar 
konusuyla ilgili ikayetler gruplarında ele alınmı tır.

1. Müdürlü ümüze gelen 70 adet ikayet dilekçesinin gere i yapıldı.
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2. Merkez telsize ve karakollarımıza gelen telefon ikayetleri ilgili birimlere bildirilerek 
sonuçlanması sa landı.

3. Müdürlü ümüze gelen 820  adet Beyaz Masa dilekçesinin gere i yapılarak,sonuçtan 
ilgililerine bilgi verilmi tir. 

4. Otogar ve cezaevi köprü altı, Cevatpa a mahallesi kıyı sokak ve tüm bölgede roman 
vatanda larla ilgili çalı malar yapılarak bulundukları yerden uzakla tırıldı

5. Ana arterlerde,cadde üzerinde ve cami etraflarında bulunan dilenciler toplanarak 9 dilenci 
Büyük ehir Belediyesi dilenciler kampına teslim edildi.3 dilenciye de  kabahatler Kanununa 
göre i lem yapıldı.

ikayetler
 2005 2006 2007* 
Vatanda lardan Beyaz masa aracılı ıyla  gelen 
dilekçe ve ikayet sayısı

602 820 46 

Vatanda lardan yazı i leri müdürlü ü aracılı ıyla
gelen dilekçe ve ikayet sayısı

105 70 30 

Telefonla gelen ikayet sayısı  3800 4000 150 
 * Son bir ayda gelen

7. Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri.  Müdürlü ümüzün 2006 yılındaki etkinlik ve organizasyon 
düzenlemeleri u alt ba lıklar altında toplanmaktadır: (a) protokol çalı maları, (b) çevre güvenli i ve 
(c) halka yapılan duyuru çalı maları.

1. Ramazan bayramı “Karde lik Sınır Tanımaz” sloganı ile Bayrampa a’da yapılan 
etkinliklerde 10 Zabıta Memuru görevlendirilmi ,yapılan organizasyonlarda her türlü çevre 
tedbiri alınarak programların aksamadan yapılması sa lanmı tır.

2. Resmi Bayramlar ve Belediyemizin halka yönelik düzenledi i her türlü kültür ve enlik 
etkinliklerinde görev yapıldı.

3. Kurban Bayramı nedeni ile  Mega Center Sosyal Tesisler, Bayrampa a ehir Parkı yanı ve 
Gümrük sahasındaki açık alanda  kurulan kurban fuarına  toplam 8.000 adet büyükba  ile 
5.500 adet  küçükba  hayvanlar yerle tirilmi  olup tüm alt yapı hizmetlerinin sa lanmasında 
ve  belediyemizin düzenledi i kesim yerlerinde görev yapılmı tır.Ayrıca günün 24 saati 
çalı ılarak  açık alanlarda hayvan satı ına engel olunmu tur. 

4. Belediyemizce ihtiyaç sahibi olan ö rencilere verilen kırtasiye ve giyim yardımlarının
da ıtımında görev yapıldı.

5. Belediyemizin düzenledi i sünnet öleni nedeniyle Bayrampa a ehir Parkında görev 
yapıldı.(çocukların giydirilmesi ile sünneti)  

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

3595 8000 - 

Sevk ve idaresi yapılan küçük ba
Kurbanlık hayvan  sayısı

3215 5500 - 

8.  Trafik Düzenleme Hizmetleri. Müdürlü ümüzün 2006 yılındaki trafik düzenleme hizmetleri fen 
i leri müdürlü ünce yapılan trafik düzenleme i lerine nezaret eklinde gerçekle mi  ve ayrıca
bölgemizde bulunan terk edilmi  hurda araçların kaldırılması sa lanmı tır.
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1. Bölgemizde trotuar üzerine terk edilen ve gelip-geçi i engelleyen 23 adet hurda araçlar 
ilgililerine kaldırılması sa landı.

2. lçemizde faaliyet göstermekte olan Otogar nedeniyle, cadde ve sokakları i gal ederek, halka 
rahatsızlık veren otobüsler kaldırılmı  olup,ayrıca etrafı kirleten 1 otobüs irketine 
Kabahatler kanununa istinaden i lem yapılmı tır.

3. Fen leri Müdürlü ünün asfaltlama çalı maları, bordür ve yol kenarları düzenlenmesi 
esnasında gerekli önlemler alınarak mü terek çalı ma yapıldı.

4. Abdi pekçi caddesi, Numuneba  caddesi,Tuna caddesi ve Demirkapı caddesi ile ana 
arterlerde trafik akı ı sa landı. Tretuvar üzerine ve çift sıra parklama yapan araçlara  2650 
uyarı yazısı bırakılmı  olup, 17 adet araç çekilmek suretiyle emniyet otoparkına bırakılmı tır.

9. Di er Birimlere Sunulan Destek Hizmetleri. Müdürlü ümüz 2006 yılında de i ik birimlere destek 
hizmeti vermi tir ve bunlar a a ıdaki gibidir:

-Çevre Temizlik Müdürlü üne Verilen Hizmetler,

- lçe Sivil Savunma Müdürlü üne Verilen Hizmetler,

-Ba kanlık Makamına Verilen Hizmetler,.

-Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimine Verilen Hizmetler,

1 . 4 .  Öze l  K a l em Müdür lü ü

Özel kalem müdürlü ü üç alt birimden olu ur. Protokol leri Birimi, Kültür leri Birimi, Basın-
Yayın Halkla li kiler Birimi. A a ıdaki bölümde bu birimlerin faaliyetlerine toplu olarak 
de inilmi tir. 
        Özel Kalem Müdürlü ünün görevi ba kanlık makamının randevularını planlamak, sözlü 
talimatlarını ilgili birimlere, ki i ve kurulu lara iletmek, ilçemiz ve kentimiz yönetim üniteleri 
arasında sa lıklı bilgi akı ının, planlanan program dahilinde yürütülmesini sa lamaktır. Birim 
sorumlusu u görevleri yerine getirir: lçemizi ziyaret eden protokol zevatını kar ılama ve u urlama
törenlerinde        Ba kan’ın yerini almasını sa lar. Mülki Erkan’la, çe itli kurulu larla vilayet ve ba lı
müdürlüklerle ili kileri düzenli ve programlı bir ekilde sürdürür. Tüm protokol kayıtlarını tutar ve 
güncelle meleri uygular. Belediye tarafından hizmete sunulan yeni tesislerin açılı larının
organizasyonunu yapar. Belediyenin davetlisi olarak yurtiçi ve yurtdı ından gelen konukların
kentimizde bulundukları süre içerisinde a ırlanmaları ile ilgili i leri yürütür. Anma törenleri ve 
bayram kutlamaları için yapılan ön çalı malar dı ında (Protokol Müdürlü ü) çalı malarını Ba kanlık
Makamından aldı ı talimat do rultusunda sürdürür. Ba kanlık adına yapılan tüm ödemelerin Yasa ve 
Yönetmelikler gere ince tahakkuklarının hazırlanması ve sonuçlandırılması i lemlerini takip eder. 
Belediye yetkililerinin yurtiçi ve yurtdı ı ziyaretlerinin bir program dahilinde gerçekle tirilmesini 
sa lar. Birim, 2006 yılında bu görevlerini ba arıyla yerine getirmi tir. Bu yıl içinde ilçe belediyelerce 
Ba kanımıza yapılan tüm davetleri sözlü veya yazılı cevaplandırarak, ilgili ahıslara ula ması
sa lanmı tır. 2006 yılı içerisinde Ba kanlı ımızı ziyaret eden yerli ve yabancı konukların ilçemize ve 
kentimize bulundukları süre içerisinde ula ım, a ırlanma vb. talepleri kar ılanmı tır. Birimimizin 
2006 yılında gerçekle tirdi i faaliyetler a a ıdaki gibi belirlenmi tir: 
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1. Medya ili kileri: Basın yayın kurulu larımızın yönetici ve temsilcileri ziyaret edilmi  ve kendileriyle 
olumlu ve yapıcı bir diyalog geli tirilmi tir.  

2. Törenler: lçemizde kutlanan resmi bayramlarda ve özel günlerde yapılan toplantılara 
Müdürlü ümüzden bir temsilci ile  Ba kanlı ımız temsil edilmi tir. 2006 yılı içerisinde temeli atılan 
veya sonuçlandırılan Ba kanlı ımızın tüm çalı malarında yapılan törenler birimin organizasyonunda 
gerçekle tirilmi tir. 
     30.06.2006  tarihinde BAYGEM MEZUN YET TÖREN  düzenlenmi tir. Bayrampa a
Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) ilk mezunlarını vermi tir. Hafta içi, ak am ve hafta sonu 
olmak üzere 15-35 ya  arası gençlerimizin katıldı ı ve üçer aylık periyotlarda e itim veren 
Bayrampa a Belediyesi Gençlik Merkezinden mezun olan kursiyerler, katıldıkları mezuniyet 
töreninde sertifikalarını aldılar. 
        01.12.2006 tarihinde 5 fonksiyonlu belediye hizmet tesisinin açılı ı çi leri Bakanı Sn. 
Abdulkadir Aksu’nun katıldı ı törenle yapılmı tır.
        Belediye Ba kanlı ımızca, 1994-2005 yılları arasında Ba kan Yardımcısı, Meclis Üyesi ve 
stanbul Büyük ehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan  merhum Mehmet EREN’i 

vefatının birinci yıldönümünde ayrıca; eski Belediye Ba kanlarımızdan merhum Emin Nihat 
SÖZER , Muzaffer ÖZTEK N, Sabri AKPINAR ve meclis üyelerimizden merhum Kemal 
BÖLÜKBA I için  anma programı düzenlenmi tir. 
        Dünya Kenti stanbul’umuzun kalabalık ve büyük bir ilçesi olan Bayrampa a’da; halkın
taleplerini önemli ölçüde kar ılayacak “Be  Fonksiyonlu Belediye Hizmet Tesisi” nin temeli çi leri 
Bakanı Sn. Abdülkadir Aksu’nun katıldı ı törenle atılmı tır. “5’i Bir Yerde Hizmet Tesisi” halkın en 
önemli ihtiyaçlarını tek merkezde ve yer altında toplaması, ayrıca Yap – Beraber let – Devret 
modeliyle Türkiye’de ilk olma özelli i ta ımaktadır. Bayrampa a Belediyesi – Mega  Center i birli i
ile temeli atılan tesis Mega Center önünde 54.700 m2lik bir alanı kapsayacaktır. Dört ay içerisinde 
tamamlanması ve hizmete açılması planlanan tesiste u üniteler bulunacaktır: Otopark: ki kattan 
olu acak olan otopark tamamen zemin altına yapılacaktır. Sabit pazar yeri: Otoparkların bir katı hafta 
içi üç gün semt pazarlarına hizmet edecektir. Büyük bir sorun olu turan beraberinde önemli ölçüde 
sosyal ihtiyaç halini alan sokak pazarları rehabilite edilerek ehir esteti ine uygun hale getirilecektir. 
Kurban satı  ve kesim merkezi: Otopark olarak ayrılan bölümler, Kurban Bayramları öncesinde kurban 
satı  yeri olarak düzenlenecek, ayrıca 550 m2’lik bir alan özel dizayn edilmi  kurban kesim yeri 
olarak kullanılacaktır. Afet yönetim merkezi: 500 m2 alanda hizmet verecektir. Spor, gezi ve ye il alanlar:
ki katlı bu yapının zemin üzerinde kalan bölümünün tamamını olu turacaktır.

3. Yayın Faaliyetleri: Bayrampa a Belediye Ba kanlı ımızın “Bayrampa a’da Hayat Dergisi” 
yayınlarının; ilgili kurumlara, ilimiz ve ülke genelinde gazete temsilciliklerine, üst düzey 
bürokratlarımıza da ıtımı birimimizce yapılmı tır.

4. Beyaz Masa, Halkla li kiler ve Bilgilendirme: 2006 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
kapsamında, Ba kanlık makamına gelen ki isel e-mail’lerin ve dilekçelerin cevaplandırılması
müdürlü ümüzce gerçekle tirilmi tir.

5. Hediye Uygulamaları: Çocuklarımızın gelece inde büyük pay sahibi olan ö retmenlerimize 
“Ö retmenler Gününde” hediye edilmek üzere yakla ık 2.000 adet kalem takımı hazırlanarak 
da ıtımı gerçekle tirilmi tir.

6. Konferans, Panel ve Halk Seminerleri: 07 Ocak 2006 tarihinde Belediye Ba kanlı ımızca “Tarih ve 
Co rafyayı Do ru Okuma Konferansları” çerçevesinde Sayın Prof. Dr. Yasin AKTAY’ın
katılımıyla, “Siyasetin Yeni Tanımları ve Mecraları” konulu konferans gerçekle tirilmi tir.  Belediyemizin 
düzenledi i “Tarih ve Co rafyayı Do ru Okuma” konferansları çerçevesinde ele alınan “Yerli Bir 
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Bakı la Do u-Batı Medeniyetleri” konulu panele; Prof. Dr. Saadettin ÖKTEM ve Prof. Dr. Hüsrev 
SUBA I’nın katılımlarıyla gerçekle tirilmi tir. 

Ba kanlı ımızca, stanbul’un Fethi’nin 553. Yıldönümü münasebetiyle özel bir program 
hazırlanmı tır. Bu programda, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, stanbul iirleriyle Aykut KU KAYA, 
“OSMANLI VE FET H” konulu panel gerçekle tirilmi tir. Düzenlenen panele  Dr. Önder BAYIR 
(Osmanlı Ar ivleri Daire Ba kanı) ve  Dr. Zekai METE (Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü) 
katılmı lardır.

Akademisyen ve yazarlarımızın katılımlarıyla “Kirlenmenin görünen ve görünmeyen boyutları”
konulu panel gerçekle tirilmi tir. Düzenlenen panele, Prof. Dr. Turgut CANSEVER, Prof. Dr. 
Nazif GÜRDO AN, Prof. Dr. Sadettin ÖKTEM, Prof. Dr. Nevzat KOR, Ara tırmacı-Yazar 
Abdurrahman ARSLAN katılmı lardır.

BN-  HALDUN Vefatından 600 yıl sonra UNESCO’nun 2006 yılını bn-i Haldûn yılı
olarak kabul etmesi sebebiyle bütün dünyada daha yo un bir ekilde tartı ılmaktadır. Bu maksatla 
Bayrampa a Belediyesi olarak de erli panelistlerimizin bir araya geldikleri “ bn Haldûn’u Yeniden 
Okumak” konulu panel düzenlenmi tir. Programa katılan panelistler ve konuları ise öyledir; Prof. 
Dr. erif MARD N-Kendi Ça ında bn Haldûn, Doç. Dr. Recep ENTÜRK- bn Haldûn ve 
Huntington’a Göre Medeniyetler Arası li kiler, Doç. Dr. Mustafa ÖZEL- bn Haldûn ve Küresel 
Ekonomipolitik. 
        Bayrampa a Belediyesi stiklal Mar ı airimiz Mehmet Akif ERSOY’un vefatının 70. 
yıldönümü nedeniyle özel anma programı gerçekle tirmi tir. Ö rencilerin katılımıyla gerçekle tirilen 
programda öncelikle sabah erken saatlerde Mehmet Akif ERSOY’un kabri ziyaret edildikten sonra, 
Tarihçi Ara tırmacı-Yazar Yavuz BAHADIRO LU’nun konu macı olarak katıldı ı “Ya ayan
Mehmet Akif” konulu konferans vermi tir.  

7. Sergiler: Belediye Ba kanlı ımızca, tarihimizin altın sayfalarından Çanakkale Zaferi Ve ehitleri 
anısına “Çanakkale ehitleri Özel Programı ve Foto raf Sergisi” açılı ı gerçekle tirilmi tir. 
Düzenlenen programda öncelikle, Foto raf Sergisi açılı ı gerçekle tirilmi   olup, daha sonra da 
konferans, iir ve kahramanlık türkülerinden olu an etkinliklerle program devam etmi tir.

Belediye Ba kanlı ımızca; 12 Mayıs 2006 tarihinde srail’in Kudüs’te in a etti i ve Filistin 
topraklarını neredeyse ikiye bölerek açık bir hapishane haline getiren “DUVAR” konulu panel ve 
foto raf sergisi gerçekle tirilmi tir. Panele Gazeteci-Yazar Sefer TURAN, Hüsnü MAHALL , Mete 
ÇUBUKÇU ve Filistin Büyükelçisi Nebil MARUF katılmı lardır.           

8. Geziler: 17 otobüsle 900 ki iden olu an Bayrampa alılarla Çanakkale Gezisi düzenlenmi tir. 
Çanakkale ehitleri özel programına (Konferans, iir ve Kahramanlık Türküleri) 17 otobüs ve 900 
ki iden olu an lçe halkımızın katılımı sa lanmı tır.

Bunun dı ında Konya’da gerçekle tirdi imiz program kapsamında öncelikli olarak Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi programına katılarak folklor gösterisi yapılması, tarihi ve 
turistik mekanların ziyaret edilmesi amaçlanmı tır. 22-24 Nisan 2006 tarihleri arasında 2 gece 4 gün 
süren Konya gezisi gerçekle tirilmi  olup ilçemizde bulunan okullarda ö renim gören ö rencilerin 
katılımı sa lanmı tır.

19.05.2006  tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı’nın 87. yıldönümünde Bayrampa a Gençlik 
Merkezi’nin açılı ı yapılarak 25 ülkeden gelen üniversite ö rencilerinin katılımı ile Ankara’ya 
gidilerek devlet erkanı ile görü meleri sa lanmı tır.

Belediye Ba kanlı ımızca 24-31 A ustos tarihleri arasında e itim ve inceleme amaçlı
TALYA gezisi düzenlenmi tir.

9. Toplu Yemekler: 10.04.2006 tarihinde Hayır Çar ısı’na destek veren i  adamları ve yardımseverlerin 
katılımıyla te ekkür yeme i verilmi tir. 
        18.11.2006 tarihinde do udan batıya, Bayrampa a’da ramazan projesi kapsamında grand 
cevahir otel’de düzenlenen onur ve ükran gecesinde projeye destek veren basın kurulu ları, i
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adamları, akademisyenler, sanatçılar ve devleti erkan’ın katılımı ve di er protokolün katılımı
sa lanmı tır. (katılan misafirlerin otelde a ırlanması, ilçemizi  ve ehirimizi tanıtıcı bro ür, el ilanı,
kitapcık vb. materyaller hediye edilmi tir.
        Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet 
Çubukçu, stanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Burhan Kuzu, Hüseyin Kansu, Nevzat Yalçınta , nci
Gülser Özdemir,Bilecik Valisi Musa Çolak, Van Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, stanbul Vali 
Yardımcısı Hürrem Aksoy, stanbul Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muammer 
Erol, Sırbistan ve Romanya Konsolosu katılarak geceyi onurlandırdılar.
         Ayrıca, Bilecik Belediye Ba kanı Selim Ya cı, Amasya Belediye Ba kanı smet Özaslan, A rı
Belediye Ba kanı Ekrem Akta , Siirt Belediye Ba kanı Mervan Gül, Karaman Belediye Ba kanı Ali 
Kantürk, lçe Kaymakamları, Siyasi Parti temsilcileri, Balkan ülkelerinden çe itli kurulu ların üst 
düzey temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, sponsorlar ve pek çok davetlinin katıldı ı geceye, Haluk 
Levent, Sinan Özen, Ayna, Ahmet Özhan, Sümer Ezgü, Orhan Hakalmaz, Arif entürk, Grup 
Badem, Murat Gö ebakan arkılarıyla renk katmı tır.

10. Etkinlik ve Organizasyonlar: Müdürlü ümüz 2006 yılında çok sayıda etkinlik ve organizasyon 
çalı ması gerçekle tirmi tir. Bunları a a ıdaki gibi sıralayabiliriz:

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama ve Hayır Çar ısı açılı  programı gerçekle tirilmi tir. 
“Sizin fazlanız, onların eksi i olabilir” sloganı ile ba lattı ımız kampanyada Altıntepsi 
Mahallesinde Hanımlar Koordinasyon Merkezi çatısı altında kurulan, “Veren elin 
erdemiyle, alan elin duasının bulu tu u yer” olarak adlandırılan ve ihtiyaç sahiplerine yardım
elini uzatan Hayır Çar ısı, gün geçtikçe çı  gibi büyüyen hizmet hızıyla yoksul 
vatanda larımızın temel ihtiyaçlarını gidermektedir. 

• Gerçekle tirilen programda konferans, iir, müzik ve sohbetin ardından .B.B. Ba kanı Sn. 
Kadir TOPBA ’ın e i Özdeyi  TOPBA ’ın katılımlarıyla Hayır Çar ısının açılı ı
gerçekle tirilmi tir. 

• 12.04.2006 tarihinde Kutlu Do um Haftası etkinliklerinde üst düzey katılım sa lanmı tır.
nsanlı a getirdi i mesaj ve in a etti i örnek nesille zaman ve mekanları a an evrensel barı

ve huzurun timsali Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in do um yıldönümü olan “KUTLU 
DO UM HAFTASI” programı gerçekle tirilmi tir. Düzenlenen programa; Tasavvuf 
Müzi inde Ahmet ÖZHAN, Kur’an-ı Kerim Tilavetinde Hafız Remzi ER, iirleriyle 
Bedirhan GÖKÇE ve Naatla Ahmet MERCAN katılmı lardır.

• Belediyemizce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle lçemizdeki 
okullarda ö renim gören 150 ilkö retim ö rencisi ile birlikte Konya iline gezi programı
düzenlenmi tir. 

• Belediye Ba kanlı ımızca ilçemizde ya ayan engelli vatanda larımızla bir araya gelmek, 
onların sosyal ya ama daha aktif katılımlarını sa layarak hayatla daha barı ık olmaları
amacıyla sanatçı Co kun SABAH’ın katılımıyla SAKATLAR HAFTASI ÖZEL 
PROGRAMI gerçekle tirilmi tir.

• Belediye Ba kanlı ımızca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 87. yıldönümünde 
Bayrampa a Gençlik Merkezi’nin açılı ını  gerçekle tirerek  ilçe gençlerimizi bir merkeze 
kavu turmanın haklı gururunu ya adık.

• Di er taraftan, 25 ülkeden 50 üniversite ö rencisinden olu an “barı  elçisi” gençlerle, 
Bayrampa a’da “barı me alesini” tutu turarak dünyaya “barı  mesajı” sunulmu tur. 

• 29.05.2006 tarihinde STANBUL FETH ’N N 553. YILDÖNÜMÜ sebebiyle özel bir 
program düzenlenmi tir.

• 07.06.2006 tarihinde DÜNYA ÇEVRE HAFTASI kapsamında etkinlikler düzenlenmi tir.
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• Belediyemizce hayata geçirilen “Ambalaj Atıklarının Kayna ında Ayrı Toplanması
Projesi”nin startı Dünya Çevre Haftasında verilmi tir. 

• Do al felaketler ve büyük kazalarda ilk yardım, arama ve kurtarma amacıyla gönüllü 
ki ilerce kurulan Arama Kurtarma Derne i (AKUT) tarafından ‘Do a ile Barı  Tırmanı ı’,
tiyatro gösterisi, akrobasi gösterileri, çe itli görsel etkinlikler gerçekle tirilmi tir. 

• 15.06.2006  tarihinde KOCATEPE MAHALLES  HANIMLAR ÖZEL PROGRAMI 
dahilinde (HANIMLAR ÇAYI) düzenlenmi tir. 

• 21.06.2006 tarihinde ise SMETPA A MAHALLES  HANIMLAR ÖZEL PROGRAMI 
dahilinde (HANIMLAR ÇAYI) STAR DÜ ÜN SALONU’nda gerçekle mi tir.

• 16.06.2006 tarihinde B LG  MERKEZ  MEZUN YET TÖREN  yapılmı tır.
• Bayrampa a Belediyesi tarafından yaptırılan 24 metre yüksekli inde, 4x6 metre ebadındaki

dev Türk Bayra ı 3 A ustos’ta törenle göndere çekilmi tir. Vatan Caddesi ve E-5 
koridoruna açılan Kadife Kav a ını artık dev Türk Bayra ı süslüyor. 

• Belediyemiz tarafından  Bayrampa a ehir parkında Ramazan ayı süresince  iftar  ve kültür 
sofraları kurulmu tur.

• Belediye Ba kanlı ımızca 29 Ekim kapsamında etkinlikler düzenlenmi tir. 
• Belediye Ba kanlı ımızca 10 Kasım kapsamında etkinlikler düzenlenmi tir.
• 24 Kasım Ö retmenler Günü münasebetiyle, lçemizdeki okullarda görev yapan 

ö retmenlerimizle bir araya gelerek onların bu mutlu günlerinde 3 gün süren bir program 
düzenlenmi tir. 

• Bayrampa a Belediyesi, Bayrampa a Halk E itim Merkezi ve Bayrampa a Müftülü ü
i birli i ile gerçekle tirilen “Kurban Kesim Elemanı Yeti tirme/Geli tirme Programı”
kapsamında bu yıl 50 kasap daha sertifikasını almı tır. Teorik ve uygulamalı olarak 2 ayrı
bölümden olu an e itim programının; teorik bilgiler bölümü iki gün süreyle Bayrampa a
Belediyesinde, uygulamalı e itimin verildi i bölüm ise .B.B.’nin Tuzla mevkiinde bulunan 
mezbahada gerçekle tirilmi tir. 

11. Konserler ve Müzik Etkinlikleri: Barı  Elçisi Programında dünyanın en büyük 8.5 metre 
yüksekli indeki barı  me alesi yakılarak, Mehter ve Halk oyunları ve Ritim Show gösterisi ile Grup 
Manga Konseriyle sona ermi tir.
         Bayrampa alı Hanımların bir araya geldikleri Hot Dü ün Salonu’nda, Sanatçı Nur ERTÜRK 
sevilen türküleriyle programa renk katmı tır.
     Belediye Ba kanlı ımızca Yaz Spor Okulumuzdan mezun olan ö renciler ile yeni e itim ve 
ö retim yılına ba layacak tüm gençlerimizle bir araya geldi imiz Gençlik öleninde sanatçı Haluk 
LEVENT’in katılımıyla co kulu saatler geçirilmi tir. 
        Bayrampa a’da günde 3 bin 500 ki iye verilen iftar yeme inin ardından tasavvuf müzi i, çocuk 
programları ve ünlü ses sanatçılarının katıldı ı kültür programları düzenledi.

12. ölen ve E lence Etkinlikleri: 18.06.2006 tarihinde 13. GELENEKSEL SÜNNET ÖLEN
yapılmı tır. Bayrampa a Belediye Ba kanlı ınca her yıl gerçekle tirilen sünnet organizasyonu 
kapsamında bu yıl 500 çocu umuz daha sünnet olmu tur. Sünnet kıyafetleri ve operasyon masrafları
Bayrampa a Belediyesi tarafından kar ılanan 500 çocuk gruplar halinde 2 hafta süreyle Özel ren 
Hastanesi’nde sünnet i lemleri gerçekle tirilmi tir. Sünnet olacak çocukların kıyafetleri giydirildikten 
sonra Bayrampa a ehir Parkında smail YK Konseriyle e lendiler.

13. Spor Kulüpleri, Spor Etkinlikleri ve Turnuvalar: Bayrampa a Belediyesi ve Tuna Spor Kulübü i birli i
ile her yıl geleneksel olarak düzenledi imiz Sokak Basketbol Turnuvasının bu yıl içinde 14.’sü 
gerçekle tirilmi tir. 23-24-25 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen turnuva, final maçından 
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sonra kupa töreniyle son bulmu tur. 01.09.2006 – YAZ SPOR OKULU MEZUN YET
PROGRAMI düzenlenmi tir.   
     Belediye Ba kanlı ımızca her yıl düzenli olarak yapılan Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Yardımı
bu yıl da, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Bayrampa a Amatör Spor Kulüpleri 
Birli i yetkililerinin katıldıkları yemekli toplantıda Belediyemiz tarafından ilçemiz genelinde faaliyet 
gösteren 18 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmı tır.

14. Bereket Konvoyu: Tüm dünya insanlarının barı  ve ho görü özlemleri Bayrampa a Belediyesinin 
hazırladı ı “Bereket Konvoyu” ile ekillendi ve geçti imiz yıl Balkan halkları arasında karde lik köprüsü 
olu turan projenin kapsamı bu yıl  geni letilmi tir. Bu karde lik köprüsü “Do udan Batıya
Bayrampa a’da Ramazan” adıyla Anadolu, Balkanlar ve Lübnan’a  kadar uzatılmı tır. nsanların
gönül ve ruh dünyasını zenginle tiren Ramazan ayında “Karde lik Sınır Tanımaz” sloganı ile yola 
çıkan “Bereket Konvoyumuz”la,  Balkanlarda 8 bin 200, Anadolu’da 6 bin 800 kilometre mesafe kat 
edilmi tir. Balkanlarda 8 ülkenin 23 ehrinde, ülkemizde 27 ehirde ve Lübnan’ın Kana kenti  ile 
birlikte toplam 51 ehirde 450 bin ki iye iftar sofraları,  550 bin ki iye gösteriler sunup kültür 
sofraları kuruldu. Buralarda sayamayaca ımız hepimizi duygulandıracak nice karde lik örnekleri 
ya andı, hafızalarımızda silinmez izler bıraktı.
        Bayrampa a Belediyesi tarafından olu turulan mobil-digital kütüphane ise Ramazan ayı
boyunca Anadolu’da hizmet verdi. Bereket Konvoyu ile beraber hareket eden mobil-digital 
kütüphane özel olarak dizayn edildi. Araçta 13 bilgisayar, printer ve uydu destekli internet ba lantısı
bulunuyor. Uzman bir e itimci gözetiminde; çocuklara bilgisayar e itiminin yanı sıra çe itli 
konularda hazırlanmı  e itim cd si gösterildi.  
        Öte yandan Anadolu’ya i me çocuk oyun guruplarından olu turulan “Oyuncakistan”  
götürüldü. Yavrularımız bir taraftan e lenirken di er ileti im ça ı ile tanı mı  oldular. 

15. Sosyal Yardımlar: 2006 yılı içinde durumları uygun olmayan vatanda larımıza çe itli yardımlar 
yapılmı tır ve bu yardımlar a a ıdaki gibidir: 

1. Burs yardımı. 2006-2007 E itim ve Ö retim Yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin 
ö renim gören çocuklarına; 1983 lkö retim ö rencisine, (ayda 35.00.-YTL.) 569 Lise 
ö rencisine, (aylık 50.00.-YTL.) 75 ba arılı ö renciler (ayda 50.00.-YTL.) olmak üzere 
toplam 2627 ö renciye e itim (burs) yardımı yapılmı tır. 

2. Okul kıyafeti yardımı; 2006-2007 E itim ve Ö retim Yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 
ailelerin ö renim gören çocuklarına;   toplam 450 ilkö retim ö rencisine okul kıyafeti 
yardımı yapılmı tır.

3. Kömür yardımı.;. Her yıl ilçemizde ma dur durumda olan, bu yıl da toplam 3000 aileye 
ramazan ayında kömür yardımı yapılmı tır.

4. Gıda yardımı;  Her yıl ilçemizde ma dur durumda olan, bu yıl da toplam 3000 aileye ramazan 
ayında gıda yardımı yapılmı tır.

5. Tekerlekli sandalye;  Her yıl ilçemizde bulunan engelli vatanda larımızdan tespit ettigimiz ve 
talepte bulunanların tamamına tekerlekli sandalye yardımı yapılmaktadır 2006  yılı içinde 26 
vatanda a bu yardın yapılmı tır.

16. Kurban Etkinlikleri. Bayrampa a’da bu yıl 12 bin kurbanlık hayvan satı ının yapıldı ı  ve toplam 
35 bin m2 alandan olu an modern kurban satı  ve kesim merkezleri hazırlanmı tır.
        Bayrampa a Belediyesi tarafından kurban satı ı yapılmak üzere hazırlanan merkezlerden Mega 
Center Kurban Plaza, Bayrampa a ehir Parkı yanı ve Eski Gümrük alanı Kurban Fuarlarında 
kurulan kesim yerleri ile tespit edilen 7 ayrı noktada da kurban kesim merkezleri olu turuldu. 
Kurban vecibesinin sıra beklemeden, hızlı ve zahmetsiz ekilde gerçekle mesini sa lamak amacıyla
kurban kesim merkezleri Mezbaha sistemine göre hazırlandı.
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        Ayrıca kurban merkezleri dı ında kesim yapmak isteyen vatanda larımız için Bayrampa a
lçesinde tespit edilen 27 oto yıkama istasyonu ve kurban kesimine uygun 8 caminin avlularında da 

kurban kesimi yapılabilecek ekilde hazırlandı.

17. E itim ve Kültür Faaliyetleri. Bayrampa a’nın yarınları olan Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 
olarak e itim ve kültürel yatırımlarımız artarak devam etmi tir.  

1.Bayrampa a Bilgi Merkezi ve Bilgi Evleri. Okul ile ev kısır döngüsünden çocuklarımızı kurtarabilmek 
ve E itim ve Ö retim faaliyetlerine ve ki isel geli imlerine katkıda bulunabilmek için açılmı  olan 
Bilgi Merkezi ve Bilgi evlerinden yıl boyunca yakla ık 1000 lkö retim  ö rencisi faydalanmaktadır. 
Bu merkezlerimizde  Etüt sınıfları, , Bilgisayar Sınıfı, Spor ,Tiyatro, Edebiyat, Resim, Müzik ve 
sinema kulüpleri faaliyette bulunmaktadır. Çocuklarımızın e itimi ve ö retimi yanında onların ki isel 
geli imlerine yönelik olarak da çalı malar yapılmaktadır.

2.Bayrampa a Gençlik Merkezi ( BAYGEM ) 2006 yılı içerisinde açılı ı yapılan gençlik Merkezi 
Toplam 2500 m2 lik bir alanı kapsayan 6 katlı binada faaliyetini sürdürmektedir. Ortaö retim ve 
üzerindeki gençlerimize hizmet sunan bu merkezde ngilizce,Arapça, Bilgisayar, Bilgisayarlı
Muhasebe, lk yardım, Hat, Ebru, Tiyatro, Sinema ve benzeri kurslar düzenlenmekte ve bütün 
kursiyerlere sertifika verilmektedir. Ayrıca Gençlik Merkezi Kursiyerlerininde içerisinde bulundu u
“Proje Grubu”  kurulmu  olup, gençlik merkezine katkı sa lamak ve yeni projeler geli tirip 
uygulamak için çalı malar yürütmektedir. 
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1 .5 . ma r  ve  eh i r c i l i k  Müdür l ü ü

1.5.1. mar leri Birimi  

mar ve ehircilik Müdürlü ü, mar leri Birimi 2006 yılı çalı malarını Teknik Ba kan Yardımcısı  Sayın

Mustafa Demirkan’a ba lı olarak birim amiri  yönetiminde, 13 adet (THS) sınıfında memur ve 6 adet 

(GHS) sınıfında memur olmak üzere toplam 19 personel ile sürdürmü tür.  

Ruhsat Bürosu Yapı Denetim 
Bürosu

mar Durum 
Bürosu

Harita 
Bürosu

Kalem 
Bürosu

Mimar 2 1 1 - - 
n .Mühendisi 2 3 - - - 

Harita Mühendisi - - 1 2 - 
Jeoloji mühendisi - - 1 - - 
Ar iv Memuru - - - - 2 
Kalem Memuru     4 

Birimin amacı, Bayrampa a’da yapılan in aatlara imar planlarına uygun olarak imar durumu, in aat 

istikameti, kot- kesit ve röleveleri tanzim etmek; hazırlanan projelere mevzuata uygun olarak ruhsat 

vermek, bu in aatları yapım a amasında denetlemek ve uygun olarak bitirilenlerine ise iskân belgesi tanzim 

etmektir. Bunun yanında daha önceden ruhsat verilen binaları kamu yararı do rultusunda projesine 

uygunlu u açısından denetlemek ve bu binalardaki kanun dı ı uygulamaları engellemek, yıkım veya ıslah

edilmesini sa lamaktır.  

Birimin stratejik hedefleri u ekilde belirlenmi tir: (1) .Ruhsat verilen in aatların %100’ünü ciddi anlamda 

denetlemek. Ruhsat harici geli melere, bina müdahalelerine, eklemelere, bina de i ikliklerine meydan 

vermemek. (2) Yıl içinde  denetlenen tüm in aatlarda ruhsatsız ve ruhsatına aykırı faaliyetleri veya bina 

sayılarını %0’a çekmek. (3)  mar kanununun 39. maddesine göre,  “Bir yapı in aata ba lama tarihinden 

itibaren be  yıl içinde bitirilemedi i takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat 

alınması mecburidir. Ba lanmı  in aatlarda müktesep haklar saklıdır.” Hükmü gere ince ruhsatlı olup 

iskan alamamı  binalara öncelikle ruhsat harici i lemleri, in aatları tespit etmeye yönelik bir envanter 

çalı ması yapmak ve bu envanter çalı masının sonucuna göre  bir ıslah planı olu turmak. Öncelikli olarak 

ıslah edilmesi öngörülen binaların yıl içinde %5’ine yeni ruhsat ve iskan almaya te vik etmek.  

Birimin 2006 yılı faaliyetleri 3194 sayılı mar Kanunu, stanbul mar Yönetmeli i, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Yasası çerçevesinde sürdürülmü tür ve bu çerçevede a a ıdaki i lemler yapılmaktadır:  

• mar durumu. 
• n aat istikamet ve kot-kesit tanzim etmek. 
• Temel, ilave kat ve tadilat ruhsatlarını ve ekli projelerini onaylayarak ruhsata ba lamak. 
• Suret, liste tasdik i lemlerini yapmak. 
• Ruhsat verilen yapıların ilgili yasalar çerçevesinde uygunlu unu denetlemek. 
• Ruhsata aykırı ve ruhsatsız yapıları tespit ederek kanuni i lemlerini yapmak ve gerekli hallerde 

yıkımlarını gerçekle tirmek. 
• Biten yapılara iskan vermek. 
• Tapularla ilgili ikayetleri de erlendirmek ve sonuçlandırmak. 
• Kat irtifakı ve mülkiyetine esas tasdikleri yapmak. 
• Müteahhit ve yapı sorumlularının sicillerini tutmak. 
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• 4708 sayılı yasa gere i hakedi  belgelerini tanzim etmek. 
• Parsel bazında yapılan jeolojik raporları tetkik etmek ve onaylamak. 
• fraz-tevhid i lemlerini yapmak. Bunlarla ilgili Encümene teklif belgeleri hazırlamak. 
• Müdürlü ümüzü ilgilendiren konularla ilgili iç ve dı  yazı maları yapmak. 

Müdürlü ümüzün 2006 yılı içerisinde görevleri dahilinde yapmı  oldu u çalı maların rakam olarak 

dökümleri di er yıllarla kar ıla tırmalı olarak a a ıda sunulmu tur: 

Yapılan lemler 
 2004 2005 2006 2007 tahmin 

Temel Ruhsatı 255 277 308 338 

Yıkım ruhsatı 164 173 193 203 

Temel üstü ruhsatı 123 175 182 191 

skan 21 26 25 30 

Yapı tatil tutana ı 31 9 34 30 

mar durumu (çizili) 395 445 705 533 

mar durumu (yazılı) 230 303 436 360 

Tevhid- fraz 46 30 90 108 

Jeolojik rapor onayı 255 270 320 338 

n . stikamet rölevesi 356 329 522 395 

Kot-kesit 92 118 181 140 

Encümen teklif belgesi 49 39 84 48 

Kontr-Gabari - 2 17 5 

Revizyon 13 16 22 17 
3194 say. yasaya ili kin 
18. madde uygulaması - - 2 2 

Yazı ma 201 323 326 356 

Birimimize Ait Gelirlerle lgili 2004-2006 Mukayesesi 
 2004 2005 2006
n aat harcı 71.251 266.625 4.038.353

Tasdik suret harcı 5.772 27.353 186.511
mar harcı 213.899 951.641 1.106.118
galiye harcı 177.849 533.056 974.457

mar cezası 101.762 142.434 85.282
A aç harcı 46.233 52.505 71.121
Otopark harcı 779.438 1.554.512 2.784.380
potek harcı 10.431 6.437 488.007
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Toprak Harcı - - 1.095.068
Toplam 1.406.639 3.534.567 10.829.300

1.5.2. Planlama leri Birimi  

mar ve ehircilik Müdürlü ü, Planlama leri Birimi 2006 yılı çalı malarını Teknik Ba kan 
Yardımcısı  Sayın Mustafa Demirkan’a ba lı olarak birim amiri  yönetiminde, 3 adet (THS) sınıfında 
memur ve 2 adet de (GHS) sınıfında memur olmak üzere toplam 5 personel ile yerine getirmi tir.

Birim Personelimiz 

2004 2005 2006 
ehir Plancısı   1 
n aat Mühendisi   1 

Mimar   1 
Memur   2 

Birimimiz amaç ve hedeflerini u ekilde belirlemi tir: (a) lçenin üst ölçekli planlarla getirilen arazi 

kullanım kararlarını uygun olarak imar planlarını yapmak, yaptırmak, de i ikliklerini incelemek, (b) 

Kentsel servis mekanlarının fonksiyonlarının ve donatılarının  nitelik ve nicelik olarak geli tirilmesini ve 

artırılmasını sa lamak. (c) Kentsel mekanların yenilenmesi, sa lamla tırılması ve dönü üm projelerinin 

yapım çalı malarına  önderlik etmek. (d) Tarihi de erlerin korunması ve ya atılması çalı malarını yapmak. 

(e) lgili Bakanlık, Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı , di er kurum ve kurulu lar ve müdürlüklerle ortak 

yapılacak yatırım ve düzenleme projelerini yapmak, bu kurum ve kurulu larla ve müdürlüklerle 

koordinasyonu sa lamak. 

2006 yılı faaliyetlere ili kin bilgi ve de erlendirmeler: 

Birimimiz, Bayrampa a ilçesi içerisinde sanayiden hizmete i yerlerine dönü türülecek alanları tespit eden 

çalı malar yapmaktadır.  lçenin kendi iç hareketine hizmet verecek ticaret alanlarını, mevcut nüfusun 

ya adı ı konut bölgelerini, bu bölgelere ve çevre bölgelere  hizmet verecek donatı alanları ile oto terminal 

alanını ve önemli alı veri  alanlarının yapısal planlamasını yapmaktadır. Bayrampa a ilçemize ait 1/5000 

ölçekli, Bayrampa a Revizyon uygulama mar Planı, 21.3.2003 tarihinde Büyük ehir Belediye Ba kanlı ınca 

onanmı tır. 21.03.2003 onanlı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve revizyonları do rultusunda 

hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları ihale edilmi , bu planlarda 21.11.2005 tarihinde 

Büyük ehir Belediye Ba kanı’nca aynen onanmı tır. Bu plan ile getirilen arazi kullanım de erleri a a ıda

belirtilmektedir. 

21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampa a Revizyon Uygulama mar Planı Arazi Kullanımı

De erleri 

Toplam 2006  (ha) 

Yönetim merkezleri 4.28 

Kamu kurulu  alanları 4.98 

Askeri alanlar 11.15 

Ticaret alanları 46.55 

Ticaret+hizmet alanları 110.40 

Toptan tic. ve depolama alanları 38.66 

Ticaret+depolama ve gümrük  alanları 16.47 

Konut alanı (net alan) 250.60 

Pazarlama alanı 0.66 
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Bakım ve akaryakıt istasyonu 2.10 

Park ve dinlenme alanları 77.55 

Çocuk bahçeleri 4.10 

ehir parkı 25.40 

Mezarlık 5.58 

lkö retim tesisleri alanı 10.90 

Ortaö retim tesisleri alanı 4.03 

Ara tırma ve e itim merkezi 8.23 

Mesleki ve teknik ö retim alanları 4.43 

Kre 0.18 

Sosyal ve kültürel tesis alanı 6.65 

Sa lık tesisleri alanı 4.25 

Dini tesisler alanı 4.28 

Açık spor tesisleri alanı 7.92 

Kapalı spor tesisleri alanı 1.77 

Do al sit alanı 3.56 

2. Derece arkeolojik sit alanı 2.07 

Oto terminal 17.77 

Trafo 0.11 

Refüj 30.71 

Açık otopark 2.36 

Kat otoparkı 0.75 

Yollar 252.82 

Toplam alan 961.312 

Zemin altı otopark alanları 3.19 

Aktif ye il alanlar (park ve dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, ehir parkı, açık ve kapalı

spor alanları)
116.74 

Teknik altyapı alanları (iski,teda ,igda  vb. + trafo alanları) 5.0913 

Ortaö retim tesis. Al. (ortaö retim ve teknik meslek liseleri) 8.4597 

2006 yılında 21.11.2005 onanlı, 1/1000 ölçekli, B.Pa a revizyon uygulama imar planı ile  ilçemizde önemli 

projeler öngörülmü tür.  Bu projeler a a ıdaki gibidir:  

S.S. Kuru Gıdacılar Yapı Kooperatifine Ait Çanak Projesi. 

Ferhatpa a Çiftli i yakın çevresinin planları.

Altıntepsi mahallesi, zemin altı otopark, kurban kesim yeri, semt pazarı, açık spor tesisi, sosyal tesis ve 

park alanı projesi. 

Kuru gıda yanı, zemin altı otopark, kurban kesim yeri, semt pazarı, açık spor tesisi, afet koordinasyon 

merkezi ve park alanı projesi. 

Orta mahalle kültür tesisi projesi. 

Kentsel Dönü üm amaçlı proje.  

Otogar planlarının çözülmesi 

Bayrampa a ehir Parkı alanı kapalı spor tesisi projesi. 

Geçlik merkezi ve Nikah Salonu.  

                                                                          

21.11.2005 onanlı, 1/1000 ölçekli, Bayrampa a revizyon uygulama imar planları 06.12.2005-04.01.2006 

tarihlerinde askıya alınmı  olup, bu planlara 253 adet itiraz olmu tur. Bu itirazların 179 tanesi meclisimizce 
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red olmu , 74 adedi de olumlu karara ba lanmı tır.  Olumlu plan kararları incelenmek ve onanmak üzere 

Büyük ehir Belediyesi’ne gönderilmi  olup, gönderilen 73 adet plan kararından 28 adedi onanarak da ıtımı

yapılmı , 12 adedi de iade olmu tur. 3 adet konunun da ıtımı henüz olmamı tır. 

Birimimizde Devam Eden Faaliyetler: 

Birimimiz da ıtımı yapılan plan kararlarının müdürlüklere da ıtımını yapmakta, ilan ederek 30 günlük askı

süresi için askı i lemlerini yapmaktadır. Kentsel dönü üm çalı maları için Büyük ehir Belediyesi Kentsel 

Dönü üm ube Müdürlü ü ile toplantıları organize etmekte, bu müdürlü ün dönü üm planları için yaptı ı

çalı maları izlemekte,gerekli koordinasyonu sa lamakta ve bu konuda raporlama çalı malarını

yürütmektedir. Büyük ehir Belediyesi’nin kentsel dönü üm amaçlı yaptı ı seminer ve toplantılarına

katılmaktadır. Tarihi eserlerin korunması ve ya atılması ba lamında da Çevik Kuvveti’nin restorasyonu 

çalı malarına ba lanılmı  olup, bu konuda da Koruma Kurulu ile görü meler yapılmaktadır. Birimimiz 

parsel ölçe inde gelen plan de i ikli i tekliflerini incelemekte, kurum görü lerini almakta ve meclise 

sunmaktadır. 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama mar Planı onandıktan  sonra  plana  askı

süresi  içerisinde  yapılan  itirazların  haricinde meclise sundu umuz plan de i iklikleri ve itirazlar a a ıda

verilmi tir. 

Birim Gelirleri 

 2005 2006 2007 

mar plan tadilat (YTL) 2.334.495 - 188.550 

mar plan yapım ve onay harcının %10 nu  - 20.950 20.000 

Ozalit Çekimi 318 561 500 

Kentsel Dönü üm Proje halesinin A amaları

Kentsel dönü üm proje ihalesinin birinci safhasında mekânsal stratejik plan ve temel stratejik tercihler 

belirlenecektir. kinci deprem odaklı, veri toplama, analiz, de erlendirme ve dönü üm, geli im, yenileme ve 

yeniden yapılandırma çalı maları yapılacaktır. Bu kapsamda ACEP- Magep proje geli tirme çalı maları ile 

ilgili olarak mühendislik çalı maları öncelikli yapılacaktır. Daha sonra zemin özellikleri ve risklerin 

belirlenecek ve son olarak mevcut altyapının de erlendirilmesi yapılacaktır. Yapı stoklarının deprem 

performansının belirlenmesi. Burada kademeli de erlendirme yöntemi kullanılacaktır. En az iki tanede 

Hızlı De erlendirme Yöntemleri kullanılacaktır. Bu yöntemde de yapı stokunun %3’ünü geçmeyecek 

ekilde bina de erlendirmeye alınacaktır. Üçüncü safhada ise, planlama analiz çalı maları yapılacaktır. Bu 

çalı mada; fiziksel yapı analizi, sosya- ekonomik yapı analizi, anket çalı maları, demografik  yapı analizleri, 

ya am kalitesi analizleri, idari, yasal ve mali analizleri, risk analizleri  yapılacaktır. Dördüncü safhada; 

öncelikli mahallelerde 1/1000 ve 1/500 ölçe inde en az üç alternatifli öneriler hazırlanacaktır. Be inci 

safhada; proje ortaklıkları, payda lar ve katılım planlaması yapılacaktır.  

1.5.3. Emlak stimlak Birimi  

stanbul Metropoliteninin bir parçası olan Bayrampa a lçesi’nin ilçe sınırları içinde Belediyenin 
mülkiyetindeki gayrimenkullerle tapu sicilinden kayıtları terkin edilmi  gayrimenkuller hakkındaki
her türlü i lemin takip ve neticelenmesini sa lar.

Birimimizin Genel Olarak Görevleri: 5393 sayılı kanuna istinaden Belediye sınırları içersinde olup da 
mer’i imar planlarında yol, ye il alan, çocuk parkı, park v.s. amme hizmetine ayrılmı  alanların 5 
yıllık imar programı do rultusunda 2942-4650 sayılı kamula tırma kanununa istinaden istimlak 
i lemlerinin yapılarak sonuçlandırılması yapılarak i lemlerini yürütür. Belediye adına yeni 
gayrimenkul alım ve kiralama i lemlerini yapar. Belediye gayrimenkullerinin veya yol artıklarının
2886-45-36. ve 51/g maddelerince kiralama i lemleri, 3194/17 sayılı mar Kanunu kapsamında yol 
fazlası satı  i lemleri yapar. 

Birimimizin Te kilatı: Birimimiz mar ve ehircilik Müdürlü ü altında  faaliyet göstermektedir. Birim 
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Amiri sorumlulu unda, 2 n aat Mühendisi,1 Tekniker, 2 Memurdan olu maktadır. 

Kamula tırmalar  (2942-4650 Sayılı Kanunlar): 

1) Vatan Mahallesi, Marmara Sokak, adresinde 13 pafta, 1870 parselin 80.380,00 YTL bedelle 
kamula tırma i lemi tamamlanmı  olup yıkımı gerçekle tirilmi tir. Sö üt Çıkmazı trafi e açılmı tır.

2) Vatan Mahallesi, Ak Çıkmazı adresinde 13 pafta, 1879 parseldeki gayrimenkulün 97.000,00 YTL 
bedelle kamula tırma i lemeleri tamamlanmı  olup enkazının 17.05.2006 tarihinde yıkımı yapılmı
çıkmaz sokak imar yoluna açılmı tır.

3) Kartaltepe Mahallesi, Fevzipa a Caddesi adresinde 4-6/4 pafta, 7378 parsel üzerindeki 
gayrimenkulün 125.878,00 YTL bedelle kamula tırma i lemleri tamamlanmı  olup 23.06.2006 
tarihinde yıkımı yapılarak çıkmaz sokak imar yoluna açılmı tır.

4) Cevatpa a Mahallesi,  Kıyı  Sokak adresinde ve  246  pafta, 318 ada, 32 parseldeki mar 
mevzuatına  aykırı   binanın  ve  8  pafta,  203   parseldeki gecekonduların toplam 435.000,00 YTL 
bedelle kamula tırma i lemleri ve yıkımları tamamlanmı tır.

5) Orta Mahallesi, Nar sokak adresinde 69 pafta, 437 ada, 153 parselin 60.750,00 YTL bedelle 
kamula tırma i lemleri tamamlanmı tır.

6) Muratpa a Mahallesi, Okul Sokak adresinde 6 pafta, 6430  parselin 110.129,00 YTL  bedelle 
istimlaki ve yıkım i lemi gerçekle mi tir.(PARK) 

7) Muratpa a Mahallesi, Okul Sokak adresinde 6 pafta, 6432  parselin 116.816,00 YTL bedelle 
istimlaki ve yıkım i lemi  tamamlanmı tır. (PARK) 

8) Muratpa a Mahallesi, Okul Sokak adresinde 6 pafta, 6433  parselin 166.704,00 YTL bedelle 
istimlaki ve yıkım i lemi  tamamlanmı tır.(PARK) 

9) Muratpa a Mahallesi, Okul Sokak adresinde 6 pafta, 6435  parselin 239.522,00 YTL bedelle 
istimlaki ve yıkım i lemi  tamamlanmı tır.(PARK) 

10) Muratpa a Mahallesi, Okul Sokak adresinde 6 pafta, 6436 parselin 140.845,00 YTL bedelle 
istimlaki ve yıkım i lemi  tamamlanmı tır.(PARK) 

11) Altıntepsi Mahallesi,Yahya Kemal Caddesi adresinde Bayrampa a Hüseyin BÜRGE Lisesi 
kuzeyinde bulunan 18/12 pafta, 6392 parsel üzerindeki gayrimenkulün 17.05.2006 tarihinde yıkımı
yapılmı tır. 6391-6393-6394 parsellerin Büyük ehir Belediyesince bedel takdiri yapılmakta olup 
maliklere anla maya davet yazısı gönderilme a amasındadır.

Yol Fazlası Satı ları  (3194/17. Madde); 30 Adet Yol fazlası satı lardan 2006 yılı içerisinde toplam 
517.817,00 YTL’lik gelir elde edilmi tir. 

Yola Ye il’e Terkler: 

1) 12 pafta 1674 parselin YOLA terkin i lemi tamamlanmı tır.
2) 13 pafta 1879 parselin YOLA terkin i lemi tamamlanmı tır.
3) 69 pafta,437 ada,153 parselin YE L ALAN’a terki i lemi devam etmektedir. 
4) 4-6/4 pafta,7378 parselin YOLA terkini i lemi devam etmektedir. 
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5) 18/10 pafta,11080 parselin YOLA terkini i lemi devam etmektedir. 
6) 12 pafta,1705 parselin YOLA terkin i lemi devam etmektedir. 

Kira Gelirleri:  

97 adet Belediye adına kayıtlı gelir getiren gayrimenkul bulunmaktadır. Bu gayrimenkullerimiz 
a a ıya çıkartılmı tır.

• 1 adet hipermarketin otopark, ve idari kısmı
• 5 adet kafeterya-lokanta
• 1 adet oto galerisi  
• 1 adet kre  binası
• 2 adet P.T.T ubesi 
• 1 adet kır kahvesi 
• 1 adet açık otopark
• 1 adet taksi dura ı
• 1 adet video ve foto raf çekim i i
• 1 adet köfteci 
• 10 adet ba ımsız bölümden olu an 1 adet meslek odası binası
• 2 adet çay oca ı
• 7 adet spor kulübü 
• 4 adet muhtarlık binası
• 1 adet katlı otopark  
• 1 adet Reklam panolarının kiralanması
• 2 adet Petrol ofisi 
• 1 adet Kurban satı  yeri 
• 1 adet Park( ehir Parkı)
• 1 adet Halı saha 
• 11 adet Ecrimisil 
• 10 adet muhtelif yerlerde büfe    
• 24 adet Deka Tekstil Sanayi Sitesinde muhtelif dükkanlar 
•  6 adet Belediye Hizmet Binası alt geçidinde bulunan muhtelif dükkanlar  

 Kamu Kurumlarına Yapılan Tahsisler; 

• stanbul Büyük ehir Belediyesi, Kadın ve Aile Sa lı ı Merkezi için Yenido an                          
mahallesinde 3 katlı  alanın kiralanarak ilgili kuruma tahsisi yapılmı tır.
•  Tapu müdürlü ü ve Kadastro efli ine l Özel daresinden kiralanan büroların tahsisi 
yapılmı tır.

Di er Faaliyetler: 

• Kira ihale i lemleri ve ödemelerini zamanında yapmayanların dosyaları Hukuk leri 
Müdürlü üne sevk edilerek icra takip i lemlerine devam edilmesi sa lanmaktadır.

• Muhtelif yerlerde bulunan 16 adet dükkan ve gayrimenkuller 2886 sayılı D. .K’nun 51/g ve 
45. maddelerine istinaden ihaleye çıkarılarak  kiraya verilmi tir.                       

• 2006 yılı itibariyle(Kadın ve Aile Sa lı ı Merkezi, Baygem kursları, l Özel daresinde 
            bulunan  muhtelif   bürolar, Özürlüler  Rehabilitasyon  Merkezi  ve   l   Gençlik  Spor   
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            Müdürlü ü mülkiyetindeki otopark olarak)  kiralanan  gayrimenkullere Belediyemizce  
            270.380,88 YTL kira ödemesi yapılmı tır
• 2006 yılı tahsil edilen kira geliri 591.478,00 YTL olup(%67) 
• 2006 yılı icra kanalıyla tahsil edilecek kira bedeli 394.646,00 YTL’dir.(%33)  
• Birimimiz 2006 yılı kamula tırma bütçesinde enkaz bedeli için ayrılan mevcut 500.000 

YTL’nin 378.144,50 YTL’si harcanmı tır.
• Yol,Park v.s .gibi alanlarda kalan gayrimenkullerin kamula tırması için ayrılan 1.750.000 

YTL’nin 1.203.221,30 YTL’si harcanmı tır.
• 2006 yılı içerisinde kamula tırma için bütçede ayrılan 2.250.000,00YTL’nin 1.581.365,80 

YTL’si harcanmı  olup gerçekle me oranı %70’dir.   

Gelirler 

 2004 2005 2006 
Tahsil Edilen Kira Gelirlerimiz(Ecrimisil dahil) 
(YTL) 902.257 1.062.952 591.478 

cra Kanalıyla Tahsil Edilecek Kira Gelirleri v.y v.y 394.648 

Yol Fazlası Satı lardan Elde Edilen Gelirlerimiz v.y v.y 517.817 

Toplam 902.257 1.062.952 1.503.943 

Kira giderleri 
 2004 2005 2006 
Kiralama Giderleri 46.330 63.166 270.380 

Bütçe 
 2004 2005 2006 
Kamula tırma Ödene i (YTL) 800.000 1.350.000 2.250.000  
Kamula tırma Harcamaları (YTL) 103.258    310.838 1.581.365 
Gerçekle me Oranı % %13 %23 %70 
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1 .6 .  Ma l i  H i zme t l e r  Müd ür lü ü

1.6.1. Gider leri Birimi;  

a. Stratejik Plan,  Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve  5018 sayılı kanunun 9.maddesi gere i yayınlanan kamu 

idarelerinde stratejik planlamaya ili kin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik gere i 5 yıllık stratejik plan 

çalı maları üst yönetim ve birimlerle yapılan koordineli çalı malar sonucu yasal süresi içersinde 

uygulamaya alınmı tır. Stratejik plan 26.10.2006 tarihinde Valili e, çi leri Bakanlı ı,Devlet Planlama 

Müste arlı ına,Maliye Bakanlı ına ve Büyük ehir Belediye Ba kanlı ına gönderilmi tir. 

Performans programı ise stratejik planda belirtilen hedefler do rultusunda 2006 yılında çalı malarına

ba lanmı  ve 2007 yılında uygulanmak üzere 2007 mali yılı bütçesinden önce Belediye Meclisine 28.09.2006 

tarihinde sunulmu tur. 

b. Bütçe Çalı maları

5018 sayılı yasa 24.12.2003 tarihinde yayınlanarak yürürlü e girmi  01.01.2006 Mali yılı itibarı ile Analitik 

bütçe çalı malarına Belediyelerde dahil edilmi tir.2006 yılı itibarı ile ilk defa Analitik Bütçe Uygulamasına

geçilmi tir.Analitik bütçe sınıflandırması ile kamu harcamalarında verimlili in,etkinli in ve denetimin 

artırılabilmesi,ekonomik verilerin daha detaylı ve analize elveri li olarak tespit edilmesi,mali planların ve 

mali raporların uluslar arası standartlara uygunlu u sa lanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi,mali 

yapıda saydamlı ın ve hesap verilebilirli in sa lanarak “Türk Bütçeleme Sisteminin” effaf,fonksiyonel ve 

etkin duruma getirilmesi amaçlanmı tır. Belediyemizde Analitik Bütçesine 2006 yılı itibarı ile uygulamaya 

ba lamı  hazırlanan bütçe 07.11.2006 tarihinde çi leri Bakanlı ı ve Valili e gönderilmi tir. 

Mali Hizmetlerinin görevleri arasında yer alan bütçe ilke esaslarına göre Müdürlüklerin ayrıntılı harcama 

programları yapılmı . Mali hizmetler tarafından ödeneklerin ve harcamaların uygunlu unun kontrolleri 

sa lanırken, müdürlüklerde bilgisayarlarından bütçelerini takip edebilme imkanına sahip olmu tur. 

Müdürlü ümüz tüm harcama birimlerine ili kin bütçe kayıtlarını bütçe sistemine uygun ekilde tutmu  ve 

sonuçlarına göre her yıl yasal süresi içersinde kesin hesabını çıkararak Belediye Encümenine ve Belediye 

Meclisine sunulmu tur. 

c. Genel Muhasebe lemleri 

Mali Hizmetler Müdürlü ü 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan 
görevleri ve Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ine göre muhasebe i lemlerini 
yürütmektedir. Bununla birlikte Belediyenin hizmet, mal ve yapım i lerine ili kin hak sahiplerine ait 
ödemeleri yapmak, takip etmek, teminat mektuplarını kabul edip i  bitimine kadar muhafaza etmek 
ve hesap kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayrıca, sosyal yardım ödemeleri, asker aile yardımı, burs 
yardımı, memur ve i çi personelin maa  ödemeleri, elektrik, telefon, su ve do algaz faturalarının
ilgili kurumlara ödenmesi i lemlerini  gerçekle tirilme görevlerini de yürütmektedir. Birime ait i ler 1 
Müdür, 1 ef ve 8 Memur personel tarafından yürütülmektedir.

d. Asker Ailesi Yardımları

Hiçbir geliri olmayan ve geçimi asker tarafından sa lanan anne, baba ve e lere yapılan yardımlar a a ıdaki 

tablodaki gibidir. 

  2004 2005 2006 
   Asker Aile Yardım Ödeme Miktarı 120.036 149.457 289.860 
   Ortalama Ki i Sayısı 88 73 98 
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1.6.3. Gelir leri Birimi 

a. Tahakkuk ve Tahsil lemleri 

Gelir i lerinin tahakkuk ve tahsil i leri müdürlü ümüze ba lı gelir i leri birimi tarafından 
yürütülmektedir. gelir  i leri  birimi;  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. birim bu hizmeti, 1 birim yetkilisi, 3 servis sorumlusu, 31 memur, 
4 i çi, toplam 39 personel ile ifa etmektedir. 

Muamelat servisi: Muamelat  birimi  tüm  özlük  i lerinin  takibini  yapar.  kurum  dı ından  ve  di er 
müdürlüklerden  gelen  yazıların  takibini  yapar  ve  ilgili  servislere  iletir. satın alma 
müdürlü ünden  yapılan  alımları  takip  eder,  bu  i i  1 sorumlu  ve  1  memur   ile yapmaktadır.

Tahakkuk servisi. belediye  gelirlerinin  büyük  bölümünü  emlak  ile  ç.t.v.  tutmaktadır. emlak vergisi 
mükellefi 84.000  ç.t.v. mükellef sayısı 86.000 olmak üzere toplam 170.000 mükellefimiz  mevcuttur.  
di er  önemli  gelir  kalemlerimiz ilan reklam vergisi, pazar i gali  geliri, i yeri  açma  harcı,  kira, 
tellaliye  harcı, sa lık belgesi harcı, katı atık toplama ücreti, harcama i tirak payı, imar ve ruhsatlarla 
ilgili harçlardır.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gere ince Emlak Vergisi Tespit, Tarh, Tahakkuk ve Tebli i, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 44. maddesi gere ince Çevre Temizlik Vergisi Tespit, Tarh, 
Tahakkuk ve Tebli i ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi harç ve gelirlerin 
Tespit, Tarh, Tahakkuk ve Tebli leri ile görevlidir. 

 Yoklama memurlarımız ilçemizde bulunan mahallelerde, Otogar, Mega Center’da Emlak 
Vergisi, ÇTV, lan Reklam Vergisi, yeri Açma zin Harcı ile ilgili kontroller yapmı , yoklama fi leri 
tanzim etmi lerdir. Bunlara göre Vergi ve Ceza hbarnamesi düzenlenmi  ve bunların tebligat 
mükelleflerimize yapılmı tır. Yoklama Memurlarımız, mesai çalı ma saatleri dı ında E lence Vergisi 
(Canlı Müzik, Bilardo, Oyun Salonu) ile ilgili kontroller yapıp, E lence Vergisi ödemeyen 18 adet 
mükellef tespit etmi , buna göre vergi ihbarnameleri düzenlenip mükellef yapılmı tır. Yoklama 
memurlarının Tahsil Servisine ait Otogar, Hal,Mega Center’da bulunan ve vergilerini ödememi  olan 
mükelleflerimize Ödeme Emri tebligatı yapmı  ve ödemek isteyenlerin ödemeleri Memurlarımız
tarafından El Makbuzu ile tahsil edilmi tir.

 Belediyedeki insan yo unlu unu azaltmak ve mükellefe kolaylık olması için, Ocak ayı
süresince Otogar, Mega Center’da büro açıp lan Reklam Beyanı alınıp, tahsilatları yerinde 
yapılmı tır.

Yeni geçti imiz bilgisayar sistemi ile ilgili Tek sicile geçilece inden 45000 adet dosyanın
Emlak sicil bilgileri düzeltilmi tir. Ç.T.V. dosyalarından 40000 adetinin sicil bilgilerinin karakter 
bilgileri düzeltilmi tir. Bununla beraber 10000 adet dosyanın dosya birle tirilmesi yapılmı tır.  Fen 

leri Müdürlü ünden, Müdürlü ümüze gelen 36 adet Harcama tirak Payı dosyasının i lemleri 
tamamlanarak ihbarnameleri düzenlenmi  ve tebligatları yapılmı tır. Ç.T.V. ile ilgili bo  olarak beyan 
verenleri tespit edip, bu yönde çalı ma yaparak bo  olarak beyan veripte çalı ma yapan i yerlerine 
yoklama fi i tanzim edilmi tir. Bu ekilde beyan verenlere fark tahakkuku, hiç beyan vermeyenlere 
Vergi ve Ceza hbarnamesi düzenlenmi tir. 
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Tahsil servisi: 1319 sayılı emlak vergisi kanunu gere ince emlak vergisi, 2464 sayılı belediye gelirleri 
kanunu 44. maddesi gere ince çevre temizlik vergisi ve 2464 sayılı  belediye  gelirleri  kanunun da  
belirtilen  vergi,  harç ve gelirlerin  tahsilatını, 6183 sayılı a.a.t.u.h.k. gere ince yapmakla görevlidir. 

 Genel  tahsil  efli inde  emlak  ve  çevre temizlik vergisi  dahil olmak üzere belediye  ile  
ilgili  bütün  gelirler  belediye  içinde  bilgisayar  makbuzu  ile  belediye dı ında  ise  el  makbuzu  ile  
tahsil  edilmektedir. her ayın ilk haftasında pazarlardan i galiye parası, ayın onunda da belediyenin 
kiraları el makbuzu ile tahsil edilmektedir.   genel tahsil servisimizde  imar  müdürlü ünden  gelen 
imar para cezaları ve otopark bedelleri, çevre koruma müdürlü ünden, zabıta müdürlü ünden gelen 
para cezalarının defterleri tutulmakta, dosyaları yapılmakta, tebligatları ve haciz varakaları tanzim   
edilerek  vadesinde   ödeme   yapmayanların   evrakları   savcılı a gönderilmektedir. Servisimizde   
dosyaları   tutulan   para   cezaları  ve  otopark  bedelleri  için borçlarını   ödettirmek   maksadı  ile    
tapu   sicil   müdürlü üne   haciz   yazıları göndermektedir. borç ödendikten sonra da haciz 
kaldırmaktadır.

Hukuk   i leri  müdürlü ünün  dava   konusu   olan   belediye   alacakları dosyasından alacak  
bulundukça icra müdürlü ünden tahsil etmektedir. Di er il ve ilçe belediyelerden gelen evraklar 
sonuçlandırılmakta tebligatları ya da   tahsilatlarının  yapılması  sa landıktan   sonra   evraklar   ilgili   
belediyeye   iade etmektedir.Menkul ve gayrimenkul satı larından do an tellaliye harcını icra 
müdürlükleri elamanları ile beraber tahsildarımız tahsil etmektedir.. 

2006 Yılı Tahakkuk  Tahsilat Listesi 

Verginin Çe idi  Tahakkuk Tahsilat % 
Bina vergisi 9.322.531,35 8.160.255,47 87,53% 
Arsa vergisi 2.531.198,88 2.954.542,07 116,73% 
Ç.t.v. 4.720.047,62 1.926.066,68 40,81% 
Ek vergi 51.877,92 781.142,64 1505,73% 
Kültür varlıkları katkı payı 1.126.316,29 905.445,01 80,39% 
G. Faizi 714.391,54 461.470,56 64,60% 
Harcama i tirak payı 760.757,42 408.992,59 53,76% 
G. Zammı 2.202.978,70 2.202.978,70 100% 
lan reklam 515.961,32 405.309,36 78,55% 

Haberle me vergisi 69,00 69,00 100% 
Elektrik ve havagazı tük. 382,60   0% 
E lence vergisi 34.698,66 25.607,24 73,80% 
E lence vergisi 2.562,00 1.153,91 45,04% 
1 - bilardo salonu 6.300,00 2.850,00 45,24% 
2 - canlı müzik 1.986,66 1.713,33 86,24% 
3 - canlı müzik 5.400,00 1.440,00 26,67% 
4 – lunapark 18.450,00 18.450,00 100,00% 
Mal ve hizmetlerden alınan 8.025,08 17.269,53 215,19% 
Bina in aat harcı 3.951.333,79 3.950.249,77 99,97% 
Hayvan kesimi muayene ve… 35.281,40 35.381,40 100,28% 

gal harcı 1.160.438,40 1.156.680,16 99,68% 
yeri açma izni harcı 219.616,00 201.690,46 91,84% 

Ölçü ve tartı al.harcı 5.222,00 5.207,00 99,71% 
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Tatil günlerinde çalı ma 70.010,00 71.035,00 101,46% 
Tellallık harcı 20.085,24 20.085,24 100% 
Di er harçlar 4.717.479,67 4.715.816,89 99,96% 
0 - di er harçlar 100,40 100,40 100% 
1 - iskan harcı 151.322,04 151.322,04 100% 
2 - imar harcı 1.058.530,90 1.058.530,90 100% 
3 - ruhsat ve fenni m. 2.326.829,50 2.327.342,36 100,02% 
4 - toprak harcı 1.052.634,15 1.051.113,21 99,86% 
5 - ipotek bedeli 6.970,31 6.970,31 100,00% 
6 - yıkım harcı 49.398,68 48.702,98 98,59% 
7 - konsol tespit harcı 5.503,30 5.463,30 99,27% 
8 – itfaiye 44.474,60 44.738,20 100,59% 
9 - plan tadil onay harcı 1.329,29 1.329,29 100% 
10 - sa lık belgesi harcı 20.386,50 20.386,50 100% 
Sa lık hizmetleri hasılatı 315.501,50 315.501,50 100% 
Di er hizmetler hasılatı 321.00 321,00 100% 
hale ilan yayın geliri 15.894,60 15.894,60 100% 

Di er hizmet gelirleri 1.638.685,55 1.524.314,41 93,02% 
0 - di er hizmet gelirleri 2.078,95 2.078,95 100% 
1 - numaralama geliri 230,00 230,00 100% 
2 - evlendirme geliri  98.193,50 98.153,50 99,96% 
3 - a aç bedeli 66.455,00 66.275,00 99,73% 
4 - pazar belgeleri 285.741,00 285.741,00 100% 
5 - kat irtifakı ve m. 116.933,00 45.055,00 38,53% 
6 - suret tasdiki 231.107,54 187.752,00 81,24% 
7 - plaka tabela tescil 79.184,00 79.148,00 99,95% 
8 - teknik eleman 282.269,39 282.055,79 99,92% 
9 - katı atık 321.218,05 322.550,05 100,41% 
10 - tıbbi atık 4.716,00 4.716,00 100% 
11 - çe itli gelir 150.559,12 150.559,12 100% 
Di er gayrimenkul kira 742.196,30 743.125,32 100,13% 
0 - di er gayrimenkul 7.738,00 7738,00 100 
1 - kira gelirleri 692.571,68 693500,70 100,13% 
2 – ecrimisil gelirler 41.886,62 41886,62 100% 
Vergi cezaları 392.722,23 362.413,73 92,28% 
Di er idari para cezaları 2.000,00 2.000,00 100% 
Di er cezalar 158.413,47 157.184,28 99,22% 
0 - di er cezalar 1.802,67 1.098,74 60,95% 
1 - para cezası 78.805,80 78.805,80 100% 
2 - imar cezası 77.805,00 77.279,74 99,32% 
rat kaydedilecek nakdi 1.179.041,29 1.178.869,29 99,99% 

0 - irat kaydedilecek nakdi 2.062,49 2.065,49 100,15% 
1 - teminat gelirleri 70.714,67 70.542,67 99,76% 
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2 - irat gelirleri 1.106.261,13 1.106.261,13 100% 
artname, basılı evrak 66.497,73 66.483,83 99,98% 

Di erleri 85.00 85,00 100% 
Di er bina satı ları 517.818,50 517.818,50 100% 
0 - di er bina satı ları 445.438,00 445.438,00 100% 
1 - pe in para ile gayrimenkul 72.380,50 72.380,50 100% 
Di er te ebbüslerden 581 581,00 100% 
Çe itli emanetler 128,40 128,40 100% 
1 - ipotek fonu 66,00 66,00 100% 
2 - mera fonu 62,40 62,40 100% 
Türk hava kurumu 15 15,00 100% 
Damga vergisi 480.153,23 491.479,73 102,36% 
0 - damga vergisi 46.454,60 58.426,80 125,77% 
1 - sözle meye ait damga  273.658,20 273.012,50 99,76% 
2 - ihale karar. Ait 160.040,43 160.040,43 100% 
Emanetler 37.609,50 37.609,50 100% 
hale teminatı 5.590,00 5.590,00 100% 

Geçici teminat 115.317,60 112.887,84 97,89% 
Kesin teminat 77.881,44 75.308,94 96,70% 
Avukatlık ücreti 16.701,34 16.701,34 100,00% 
Katma de er vergisi 871,72 867,72 99,54% 
Kabahatler kanununa ait cez. 2.168,55 2.168,55 100% 
Ki ilerden alınan ba ı  yard. 14.390,00 14.390,00 100% 
G. Zammı   2.202.978,20   
Toplam 37.949.287,83 34.047.391,71 89,72% 

1 .7 .  B i l g i  l em  Müd ür lü ü

Bilgi i lem müdürlü ü belediye hizmetlerinin elektronik ortama ta ınması ve böylece hizmetlerin hızlı,

do ru ve karar vermeye destek sa laması yönünde çalı malar yapmaktadır. Müdürlü ün belediyenin 

bilgisayar donanım ve yazılım alt yapısını geli tirerek son teknolojilerle belediye hizmetlerinin verimlili ini 

ve etkinlili ini arttırmaya yönelik çalı malar yapılmaktadır. Birim; bilgi i lem müdürü, bilgisayar 

mühendisi, bilgisayar programcısı ve web tasarımcısı olmak üzere dört ki ilik personelle çalı malarını

sürdürmektedir. Müdürlü ün 2006 yılında gerçekle tirdi i faaliyetler a a ıdaki bölümde belirli alt ba lıklar 

altında incelenmi tir. 

a. Belediye Resmi Web Sitesi

Belediyeye ait www.bayrampasa.bel.tr adresi altında yayınlanan web sitesinin hosting anla ması ve 
bilgi güncellemeleri müdürlü ümüz tarafından yapılmaktadır. Web sayfamız aracılı ı ile belediye 
hizmetlerinin ve haberlerinin halka en hızlı ekilde duyurulması sa lanmaktadır.

2004 2005 2006 
Tekil Hit ziyaretçi sayısı vy 39.795 71.250 
Ço ul Hit ziyaretçi sayısı vy 556.049 578.602 
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b. Bereket Yollarda Web Sitesi

Belediyemiz tarafından; Ramazan ayında, Do udan Batıya Bayrampa a’da Ramazan etkinlikleri 
çerçevesinde Balkanlarda, Anadolu’da ve Lübnan’da iftarlar verilmi tir. Bu önemli organizasyonun 
halkımıza duyurulması amacı ile Müdürlü ümüz tarafından bir web sayfası hazırlanmı  ve etkinlik 
programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu sayfada yayınlanmı tır. Yine programda ya ananlar ve 
etkinliklerin resimleri ile gazetelerde çıkan haberler gün gün bu sayfada yayınlanmı , ziyaretçi 
defterine yapılan yorumlarda müdürlü ümüz tarafından okunup yayına verilmi tir. Site halen aktif 
olup; www.bereketyollarda.org adresinden veya belediyemiz web sayfası üzerinden bir link ile 
ula ılabilmektedir.

 2004 2005 2006 
Tekil Hit ziyaretçi sayısı vy 2,233 20,277 
Ço ul Hit ziyaretçi sayısı vy 6,047 301,292 

c. Yeni Kiosk Uygulamaları

nternete ba lı çalı an ve web sayfamız üzerinden halkımıza bilgi aktarımında kullandı ımız
kiosklarımız yeni bir tasarım yapılarak hem fiziki cazibe merkezi olması, hem de i levsel 
fonksiyonlarının arttırılması için çalı malar tamamlanmı , ilk örnek kioskumuz Merkez binamızın
önüne (Demirkapı cad. ba ında) yerle tirilmi tir. lçe genelinde ilk etapta 10 noktaya yeni 
kiosklarımız konulacaktır.

Yeni Kioskların Konulaca ı Yerler 

Mega Center 3 adet (outdoor), Otogar 3 adet (outdoor), Carrefour (indoor), Bauhause 
(indoor), Kaymakamlık Binası Önü (outdoor), ehir Parkı (outdoor) 

Kiosk içinde kullanılan bilgisayar 

Pentium 4, 256 Mb Ram, On-board Ses, ekran, ethernet kartı, Usb, 80 Gb Hdd, klavye, 
Mouse, 17” LCD Dokunmatik Ekran 

Di er Özellikler 

• Kabin iç ısısı kontrol edilmekte ve merkezdeki bilgisayara bilgi göndermektedir. 
• Enerji kontrolü bulunmakta, elektrik kesildi inde bilgisayar güvenli bir ekilde otomatik 

olarak kapanmakta, enerji geldi inde bilgisayar tekrar otomatik olarak açılmaktadır. Bu 
durumlar ile ilgili olarak merkeze de bilgi göndermektedir. 

• Bilgisayar herhangi bir sebepten dolayı kilitlenirse sistem kendisini otomatik olarak 
resetlemekte ve yeniden ba latmaktadır

• Merkezden tüm kiosklar izlenebilmekte ve durumları ile ilgili bilgiler güncel olarak 
alınabilmektedir. Tüm i lemleri kioskun yanına gitmeden yapılabilmektedir.

• Merkezden kiosklar ile ilgili tüm raporlar alınabilmektedir. 

Web Browser özellikleri; 

• Klavyede tu  kontrolü yapılabilmekte, istenilen tu lar devre dı ı bırakılabilmektedir.
• Kullanıcıların tıklama ve gezintileri kaydedilmekte ve rapor alınabilmektedir
• URL filtreleme yapılabilmektedir 
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• Pop-up ve yeni pencere engellemesi mevcuttur. 
• Ortam yürütücüsü uygulamaları ve oyunlar engellenebilmektedir 
• Dosya indirme ve yükleme istekleri reddedilebilmektedir. 

d. Dijital Mobil Kütüphane. Her gün farklı bir okulda hizmet verecek olan Dijital Mobil Kütüphane 
özel olarak dizayn edildi. 12 adet bilgisayar ve internet ba lantısı bulunan araçta çocuklarımız bir 
taraftan ödevlerini yaparken di er taraftan bilgisayarla tanı ma imkanı bulacak. Çocuklarımızın
ileti im ça ını yakalaması adına özgün bir e itim modeli olu turan Dijital Mobil 
Kütüphanemizde;  uzman e itimcilerin gözetiminde çocuklara bilgisayar e itiminin yanı sıra genel 
kültüre yönelik e itim Cd’leri gösterilecek. 

e. E-vatanda

E-vatanda , genel halk katılımına açık, her ya tan bireylerin katılabilece i özel olarak düzenlenmi
bir e itim programıdır. Ofis ve Internet e itimi ile katılımcıların e-dönü üm sürecinde yer almasını
sa lama, e-belediye, e-SSK, e-devlet, e-banka gibi yüzlerce i lemi, Internet üzerinden kolayca takip 
edebilme becerisi kazandırma amaçlanmaktadır. Özellikle belediyemizin elektronik ortamdaki tüm 
hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bilgi verilmesi (e-belediye, CRM, Kent Rehberi vs. kullanımı)
hedeflenmektedir. Bu programla;  

• Windows letim sisteminin genel kullanımını
• Microsoft Word’le her türlü belge olu turmayı ve düzenlemeyi 
• Microsoft Excel’le hesap, grafik i lemleri yapmayı
• Microsoft Powerpoint’le etkili sunumlar hazırlamayı
• Microsoft Outlook ile maillerle haberle meyi,  günlük i leri organize etmeyi, görevler, adres 

defterini yönetmeyi  
• Internet Explorer ile Internet’te gezinme, bilgi, arama, Internet üzerinden alı  veri , fatura 

takibi, banka i lemleri, nüfus, belediye i lemleri gibi bir çok i lemi yapmayı ö renilecektir. 

E-vatanda  programı, e-dönü üm sürecinin gerisinde kalmak istemeyen herkes içindir. 
Programı tamamlayan katılımcılar bilgisayarı, ofis programlarını ve Internet’i etkin kullanıcı
seviyesinde ö renmi  olurlar. 
 Bu konuyla ilgili bir di er uygulamamız Gezici e-vatanda  Otobüsü’dür. Mahallelerin de i ik 
noktalarında konumlanarak e-vatanda  e itimlerinin verilece i otobüs. ç donanımı dijital mobil 
kütüphane olarak hazırlanmı  olan otobüsümüz ile aynı özellikleri ta ıyacak. Dı  giydirme farklı
olarak tasarlanmaktadır.

f. Sanayici ve  Adamları Danı ma Merkezi 

Bu amaçla 512 Kbps Leased Line (Kiralık hat) SDH ba lantısı Telekom’dan temin edilmi tir. ITO 
ile ba lantı Telekom tarafından yapılmı  olup, bizim tarafımızdaki modem ve routerlar alınmı  ve 
hazır hale getirilmi tir.  stemi  oldukları 3 adet PC alınmı  olup kurulum için hazırda 
bekletilmektedir. ITO teknik elemanlarının gelerek buradaki kendi ayarlarını yapıp kurulumu 
tamamlaması beklenmektedir. 

g. Akıllı Kart Tabanlı Sosyal Yardım Takip Projesi 

Akıllı Kart Projesi dahilinde firma tarafından tüm donanımlar teslim edilmi tir. Beyaz Masa 
Birimine Ana makine kurulmu  olup veri girilmesi ve verilerin do rulu u ile ilgili yerinde tespit 
çalı maları devam etmektedir. Bu çalı malar tamamlandıktan sonra kart alacak ki iler belirlenecek ve 
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kart basım i lemleri gerçekle tirilecektir. Kartlar hazırlandıktan sonrada hedeflenen yerlere pos 
terminalleri kurulacak ve tüm sistem çalı ır hale getirilecektir. Bu a amaların sonunda sistem 
vatanda ın kullanımına açılacaktır.

h. Belediye Binası çinde Kablosuz nternet  

Belediyemiz içinde ta ınabilir bilgisayarlardan kablosuz internet ba lantısı yapılabilmesi için gerekli 
alt yapı çalı maları tamamlanmı  ve hizmete sunulmu tur. Bu hizmetten yararlanmak için bir kereye 
mahsus bilgisayarların seri (mac) numaralarının wireless sistemimize tanıtılması gerekmektedir. 
Sisteme tanıtılmayan bilgisayarlar ba lantı kuramamakta ve böylece a  güvenli i sa lanmaktadır.

ı. Akıllı Kent Otomasyon Sistemi  

Belediye yönetim ve co rafi bilgi sisteminin tek bir veritabanında çalı ır halde olu turulması,  bu iki 
sistemin bir arada kullanılmasıyla entegratif bir bilgi bütünlü ünün sa lanması, belediye ile vatanda
arasında ili kilerin elektronik ortama ta ınarak ça da  ve dinamik bir yapıya kavu turulması,
mekânsal analiz ve sorgulamalarla bir taraftan; ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun ve 
gereksinimlerinin ortaya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenmesi, di er taraftan da; gelir 
kaynaklarını en üst seviyeye yükselterek ilçemizin; sosyal, ekonomik, kültürel tabanlı tüm 
ihtiyaçlarını kar ılayacak hale gelmesi sa lanacaktır. Ayrıca di er kamu kurum ve kurulu ları ile tam 
bir e güdüm halinde çalı ma ortamının ve altyapısının sa lanmasıyla kurumlar arası koordinasyon 
gerçekle tirilecektir. Böylece payla an, katılan, denetleyen uygar bir kent yapısı hedeflenmektedir 

j. Yönetim Bilgi Sistemi  Uygulamaları

Belediyenin ihtiyaç duydu u uygulama yazılımları için bir veri modeli olu turulmu  ve buna uygun 
veri tabanı tasarımı yapılmı tır. li kisel veri tabanı yönetim sistemi üzerinde tüm birimler için 
yazılımlar hazırlanmı tır.

Müdürlük Alt birimleri Kullanılan programlar 

Yazı leri  
Müdürlü ü

nsan Kaynakları Birimi 
Encümen ve Meclis l. Bir. 

Encümen Kararları Programı,
Meclis Kararları Programı,
Memur Maa  Özlük Programı,
Evrak Takip Programı,

çi Personel Takip Programı

Mali Hizmetler  
Müdürlü ü

Gelir leri Birimi 
Gider leri Birimi 

Analitik Bütçe Programı,
Tahakkuk Esaslı Muhasebe, 
Evrak Takip Programı,
Ortak Sicil, 
Emlak Vergisi, 
Çevre Temizlik Vergisi, 
lan Reklam Vergisi, 

Harcamalara Katılım, 
Genel Tahakkuk Tahsilat 

Fen leri Müdürlü ü Fen leri Birimi 
Araç kmal Birimi Evrak Takip Programı

mar ve ehircilik
Müdürlü ü

Planlama leri Birimi 
mar leri Birimi 

Emlak stimlak Birimi 

Emlak Takip Programı
mar Ruhsat Programı

Evrak Takip Programı

Özel Kalem  
Müdürlü ü

Basın Yay. ve Halkla li .Bir. 
Kültür leri Birimi 
Protokol leri Birimi 

Randevu Adres Etiket Programı
Evrak Takip Programı
Basın Yayın Programı
ikayet stek Programı (CRM) 

dari ve Mali ler dari ler Birimi Stok Programı
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Müdürlü ü Satınalma leri Birimi 
Sivil Savunma leri Birimi 

Evrak Takip Programı

Temizlik leri  
Müdürlü ü

Temizlik leri Birimi 
Çevre Kurma leri Birimi 

Temizlik leri Programı
Evrak Takip Programı

Sa lık leri  
Müdürlü ü

Sa lık Hizmetleri Birimi 
Veteriner Hizmetleri Birimi 

Sa lık leri Sistemi 
Ölüm Mernis Programı
Evrak Takip Programı

Plan ve Proje  
Müdürlü ü

Sıhhi Mües. Ruhsat Birimi 
Gayri Sıhhi Mües. Ruhsat Bir. 

yeri Açma ve Çalı ma Ruhsat Programı
Evrak Takip Programı

Park Bahçeler  
Müdürlü ü

Park Takip Formu Programı
Evrak Takip Programı

Zabıta Müdürlü ü Faaliyet Takip Programı
Evrak Takip Programı

Hukuk leri  
Müdürlü ü

Dava cra Takip Programı
Evrak Takip Programı

Bilgi lem
Müdürlü ü

Sistem Yönetici lemleri Müdürlü ü
Evrak Takip Programı

   
k. Co rafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

Co rafi Bilgi Sistemi uygulamaları kapsamında Belediyemizin mevcut veritabanı içindeki bilgiler ile 
harita bilgileri e le tirilmektedir.  Uygulama ve Nazım mar Planları, Halihazır Haritalar ve Uydu 
görüntüsü verileri Planlama ve ehircilik Müdürlü ünden alınmı tır. Bu grafik verilerin Akos a 
aktarma çalı malarına ba lanmı tır. Veri Standardizasyonu ekibi 2 ki i ile 07.12.2006 tarihinde 
çalı maya ba lamı tır. Çalı ma 5 ki ilik ekip ile devam etmektedir. Kent Rehberi Uygulaması
çalı malarına ba lanmı tır. Saha çalı ması tamamlanan Mahalleler için güncellenen grafik datalar ile 
çalı malar devam etmektedir. CAD-GIS-Co rafi Bilgi Sistemi Belediyecilik Uygulamalarının
Kurulum çalı malarına ba lanılmı tır. Database güncellenmesi tamamlanmı tır. GIS Server 
kurulumu tamamlanmı tır. lçe ve Mahalle Sınırlarının GIS Ortamında Hazırlama çalı maları
tamamlanmı  olup onaya verilmek üzere çıktıları alınmaktadır. Belediyenin elindeki mevcut 
Halihazır Haritalar verisi alınmı  olup bu grafik verilerin Akos’a aktarma çalı malarına 
ba lanılacaktır.  Uydu görüntüsü Belediyeden alınmı tır. Uydu görüntüsü ve sahadan gelen veriler 
dahilinde güncelleme çalı maları devam etmektedir. GIS e itimleri a a ıda belirtilen takvime göre 
planlanmı tır.

Düzenlenen GIS E itimleri 

E itimin Konusu Süresi Katılacak Birim E itim Zamanı

Sisworld Ana Modül 2 Gün  mar ve ehircilik Müd. (Planlama 
ve Harita Servisi) 05-06 ubat 

Sisworld Harita Modülü 5 Gün  mar Müdürlü ü (Harita Servisi, 
stimlak Servisi) 07-13 ubat 

Sisworld Planlama Modülü 5 Gün  (Planlama Servisi) 12-16 ubat 

Sisworld mar Uygulama 5 Gün  (Planlama Servisi) 19-23 ubat 

Sisworld 18. Madde Uygulama 
Modülü 5 Gün  (Harita Servisi) 26-28 ubat 

1-2 Mart 
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l. Saha Çalı maları

TÜ K Projesi için ara verilmi  olan Ki i Bilgisi toplanılması çalı masına 04.01.2007 tarihinde tekrar 
ba lanılmı tır.
Mahalle Bina sayısı Ba ımsız birim sayısı Bilgisi alınan ki i sayısı
Altıntepsi 2444 10250 0 
Cevatpa a 1358 6671 0 
Kartaltepe 3272 16426 18673 
Kocatepe 1362 8019 0 
Muratpa a 3444 15980 0 
Orta 1773 10857 616 
Terazidere 1611 7134 0 
Vatan 1134 5559 7865 
Yenido an 1771 12675 13374 
Yıldırım 4463 19029 369 
smetpa a 1381 6003 9557 

Genel Toplam 21.813 118.603 50.454 

m. mar Ar ivi Dijitalle tirme Çalı maları
2004 2005 2006 

Dijital Foto rafı çekilen belge sayısı
 Çekilen 
 Kalan 

vy 
vy 

vy 
vy 206.556

1.500.000
Dijital Foto rafı çekilen dosya/parsel sayısı:
 Çekilen 
 Kalan 

vy 
vy 

vy 
vy 2252

31.216

n. Veri Sa lı ı Çalı maları

Mali Hizmetler Müdürlü ü Gelir leri Birimi içinde 07.12.2006 tarihi itibarıyla çalı maya
ba lanılmı tır. 5 Ki ilik ekip ile çalı ma devam etmektedir. 

Düzeltilen ÇTV Beyan Sicil Kaydı
 2004 2005 2006 
Düzeltilen vy vy 24.100
Kalan vy vy 23.050 

o. Entegre Halkla li kiler Çözümü  

Birimizin gerçekle tirdi i bir di er faaliyet Entegre Halkla li kiler Programını geli tirmek olmu tur. 
Bunu aynı zamanda Hizmet Masası Çözümü olarak isimlendiriyoruz. Hizmet Masası çözümü, 
Belediyemizin, vatanda larıyla olan ili kilerini organize edecektir. Belediyemizin haftada 7 gün, 
günde 24 saat vatanda la ili kide olmasına olanak tanıyacak bir yapıda kurulacaktır. Telefonun yanı
sıra faks, SMS, e-mail gibi ileti im yöntemlerini de kullanılarak, vatanda la her platformda ileti im 
kurabilecek, sonuçları toplayıp yönetebilecek ve analiz edebilecektir. Yazılım mevcut MIS 
yazılımlarımızla tam uyumlu olarak çalı acaktır.
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Sistemi arayan vatanda ların bilgilerinin tamamen insansız olarak alınması ve ilgili formlara 
i lenmesi otomatik olarak yapılacaktır. Bu i lem için ses tanıma teknolojisi kullanılarak semt, sokak, 
telefon no gibi formlarda kullanılan rutin bilgiler otomatik olarak alınacaktır. Hizmet Masasını
arayanların yaptıkları görü melerin ses kayıtları tutularak hem hizmet kalitesi ölçülebilmesi hem de 
Hizmet Masası ile vatanda  arasında olu abilecek anla mazlıklarda bir ba vuru kayna ı olu turulması
sa lanacaktır. Bu kayıtlara geriye dönük olarak yetkiler dahilinde ula ılabilecek, ayrıca on-line olarak 
da takip edilebilecektir. SMS’ler ki i borcu, son ödeme ça rısı, do um günü tebriki gibi ki iye özel 
bilgileri içerebilecek, dolayısıyla veri tabanındaki bilgiler ile tam bir entegrasyon içinde çalı acaktır.

p. Kent Rehberi  

lçenin uydu foto rafı üzerinde, binaların gerçek boyutları ve dı  giydirmeleri ile birlikte görüntülendi i, 

uçu  simülasyonu eklinde çalı an 3 Boyutlu Kent Rehberini, GIS modüllerinin devreye alınması ile birlikte 

web sayfamızda kullanıma açılacaktır. Kent Rehberi üzerinde Mouse yardımı ile istenilen bir yere 

ula ılabildi i gibi, adres bilgileri, kullanım amaçları, i  yeri türleri gibi bir çok kritere göre arama 

yapılabilecek ve istenilen noktaya anında ula ılabilecektir. Seçilen bir binanın türü, ba ımsız birimler ve 

ki iler hakkında bilgiler ile bina ve soka ın resimleri de görüntülenecektir. 
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1 .8 . d a r i  ve  Ma l i  l e r  Müdür l ü ü

dari ve mali i ler müdürlü ü üç alt birimden olu maktadır. Bu birimlerde çalı an personel sayısının
yıllara göre geli imi a a ıdaki gibidir: 

Birimler 2005 yılı 2006 yılı 2007 yılı
Satın alma birimi 7 6 6 
dari i ler birimi 

     Güvenlik birimi toplamı
     Temizlik personeli toplamı
     Yemekhane personeli toplamı
     Teknik personel toplamı

24
48
6
6

28
48
6
8

30
49
6
9

Sivil savunma birimi 2 2 2 
Sivil savunma ekibi (fen i leri kadrosunda) 15 15 15 

1.8.1. Satın alma Birimi 

Satın alma birimindeki faaliyetler iki ana ba lıkta toplanır: (1) satın alma i lemleri, (2) depolama ve 
ayniyat i lemleri. Satın alma faaliyetleri ise kendi içinde dört alt ba lıkta izlenir: (1) ihaleli satın alma 
i leri, (2) do rudan satın almalar, (3) pazarlık usülü satın almalar ve (4) toplam satın alma giderleri. 
A a ıdaki paragraflarda bu i lemlere ili kin faaliyet sonuçları raporlanmı tır.

1.8.1.1. Satın Alma lemleri 

a. haleli satın alma i lemleri. 4735 sayılı Sözle meler kanunu ve 4734 sayılı K K kanunu gere ince 
birimlere destek hizmeti vermek üzere e itim hizmetleri, bilgi evleri, meslek edindirme kursları ve 
mal alımı çerçevesinde ise kırtasiye, demirba , nalburiye vb. satın alma i lemleri gerçekle tirilir. 
Ayrıca bu kapsamda 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre kurumun gayri menkullerini kiraya verme 
i lemleri yerine getirilir. haleli satın alma i lemlerinin genel profili a a ıdaki gibidir.

Yıllara Göre Satın Alma haleleri 
 Sayı 2005 yılı Sayı 2006 yılı
Mal alımı ihalesi toplamı  2.701.621 34 1.787.906 
Hizmet alımı  ihalesi toplamı  6.060.472 18 2.319.982 
Toplam   53 4.107.889 

halelerin müdürlükler bazında da ılımı a a ıdaki gibidir: 

2006 Yılı Veteriner l.Md haleleri  
 Türü Sözle me Bedeli 

laçlama Hizmet Alımı Hizmet 178.435 

2006 Yılı Bas.Yay.Md. l. Md. haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Kamuoyu Yoklaması Hiz.Alımı Hizmet 43.050 
Stratejik Planlama Hiz.Alımı Hizmet 43.025 
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Bez ve Vinil Afi  Mal 80.400 
Kitap Alımı Mal 48.385 
Dergi Basım Hiz. i Hizmet 33.000 
Bez ve Vinil Afi  Mal 79.000 
Dergi Basımı Hizmet Alımı Hizmet 72.400 

2006 Yılı E t.Kül.Md. l. Md haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Po et-Çanta- apka Mal Alımı Mal 41.000 
Sünnet ölen Programı Hizmet 50.150 
Spor Malz.Alımı (Amatör Spor Kl.) Mal 73.652 
Yaz Okulu Spor Malz.Alımı Mal 53.898 
Okul Kıyafeti Alımı Mal 25.250 
Gıda Alımı Mal 239.040 
Ramazan Programı Hiz.Alımı Hizmet 420.000 
Kömür Alımı Mal 183.373 
Dijital Gezici Kütüphane Mal 46.500 

2006 Yılı Mak. k.Md. haleleri  
Mak. k.Md.  Sözle me Bedeli 
Akaryakıt Alımı Mal 190.400 
Tuz Serpme Makinası Alımı Mal 27.850 
Araç Yedek Parça Mal Alımı Mal 45.615 
Kamyon Alımı Mal 274.000 
Araç Tamir Ve Bakım Hiz.Alımı Hizmet 48.950 

2006 Yılı d.Mal. l.Md, haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Mobilya Alımı Mal 48.275 
Muhtelif Malz.Mal.Alımı Mal 41.979 
Nalburiye Ve Boya Malz.Alımı Mal 38.596 
Elektrik Malz.Alımı Mal 42.073 
Su Arıtma Sistemi Mal Alımı Mal 98.348 
4 Yol Bowling Mal Alımı Mal 225.000 
Mobilya Alımı Mal 63.248 
Kondisyon Aletleri Mal 269.422 
Elektronik Ses Cihazları Alımı Mal 45.839 

2006 Yılı Park Bah.Md. haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Betonarme Çe me Mal Alımı Mal 49.200 
Hırdavat Malz.Alımı Mal 41.690 
Çocuk Oyun Grubu Mal Alımı Mal 62.296 
Boya Alımı Mal 82.244 
Betonarme Çe me Mal Alımı Mal 52.900 
Çadır Kiralama (Kurban çin) Hizmet 336.000 
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2006 Yılı Bilgi l.Md. haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Akıllı Kart Hiz.Alımı Hizmet 37.946 
Bilgisayar Sarf Malz.Alımı Mal 42.026 
Bilgisayar Ve Yazıcı Alımı Mal 68.272 
Bilgisayar Alımı Mal 95.504 

2006 Yılı Temizlik .Md haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Atık Torba Ve Atık Kova Alımı Mal 24.650 

2006 Yılı mar Md. haleleri  
  Sözle me Bedeli 
Yıkma Hizmet Alımı Hizmet 45.002 

b. Do rudan Temin Yoluyla Satın Alma lemleri. 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi gere ince do rudan 
mal ve hizmet alımları bu grupta de erlendirilmektedir. Bu alımlar, birimlere destek hizmeti sunma 
niteli indedir.

Yıllara Göre Do rudan Temin Yoluyla Satın Alma 
 2005 yılı 2006 yılı
Mal alımı  1.102.407 1.845.166 
Hizmet alımı  1.034.344 993.213 
Toplam 2.136.751 2.838.379 

Do rudan temin usulü ile yapılan alımların müdürlüklere göre da ılımı a a ıdaki gibidir: 

2006 Mali Yılı Do rudan Temin Alım Faaliyet Listesi 
 Mal  Hizmet          Harcama Toplamı

1. dari ve Mali l. 443.809 202.459 646.268 
2. Mk. k.Bk. Onr.Md. 212.402 97.387 309.789 
3.Basın Yy.Hlk.Md. 44.353 54.465 98.819 
4. Park ve Bahç Md. 152.377 39.950 192.327 
5. Bilgi lem Müd 73.116 28.728 101.844 
6.E itim Kült.SosM 96.221 412.896 509.117 
7.Veteriner l.Müd. 92.318 0 92.318 
8.Satın alma Müd 146,771 5,596 152,367 
9. Temizlik l. Md. 51.650 0 51.650 
10. Personel Müd 0 95.400 95.400 
11. Fen leri Müd. 278.625 1.100 279.725 
12. Sa lık leri Md. 73.741 990 74.731 
13. Gelirler Müd. 0 4.725 4.725 
14. Emlâk ve st.Md. 0 4.990 4.990 
15. Yazı leri Md. 35.900 4.000 39.900 
16. Çevre Korm. Md. 84.162 20.205 104.367 
17. Zabıta Müd. 38.710 0 38.710 
18. Sivil Sav. Amir. 21.007 0 21.007 
19. Hukuk leri Müd. 0 1.320 1.320 
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20. mar/Planlama M 0 19.000 19.000 
TOPLAM 1.845.166 993.213 2.838.379 

c. Pazarlık Yoluyla Satın Alma. htiyaç duyulan bir malın, belli bir ekle ba lı olmaksızın, i in nitelik ve 
gere ine göre en az üç istekliden yazılı teklif alınmak ve bedel ile tercih nedenleri belirtilmek (fiyat, 
kalite, standart, teslim süresi, servis hizmetleri, e itim, yedek parça, garanti ko ulları, uyumluluk gibi 
tüm ölçütler) üzerinde istekli ile ihale komisyonu arasında yapılacak müzakereler sonucu anla mak 
suretiyle yapılan satın alma yöntemidir. Pazarlık sonucu uygun görülen teklif, daha sonra tercih 
nedenleri belirtilmek suretiyle tutanakla karara ba lanır. Bayrampa a Belediyesinin pazarlık yoluyla 
satın alma i lemleri sonuçları a a ıdaki gibidir: 

Yıllara Göre Pazarlık Yoluyla Satın Alma 
 2005 yılı 2006 yılı
Mal alımı  91.487 83.880 
Hizmet alımı  994.117 1.512.541 
Toplam 1.085.605 1.596.421 

Pazarlık usulü ile yapılan teminlerin müdürlüklere göre da ılımları a a ıdaki gibidir: 

Pazarlık Usulü le Yapılan Teminler 
lgili müdürlük Türü Sözle me bedeli

Kurban Kesim Stand/Montaj  Hiz.Alımı                Fen l.Md. 21 b 163.000 
Kurban Kesim Stand Kurulum ve Mont.Hiz.Al. Fen l.Md. 21 F 84.000 
Kurban Ba lama Stan.Söküm-Montaj Fen l.Md. 21 F 58.200 
19 Mayıs Programı Hiz.Alımı E t.Kül.Md. 21 F 80.000 
19 Mayıs Ula ım ve Konaklama E t.Kül.Md. 21 F 80.000 
Muhtelif Tadilat l.(Kültür Salonu) d.Mal. l.Md, 21 F 79.713 
smetpa a Mh.Co rafik Ar.Hiz.Al. Bilgi l.Md. 21 F 47.500 

Akos Projesi Hiz.Al. Bilgi l.Md.  22 c 869.00 
Database Sunucu Hiz.Alımı Bilgi l.Md. 21 F 51.128 
Deprem Kurtarma Malz. Svil Savunma 21 F 83.880 

ç. Yıllara Göre Toplam Satın Alma Mebla ı. Yıllara göre her üç gruptaki satın almaların toplam mebla ı
son iki yıl bazında a a ıdaki gibi gerçekle mi tir.

Yıllara Göre Toplam Satın Alma Mebla ı
 2005 yılı 2006 yılı
haleli alımlar (mal+Hizmet)  4.835.310 

Do rudan Temin (mal+hizmet)  2.838.379 
Pazarlık yöntemiyle allımlar  1.596.421 
Toplam 11.984.450 9.270.110 

5.8.1.2. Depolama ve ayniyat i lemleri 

Depolama ve ayniyat i lemleri, satın alınan malların ambara giri i ve daha sonra buradan ilgili 
birimlere gönderili i ile ilgili i lemleri kapsar.  2006 yılında belediyemizdeki ambarlarda üçer aylık
dönemler halinde malzeme giri  ve çıkı larını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmı  ve yıl
sonunda ise genel envanter hazırlanmı tır. Birimlerce ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, elektrik ve 
boya malzemelerinin birimlere da ıtım ve kullanım istatistikleri çıkarılmı tır. Belediyemiz ambarları
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bilgisayar sistemiyle çalı makta olup malzeme hareketleri izlenmekte ve mevcut malzemelerin 
birimler tarafından tekrar alımı engellenmektedir.

Birimlerin ihtiyaçlarını kar ılamak üzere 2006 yılı içinde satın alınan demirba  e yaların giri  i lemleri 
yapılmı tır. 2006 yılında belediyemize 446 adet demirba  e ya satın alınmı tır. Öte yandan, 
kullanılamaz durumda olan demirba  e yalarının ise, Ayniyat Yönetmeli i do rultusunda dü üm
i lemleri yapılmı tır. Belediyemizdeki 2006 yılı demirba  e ya hareketleri a a ıdaki gibidir: 

Demirba  e ya giri i :1.991.508.YTL 
Satılan ve imha olan demirba  e yalar:13500 YTL 

Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin ihtiyacı olan giyecek yardımları, Memur 
Giyecek Yardımı Yönetmeli i do rultusunda hazırlanarak da ıtımı yapılmı tır. Belediyemizde 
depolama ve ayniyat i lemleri çerçevesinde önemli olan konulardan biri de Afet Merkezi deposunun 
güçlendirilmesidir. Bu depoda mevcut bulunan ve önümüzdeki yıllarda artırılması dü ünülen 
malzemeler a a ıdaki gibidir:  

Afet Merkezinde Mevcut Olan ve Alınması Planlanan Malzemeler 

Mevcutlar Alınacak Eksik 
Vakumlu Sedye 2 adet 10 adet 8 adet 
Çift Amaçlı Pompa 2 adet 5 adet 3 adet 
Tulum 100 adet 200 adet 100 adet 
Eldiven 100 çift 200 çift 100 çift 
Rozet 200 adet 400 adet 200 adet 
Toz Maskesi 200 adet 1000 adet 800 adet 
Baret I ıklı 58 adet 200 adet 142 adet 
Gaz Maskesi 30 adet 100 adet 70 adet 
Bot 100 çift 200 çift 100 çift 
Yangın Söndürme Cihazı 11 adet 20 adet 9 adet 
Yangın Söndürme CO2 4 adet 10 adet 6 adet 
Kürek Saplı 4 adet 20 adet 16 adet 
Kazma Çelik Saplı 4 adet 20 adet 16 adet 
Çapa Saplı 4 adet 20 adet 16 adet 
Baltalı Kazma 4 adet 20 adet 16 adet 
Kurtarma Çakısı 8 adet 20 adet 12 adet 
Hidrolik Kriko 20 ton 2 adet 5 adet 3 adet 
Sedye 1 adet 10 adet 9 adet 
Ceset Torbası 100 adet 1000 adet 900 adet 
Battaniye 30 adet 200 adet 170 adet 
Demirci El Makası 2 adet 5 adet 3 adet 
El Feneri Kauçuk 8 adet 20 adet 12 adet 
Seyyar Aydınlatma Takımı 3 takım 10 tk 7 tk 
Enkaz tipi eldiven 8 adet 10 adet 2 adet 
Statik kurtarma ipi 11 mm 3 adet 10 adet 7 adet 
Karabina kilitli 8 adet 15 adet 7 adet 
Makara küçük- büyük 4 adet 10 adet 6 adet 
Manivela 2 adet 5 adet 3 adet 
Balyoz 5 kg saplı 2 adet 5 adet 3 adet 
Jeneratör 10 KWA 1 adet 2 adet 1 adet 
Oksijen Tüpü 1 adet 2 adet 1 adet 
Demir Beton Kesme Makinası 1 adet 2 adet 1 adet 
11 kg kırıcı delici matkap 1 adet 2 adet 1 adet 
Sismik Akustik dinleme seti 1 adet 2 adet 1 adet 
Hidrolik kesme ayırma seti 1 set 2 set 1 set 
Ayırıcı yedek çene 1 takım (2 adet) 2 tk 1 tk 
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Kesici yedek çene 1 takım (2 adet) 2 tk 1 tk 
Hava kaldırma yastık seti 1 adet   (5’li set) 2 ad. 1 ad. 

1.8.2. dari ler Birimi 

dari i ler biriminde gerçekle tirilen faaliyetler 7 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar u ekildedir: (1) 

güvenlik, (2) temizlik, (3) yemekhane, (4) teknik bakım, (5) elektrik, su, telefon, do algaz giderlerinin 

takibi, (6) kültür salonu tahsisi, (7) ve de i ik organizasyon hazırlıklarıdır. 2006 yılı içinde söz konusu 7 

ba lık altında a a ıdaki etkinlikler yapılmı tır: 

5.8.2.1. Güvenlik konusuyla ilgili hizmetler. Ba kanlık Merkez bina ve buna ba lı Dı  birimler olmak 
üzere 2007 yılı ve sari yıllar içerisinde hizmet vermek amacıyla bu yerlerin güvenli i hizmeti i inin 
ihalesi ekim 2006 tarihinde 33 aylık yapılmı  olup 30 ki inin hizmet vermesi bu yolla sa lanmaktadır. 
Güvenlik hizmetiyle ilgili veriler a a ıdaki gibidir: 

Güvenlik Personeli Sayısı
 2005 2006 2007 
Dı  Birimler 11 15 17 
ç Birimler 13 13 13 

Toplam 24 28 30 

Güvenlik Vukuat Sayısı
 2005 2006 2007 
Tutanaklı normal 
vukuat sayısı

16 35 - 

Güvenlik halesi 
 2005 2006 2007 
hale Bedeli 336.000 612.000 837.000 

Bütçe 60.000.000 72.500.000 88.600.000 
Bütçe çindeki Payı %0056 %0084 %0094 

5.8.2.2. Temizlik konusuyla ilgili ihaleler. Ba kanlık merkez bina ve buna ba lı dı  birimler olmak üzere 
2007 yılı içerisinde hizmet vermek amacıyla bu yerlerin temizli i ofisboy hizmetleri i inin ihalesi 
ekim 2006 tarihinde 33 aylık yapılmı  olup, idarede 66 ki inin hizmet vermesi bu yolla 
sa lanmaktadır.

Temizlik Personeli Sayısı
 2005 2006 2007 
Vasıflı 17 17 17 
Vasıfsız  31 31 49 
Toplam 48 48 66 

Temizlik Maliyetleri (Temizlik Yapılan Alan 17.543 m2)
 2005 2006 2007 
hale Bedeli (KDV dahil) 778.000 5.200 1.231 

Metre karı Ba ına Birim Maliyeti 22.550 19.070 14.250 

5.8.2.3. Yemekhane. kendi imkanlarımızla hizmet vermeye çalı tı ımız yemekhanede haftanın 5 günü 
günlük olarak yapılan 4 e it yemek verilmektedir Günlük yemek kapasitemiz 300 ki ilik olup ev 
yeme i lezzetinde hizmet yapılmaktadır,Merkez binada 3 çay oca ı ile çalı an tüm  personelimize 
dü ük ücretle sıcak ve so uk içecek servisi yapılmı tır.
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Yemekhane Personeli Sayısı
 2005 2006 2007 

Memur 1 1 1 
çi 5 5 5 

Toplam 6 6 6 
Yıllara Göre Yemek Maliyeti  
 2005 2006 2007 
Yemek Yiyen Ki i 300 300 - 
Ortalama Ücretsiz yemek sayısı 50 50 50 
Ortalama Ki i Ba ına Yemek Maliyeti (YTL) 2,30 2,20 - 
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 - 

5.8.2.4. Teknik Bakım. 2006 yılında belediye hizmet binası ve dı  birimlerin tamirat ve bakım
onarımları yapılmı  olup elektrik atölyesinin merkez binada kullanmı  oldu u malzemeler a a ıdaki 
gibidir.
547 Mt. Telefon kablosu ve Köken kablosu 
185 Telefon Spiral koruyucusu 
42 Telefon makinası
45 Ahize kablosu
158 adet Puhk
132ad. Grup Piriz
157ad. Topraklı Fi
1324mt 2x1.5--3x2.5 Tetere kablosu 
254 40 w Fülorasan
86 40 w Balans
520adet 40 w Starter
1230Adet 18+13+10watt pls ampul 
485 Adet 18+13+10watt pls balansı
67   Adet 12/50 spot Ampul
31   Adet 12/50 spot balanst
125 Adet 12/50 spot duy
28   Adet Normal Ampul
187ad. W Otomat sigorta
18  Adet K  Otomat sigorta
12  Adet S.üstü tekli ve komütatör anahtar 
22  Adet S.üstü topraklı priz
12  Adet Trifaze  priz
2    Adet Trifaze  alter
8    Adet Sigorta kutusu
122 Mt. Plastik kanal
22  Adet S.altı komütatör ve tekli anahtar 
345mt Data kablosu
745mt Anten kablosu
1 adet Ufo elektrikli ısıtıcı  büyük 
50 adet Sensör
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Malzemelerin bir bölümü ise dı  birimlerde kullanılmı tır. Dı  birimler unlardır: Fen leri, ikmal 
bakım, sa lık, veteriner, ba öförlük, Kartaltepe topsahası, ilçe afet, Terazidere topsahası,
Kütüphaneler, Hayırçar ısı, Kültür Merkezi, Bay-Gem, Rehabilitasyon Merkezi ve Kaymakamlık
toplantı salonu. Dı  birimlerde kullanılan malzemeler ise u ekildedir. 

548 Mt. Telefon Kablosu 
456 Mt. 4x2,5 Anti ron kablo 
420 Mt. 4x16  Anti ron kablo 
125 Mt. 4x10  Anti ron kablo 
155 Mt. 4x6    Anti ron kablo 
200 Mt. 3x16+10 Alpek kablo 
300 Mt. 3x25+16 Anti ron kablo 
412 Mt. 3x1,5-----3x2,5 TTR Kablo 
43 Adet Karı ık Grup Priz 
122 Adet Karı ık Otomatik Sigorta 
27 Adet K.Otomat Sigorta 
10 Adet Zaman Saati 
647 Adet 13 Watt Pls.Ampul 
91 Adet 13Watt Balans 
345 Adet 12-50 Spot Ampul 
345 Adet 12-50 Spot Duy 
120 Adet 12-50 Balans 
41 Adet Topraklı fi
123 Adet 40 Watt Florasan Ampül 
81 Adet Starter 
39 Adet 40 Watt Balanst 
5 Adet Elk.Sobası
2 Adet 00 Boy NH Sigorta altlı ı
2 Adet 00 Boy NH Sigorta 80 Amp 
5 Adet Tekli anahtar 
8 Adet Kablo Kanalı
5 Adet Komütatör(çiftli) 
12 Adet W Otomat kutusu 
1 Adet W Otomat kutusu 
4 Adet Sensör 
2 Adet  S3 Sokak lambası komple 
1 Adet 40 Amp K Otomat 
1 Adet 20 Amp W Otomat 
10 Adet Florasan ampul 
8 Adet Starter 
1 Adet Trifaze Fi
20 Mt. 4x2.5 Nym Kablo 
22 Mt. 2x2.5 Ttr Kablo 

Yukarıda sayılanların dı ında bazı malzemeler kurban alanlarında kullanılmı tır ve bu malzemeler de 
u ekildedir: 

100 Adet 400wat.helojen lamba 

1000 Mt 4x2,5 Anti ron kablo 
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500 Mt. 4x10 Anti ron kablo 

3 Adet 16Amp.kompak alter 

1 Adet. 1m.1,20 tabansaç pano 

3 Adet trifaze saat 

300 Adet tijli duy 

250 Adet 160wat ampul 

20 Adet trifaze priz 

25 Adet Trifaze  otomat 

5 Adet  etanj pano 

2006 yılına ait boya ekibinin kullandı ı malzeme a a ıdaki gibidir: 
19 Kova tavan boyası
50 Kova Sis Ye il Duvar Boyası
20 Adet Kestirme Fırçası
10 Adet Ya lı Boya Fırçası
15 Adet Parmak Rulo 
10 Adet Saten Rulo 
25 Adet Posteki Rulo 
10 Adet 3 cm’lik Ka ıt Bant 
2 Teneke Yaylı Boya Beyaz  
1 Teneke Tiner 
2 Adet Merdiven 
2 Kova Silikonlu Fildi i Boya 
2 Kova Silikonlu eker Pembe Boya 
2 Kova Silikonlu Beyaz Boya 
2 Kova Silikonlu Ayı ı ı Boya 
2 Kova Silikonlu Somon Boya 
2 Kova Dı  Cephe Boyası Beyaz 
2,5 Kiloluk Ya lı Boya Ye il
4 Kova Silikonlu Buz Beyazı
2006 yılı içersinde 3.500 m2 alan yenilenmi tir. 

2006 yılında tamir atölyesi tarafından  birimlerde kullanılan hırdavatlar a a ıdaki gibidir: 
Tüm katlara çekilen anahtarlar  60 adet 
Pisivar Sifonları Tüm katların  10 adet 
Küresel Vana               6 adet 
Kapı Sürgüsü   15 adet 
Barel    15 adet 
Klozet Kapakları   6 adet 
20 Adet Kapı Kilidi Tokmaklı  20 adet 
Musluk Kafası    30 adet 
Musluk    15 adet 
Lavabo Sifonu   15 adet 
Takoz Çanta Elcilik   40 adet 
Spor Salonu Oditoryum  4 adet 
WC Lavabo Çe mesi Ku u  10 adet 
Tuvalet Muslu u   15 adet 
Kelebek Vana Çay ocaklarına  5 adet 
Süpürgelik Giri  ve oditoryum  300 metre 
Asansör Kapılarının Traje Kilidi De i ti 2 adet 
WC Lavabo Tezgah Altı  3 adet 
Lavabo Sifon Hortumu Bina  10 metre 
Musluk Contaları   50 adet 
Kaymakamlık Kültür Salonumuza  3 adet kilit 
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Teknik Bakım Personel Sayısı
 2005 2006 2007 
Boya, 2 3 3 
Tamir, bakım onarım 3 3 3 
Elektrik i lemleri 1 2 3 

5.8.2.5. Elektrik, su, telefon, do algaz giderlerinin takibi.  Belediye hizmet binası ve dı  birimlerin telefon, 
su, elektrik, do algaz abonelikleri ve sözle meleri yapılmı tır. Bunlara ili kin yıllık fatura toplamları
a a ıda sunulmu tur. 

Elektrik, Su, Telefon, Do algaz Faturaları
 2005 2006 2007 
Elektrik 114.976,00/521,73 248.076,20/290,33 - 
Su 137.768,00/434,78 160.034,35/450 - 
Telefon Maliyeti 155.519,00/387,01 142,899,75/503,50 - 
Do algaz 48.950,00/1.224,48 62.663,00/1.161,29 - 

Telefon maliyetlerine cep telefonları dahildir. Cep telefonlarında 100 YTL’nin üzerindeki rakamlar 
personelden kesilmektedir. Cep telefon numaraları müdürlükler, ba kan yardımcıları ve belediye 
ba kanına verilmektedir. 

5.8.2.6. Kültür Salonu Tahsisi. 2006 yılında kültür salonu 219 kez çe itli etkinliklere tahsis edilmi tir.
 2005 2006 2007 
Tahsis Sayısı 185 219 - 

5.8.2.7. Organizasyon hizmetleri. Etkinlik ve organizasyonlara katkı verme çalı maları 2007 tarihinde 
çe itlenmeye ba lamı tır. Bu konudaki faaliyetler 2008 yılından itibaren raporlanacaktır. Ancak 2006 
yılında bez afi  asma faaliyetleri bu kapsamda de erlendirilebilir. 

2006 yılında asılan bez ilanların da ılımı
B.pa a Belediyesi     1000 adet Bez Afi
Ak parti       260 adet Bez Afi
Anavatan Partisi       100 adet Bez Afi
Do ru Yol Partisi       50 adet Vinili Afi
Saadet Partisi     130 adet Bez Afi
DSP                      150 adet Bez Afi
Muradiye Camisi          30 adet Bez Afi
Akal Hac Malzemeleri    30 adet Bez Afi
Galatasaray Altyapı Seçmeleri    20 adet Bez Afi
afak Dershanesi      11 adet Bez Afi

Foto Spor      6 adet  Bez Afi
MHP             35 adet Bez Afi
Artı Dershanesi     6 adet   Bez Afi
Budize      5 adet   Bez Afi
Özel Gaziosmanpa a Hastanesi 31 adet Bez Afi
Kızılay      16 adet Bez Afi
Anadolu Gençlik Dergisi    55 adet Bez Afi
Co kun Sabah Sinemaları    4 adet Bez Afi
Akvaryum     100 adet bez afi
Mehmet Yıldırım E itim    10 adet Bez Afi
Büyük ehir Belediyesi    45 adet Bez Afi
Özgürlük Partisi     26 adet Bez Afi
Sarıyer B. Göz Hastanesi    6 adet Bez Afi
Milli E itim     26 adet Bez Afi
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Bilgi lem Voleybol Turnuvası   25 adet Bez Afi
Bocut Hastanesi     31 adet Bez Afi
Bayburt Üniversitesi     2 adet Bez Afi
Burak Dü ün Salonu    4 adet Bez Afi
Sancak Basketbol Turnuvası    3 adet Bez Afi
Pirlepeliler Derne i     6 adet Bez Afi
Toplam      2.227 Adet Bez Afi

1.8.3. Sivil Savunma Birimi 

Belediyemizde 2006 yılı içinde sivil savunma konusunda yapılan faaliyetler a a ıdaki gibidir: 

1. lçe Afet Merkezine destek verilerek 24 saat esasına göre vardiyalı çalı an iki görevli 
istihdam edilmi tir.

2. Sivil savunma görevlileriyle ilgili olarak Bayrampa a halkına duyuru yapılmı  ve buna göre 
gönüllüleri belirleme çalı maları ba latılmı tır.

3. Yangın tüp envanteri çıkarılmı  ve bununla ilgili önlemler alınmı tır.

4. Su altı ve su üstü kurtarma i lemleri için 7 ki ilik bir ekip kurulmu  ve dalgıç malzemeleri 
tam donanımlı olarak temin edilmi tir. 

5. Söz konusu ekibe, arama kurtarma konusunda hizmet içi e itimler verilmi tir. 

6. lçede afet durumunda yararlanılmak üzere ve aynı zamanda genel amaçlı olarak 
kullanılabilecek bir afet toplanma merkezi olu turulmu  ve bu merkez gerekli araç, gereç ve 
depo malzemeleriyle donatılmı tır.

7. Afetler ve korunma konusunda Kent Konseyi’ne bir konferans verilmi tir. 

8. stanbul genelinde yapılan deprem tatbikatında 7 gün süreyle lojistik destek verilmi tir. Bu 
süreç içinde deprem ekiplerine l  Savunma Müdürlü ü tarafından gerekli e itimler 
verilmi tir.  

1 . 9 .  Ya z ı l e r i  Müdür l ü ü

1.9.1. Yazı leri Birimi 

Bayrampa a Belediye Ba kanlı ı adına gelen tüm yazıları konularına göre ayırıp, ilgili mercilere 
ula masını sa layan belediyemizin tüm müdürlüklerinden gelen yazıları di er resmi ve özel 
kurulu larla vatanda lara ula masını sa layan ve bu i leri belli sistem içinde düzenleyen, yürüten 
birimdir. 2006 yılı içinde  7581 adet evrak kayda alınarak i lem görmü tür. Birimde 2006 yılından 
itibaren tamamen bilgisayarlı evrak kaydına geçilmi tir. lçe halkının taleplerine daha hızlı cevap 
verilmeye ba lanmı tır.  Birimde sa lıklı dosya ve ar ivleme sistemi olu turulmu tur. 

1.9.2.  nsan Kaynakları Birimi 

2 bilgisayar i letmeni ve 2 memur ile i ler yürütülmektedir. Birimdeki faaliyetler memur özlük i leri 
ve i çi özlük i leri olmak üzere iki bölümde yürütülür. 

1.9.2.1. Memur Özlük leri 

Memurların atanmaları, terfileri, silah  altına alınmaları, göreve ba latılmaları, istifa etmeleri, disiplin 
cezaları, ödül verilmesi, nakil, sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerinin de erlendirilmesi, gizli 



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |140

sicil raporlarının düzenlenmesi, yıllık mazeret, aylıksız izin ve hastalık nedeniyle yazı maların
yapılması, malulen veya iste e ba lı emeklilik i lemleri, pasaport, hizmet içi e itim verilmesi, özlük 
dosyalarının olu turulması ve korunması gibi i lemler yerine getirilir. 

Evrak: 2006 yılında  memur personele ait 2275 gelen, 1863 giden olmak üzere 4138 adet evraka i lem 
yapılmı tır.

Memur Personel: 31.12.2005 tarihli itibariyle 262 olan memur sayımız 29.12. 2006 tarihi itibariyle 261 
mevcutla devam etmektedir. Performans planında 2006 yılı sonu itibariyle tahmini olarak gösterilen 
Personel sayısı 418 iken 399 Personele dü tü ü tespit edilmi tir.  

26-30 Aralık 2005 tarihleri arasında 2005 KPSS/2 Tercih Kılavuzu ile adaylardan alınan tercihlere 
göre 30.01.2006 tarih ve B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.000603 sayılı T.C Yüksekö retim Kurulu 
ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi’nin yazısı ile Ba kanlı ımız münhal kadrolarına yerle tirilmesi 
yapılan 26 ki inin, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlerine 
lk Defa Atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkındaki yönetmelik gere ince aranılan belgeler  ve 

nitelikler yönünden yerle tirilmesi yapılacak adaylar Komisyonumuzca incelenmi artları ta ıyan 26 
ki inin atama evrakları tamamlatılmı  ve göreve ba latılmı lardır.

Norm Kadro: 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Belediye ve Ba lı Kurulu ları ile 

Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve standartlarına li kin Esaslar gere ince C-14 grubunda yer alan 

Ba kanlı ımıza 198 memur,  119  i çi  kadrosu  verilmi tir. Ba kanlı ımız kadrolarının standartla tırılması

çalı maları tamamlanmı  olup, Ba kanlı ımıza verilen 14 Müdürlük ve tespit edilen 10 Birim 08.09.2006 

tarihinde Belediye Meclisine tasdike sunulmu tur. Ayrıca 28.08.2006 tarih ve 2006/10911 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Ba kanlı ımıza ihdas edilen 3 ç Denetçi (1,3,5 derece) kadrosu Aralık Meclis 

Toplantısına tasdik edilmi tir. Ancak,daha sonra Danı tay’ca yürütmenin durdurulması  kararı

alındı ından  yeni  düzenleme beklenmektedir. 

Emekli Sandı ı Veri Giri leri: 20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/4 
sayılı Genelge uyarınca15.03.2006 tarihi ile Ba kanlı ımız emrinde görev yapan 266 memur  
personelin nüfus bilgileri ile hizmet süreleri On-line Kesenek ve Emeklilik lemleri Bölümü’ne  
yüklenmi tir. Ayrıca ön bilgileri yüklenen memurların  dosyaları incelenerek dökümü hazırlanarak 
hizmet belgeleri, hizmet borçlanmaları, askerlik ve ö renim bilgileri aynı proje kapsamında 15 Aralık
2006 tarihine kadar On-line kesenek ve Emeklilik lemleri Bölümüne Yüklenmi tir. 

nsan Kaynakları Birimi Veri Giri leri: 2006 yılı içerisinde SAMPA ’ın hazırladı ı birimimize ait 
Bilgisayar programına Memur Personele ait öncelikli olan özlük Bilgileri, Sicil Bilgileri, Nüfus, Terfi 
bilgileri giri i yapılmı , programa Memur ve çi bilgilerinin 2007 yılı içerisinde veri i lemlerinin 
tamamlanarak %100 bilgisayar programına geçilecektir  

Sendika: veren Sendikası ile ilgili Sendikalar programları takip edilmi  ve aidatların düzenli 
ödenmesi sa lanmı tır.

Ba arılı Personelin Ödüllendirilmesi: 2006 yılı Mayıs ayı içerisinde çalı anlarımızın motivasyonlarını
arttırmak ve ba arılarını ödüllendirmek amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine 
istinaden personelimizin kendi aralarında yapmı  oldukları de erlendirme sonucu tespit etmi
oldukları 22 personelimiz 1 maa  ikramiye ile ödüllendirilmi tir. 

Nakil Giden: 2006 yılında Belediyemizde görev yapan 6 memur personelin ba ka kurumlara nakil 
i lemleri yapılmı  olup, özlük dosyaları yeni kurumlarına gönderilmi tir.
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Emekli Sandı ı lemleri: 2006 yılında 23 memurumuz emekliye ayrılmı  Emekli Sandı ı Genel 
Müdürlü ü ve Mali Hizmetler Müdürlü ü ile gerekli yazı malar  yapılarak emekli aylı ı ba lanması
sa lanmı tır.

Terfiiler: 2006 Yılı çerisinde  201 kademe ilerlemesi, 75 derece terfii yapılmı , 8 personele hizmet 
intibakı yapılarak EKEA-KHA-ÖA yansıtılmı , 5 personelimizin ise bir üst ö renimini bitirmesi 
nedeniyle 657 sayılı yasanın 36. maddesinin 12/d fıkrası gere ince  intibakları yapılmı tır.

Sicil Raporları: 249 adet gizli sicil raporu kontrol edilmi , gizli sicil defterine i lenerek son altı yıllık
gizli sicil notu ortalaması 90 olan personelden terfii edebileceklerin durumu incelenmi tir.
Hizmet Belgesi: 19 memur personele ait Hizmet Belgesi Tanzim edilmi tir.

Çalı ma Belgesi: 31 Memur personele talepleri üzerine çalı ma belgesi verilmi tir. 

Yıllık zin Onayları: Yıl içerisinde 352 adet izin evrakına i lem yapılmı  ve izin kartlarına i lenmi tir. 
2007 yılı için 229 memur personelin yurtiçi izin onay listeleri hazırlanarak Ba kanlık Onayına 
sunulmu tur. 
Yurtdı ı zini: 16 personele Valilik Makamından yurtdı ı izini alınarak gerekli yazı malar yapılmı tır.

Mazeret zinleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesine istinaden 59 memur 
personelimize çe itli mazeretlerinden dolayı (evlenme, do um, ölüm vb. ) mazeret izni verilmi tir.

l dı ı zinleri: 18 memur personele ehir dı ına çıkmaları nedeniyle Ba kanlık Makamından onay 
alınmı tır.

stirahat Onayları: 160 memur personele hastalıkları nedeniyle verilen istirahat raporlarına onay 
alınarak Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne gönderilerek maa lara yansıtılmı tır.

Stajyerler: 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek E itimi Kanunu gere i Meslek Liselerinden olmak üzere 90 
stajyerin kaydı yapılmı  olup, Müdürlüklerdeki görevlerine ba latılmı lardır. Yaz döneminde ise kısa 
dönem olarak üniversiteli 61 ö renci, meslek liselerinden ise 36 ö renci Belediyemizde stajını
tamamlamı lardır

Hizmet içi E itim: 2006 yılında hizmet içi e itim programları çerçevesinde a a ıdaki etkinlikler 
gerçekle tirilmi tir. 

1. 26-29 Nisan 2006 tarihleri arasında Akdeniz Belediyeler Birli ince, Yeni Belediye Kanunları ile 
lgili Sempozyuma Ba kan Yardımcımız Ali Kahraman ile Yazı leri Müdürü Ercan Yürür 

katılmı lardır.
2. çi leri Bakanlı ınca 22-24 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Afet yönetimi ile 

Afet Zarar Azaltma konusundaki e itime Sayın Hüseyin Bürge katılmı lardır.
3. Marmara ve Bo azları Belediyeler Birli ince 24-30 A ustos  2006 tarihleri arasında talya’nın

Roma, Napoli, Pompei, Floransa, ve Venedik kentlerini içeren yurtdı ı temas programına
Belediye Ba kanımız Hüseyin Bürge ve 24 meclis üyemiz katılmı tır.

4. Konya Büyük ehir Belediye Ba kanlı ınca 01-02 Eylül 2006 tarihleri arasında Uluslararası
Mevlana Kültür Merkezinde yapılan Yerel Yönetimler  Kültür urasına E itim Kültür ve Sosyal 

ler Müdürü Sedat Akyüz katılmı lardır.
5. 14-17 Aralık 2006 tarihleri arasında Antalya’da Türk Dünyası Belediyeler Birli ince Kalite 

Yönetimi konusundaki e itime Yazı leri Müdürü Ercan Yürür ile dari ler Birim Yetkilisi 
Erol Yurtta  katılmı lardır.
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6. stanbul Teknik Üniversitesince 18-22 Aralık 2006 tarihleri arasında Çevresel Gürültünün 
De erlendirilmesi ve Yönetimi konusundaki programa Temizlik leri Müdürlü ünde görev 
yapan Serkan Çolako lu katılmı lardır.

7. 21-25 Aralık 2006 tarihleri arasında Antalya’da Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeli inin Mahalli darelerde Uygulanması hakkındaki seminere Mali Hizmetler 
Müdürlü ü emrinde görev yapan Güne  Türkel ile Cavidan Bülten katılmı lardır.

8. Performans planında 2006 yılında Memur ile Aday Memurlara verilmesi dü ünülen E itimler 
Ramazan Programı nedeniyle 2007 yılına ertelenmi .Gerçekle tirilmek üzere gerekli yazı malar 
yapılmı tır.

9. Ayrıca;2007 yılı içerisinde faaliyet ve  projelerimiz arasında 1.sırada yer alan kurum içinde 
çalı an personelden Müdür, Memur ve Bilgisayar letmenlerine 22 saat ki isel ve kurumsal 
e itim hazırlı ı yapılacaktır.  

5.9.2.2. çi Özlük leri 

Bu birimde i çilerin atanmaları, i e giri -çıkı  bildirgeleri, silah altına alınmaları, ödül ve ceza 
i lemleri, sicil dosyalarının olu turulması, korunması, yıllık-mazeret-ücretsiz izin onaylarının
alınması, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tahakkukları ile malulen veya iste e ba lı emeklilik 
yazı malarının yapılması i lemlerini yerine getirir. Bu birimde 2006 yılında 476 gelen, 228 giden 
olmak üzere 704 adet evraka i lem yapılmı tır.

2006 Yılı çi Personel Sayısı

Geçici i çi Eski hükümlü Özürlü i çi Kadrolu i çi Toplam 
38 9 11 80 138 

2006 Yılı çi Personel Hareketleri 

1.9.3. Encümen ve Meclis leri Birimi 

1.9.3.1 Encümen leri 

Ba kanlık makamınca encümen gündemine girmek üzere havale edilen evrak düzenli bir ekilde bu 
birim tarafından hazırlanır. Söz konusu evraklar böylece gündeme alınır ve karara ba landıktan
sonra gere i için ilgili birimlere gönderilir. Belediyemiz ile ilgili kiralama ve satı  ihaleleri 2886 sayılı
Devlet hale Kanunu gere ince yapılmaktadır hale lanı hazırlanıp gazetelerde ilan edilir. 
Bayrampa a Belediyesi encümeni Per embe günleri saat: 14:00’de mutad olarak toplanmaktadır.
Encümenimiz 2006 yılında 52 toplantı yapmı tır. Bu toplantılarda Encümenimizce toplam 1566 
adet evrak görü ülmü tür. Bunun 7 adedi ihale olup, 1559 adedi  genel evrak olarak  görü ülüp 
karara ba lanmı  ve yazılarak gere i için ilgili birimlere gönderilmi tir.

Emekli olan ten Çıkarılan Vefat eden 
14 3 1 
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1.9.3.2 Meclis leri 

Belediye Ba kanı tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır daha sonra Meclise 
sunulmak üzere gündem yapılır. Mecliste görü ülüp, oylanan önergeler karar ise ilgili birime, 
komisyona havale edilmi  ise ihtisas komisyonlarına; incelenmesi gerekiyorsa ilgili komisyona havale 
edilir. Komisyonlarda incelenen dosyalar tekrar meclise sunulur. Kabul ya da red eklindeki meclis 
kararı hangi  birimden gelmi se o birime geri gönderilir. Bayrampa a Encümen ve Meclis leri 
Birimi 2006 yılında u faaliyetleri gerçekle tirmi tir:

1. Meclis Toplantı Sayısı     55
2. htisas Komisyonları Toplantı Sayısı  100 
3. Alınan Karar Sayısı 336
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1 . 10 .  Pa rk  ve  Bahçe l e r  Müdür l ü ü

a. Personel Sayısı
 2004 2005 2006 

Müdür 1 1 1 

Teknik eleman 4 3 5 

Memur 2 1 2 

çi 8 7 7 

b. Kurum Araç Gereç 
 2004 2005 2006 

Kamyon 1 1 1 

A aç Kesme makinesi 3 3 3 

Budama makinesi - 1 1 

Ligüstrün budama makinesi - 1 1 

    

c. Müteahhit Araç Gereç 
 2004 2005 2006 

Kamyon 1 1 1 

Çöp kamyonu 1 1 1 

Kamyonet 2 2 2 

Binek Aracı 3 4 6 

A aç Kesme makinesi 3 3 3 

Budama makinesi - 1 3 

Ligüstrün budama makinesi 2 2 3 

Çim biçme makinesi 4 6 6 

Arazöz 2 2 2 

laçlama makinesi 1 2 2 

Sırt pulvarizatörü 1 2 2 

Betoniyer - - 1 

ç. hale Bedelleri 

Bakım ve yapım i lerimiz ihale yoluyla yapılmaktadır.
Park Bakım ve Yapım lerine li kin Ödenen hale Bedelleri  
 2004 2005 2006 

Bayrampa a genelinde parkların

bakım ve sulama i i
3.004.730 2.979.119 3.088.171 

A aç dikimi 54.759 70.389 82.138 

Park yapım i i - 2.070.017 3.351.159 

Saksı alımı i i - 114.773 - 

Bordür yapım i i 83.668 - - 

TOPLAM 3.143.157 5.234.298 6.521.468 

Bütçe 60.000.000 72.500.000 88.600.000 

 0,052 0,072 0,073 



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |146

          Park ve Bahçeler Müdürlü ünde  1 Müdür,  5 teknik eleman,  2 memur  ve 6 i çi  görev yapmaktadır. 

Müdürlü ümüzde 1 kamyon, 3 a aç kesme makinası, 1 budama makinası, 1 çim biçme makinası,, 1 

ligüstrüm budama makinası ve kaynak atölyemiz mevcuttur.  

          Park ve Bahçeler Müdürlü ü, halkın gezip dinlenebilece i parklar ve ye il alanlar üretmek, 

çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapmalarını sa layacak oyun alanları olu turmak, 

spor alanları yapmak ve bunların bakım ve onarımlarını gerçekle tirmek gibi görevleri yerine getirir. 

Sayılan görevlerin dı ında söz konusu alan ve tesislerin i letilmesini sa lamak, ilçeyi güzelle tirmek, 

süslemek, a açlandırmak ve çiçeklendirmek de Park ve Bahçeler Müdürlü ünün görevidir         

            lçemizde; 63 adet park ve çocuk oyun alanı, 35 adet refüj (toplam775.988m2), 19 adet basketbol 

sahası, 25 adet havuz bulunmaktadır. Bunları bakımı, korunması, yenileme çalı maları ve yeni 

düzenlemeler Müdürlü ümüz tarafından yapılmaktadır. 

           94 yılında mevcut olan parklarda dahil olmak üzere tüm parklar daha kullanı lı, ça da
görünümlü, halkın dinlenme ve e lenmesine uygun bir ekilde yeniden yapılmı tır.
            Son olarak yapmakta oldu umuz Sancak parkı, Ahmet Sarıo lu parkı,Yahya Kemal parkı,
Mehmet Akif Ersoy parkı ve Fatih parkları bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. Sancak parkı
2.247m2 ye il alan, 715m2 sert zemin olmak üzere 2.963 m2, Ahmet Sarıo lu parkı 2.147 m2 ye il 
alan, 130m2 çocuk oyun alanı, 260m2 havuz, 1.116m2 sert zemin olmak üzere  3.653m2, Fatih 
parkı 7.900m2 ye il alan, 150m2 kafeterya, 260m2  havuz, 850m2 yürüyü  yolu  ( fitness aletleri 
konulmu  olarak), 4.500m2 sert zemin olmak üzere 1.3675m2   yeniden  yapılarak halkımızın
hizmetine sunulmu tur. Bunlara ilave olarak Kocatepe ehir parkı refüjleri, kadife kav a ı,
okullarımızın bahçeleri ve muhtelif   refüjler olmak üzere 10.000m2 alan ye il alan olarak 
düzenlenmi tir. Ayrıca Yahya Kemal parkı, Mehmet Akif Ersoy parkı ve çevre yolu Kızılay  caddesi 
arasın kalan yerde dahil olmak üzere 17.400m2 alanda da  park yenilemesi yapılmaktadır.

lçemizin tamamına yakın bir kısmında fidan dikilebilecek cadde ve sokaklarımıza fidan dikimi 
yapılmı tır. Önümüzdeki yıldan sonra sadece, kuruyan veya muhtelif ekilde kesilen a açların yerine 
fidan dikilecektir.  
         Parklarda, caddelerde ve sokaklarda bulunan a açlar ve çalı gurupları devamlı olarak tekni ine 
uygun olarak form verilerek budamaları yapılmaktadır.      

Yukarıda belirtilen çalı malar sonucu olarak; 

2005 yılında ki i ba ına dü en ye il alan miktarı 3.18 m2 iken,  
2006 yılında  ye il alan miktarı ki i ba ına dü en miktar ise 3.20 m2 ye yükselmi tir.

 2006 yılı parkların bakım onarım ve koruma i i için 2.617.094,17 YTL ödeme yapılmı tır. Bu bakım

içerisinde, parklardan toplanan çöplerin nakledilmesi, bitkisel topra ın temini, serilmesi, muhtelif cinste 

fidan, çalı temini ve dikilmesi, in aat ve tamir i leri, su,  elektrik tesisatı yapım ve tamir i leri, 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 i ler  yanın da parkların korunması temizli i,

sulanması, budamaların yapılması gibi i leri kapsamaktadır.                                  

Müteahhidin bu i lerin yapabilmesi için n aat mühendisi, Elektrik mühendisi, Makine mühendisi, Peyzaj 

mimarı, Orman yada Ziraat mühendisi, bahçıvan çalı tırması art ko ulmu tur. Ayrıca 500m2 den 5000 m2 

ye kadar olan parklarda  bir koruma görevlisi bulundurmak zorunlulu u bulunmaktadır. Bu i lerin 

yapılabilmesi için 100-120 arasında personel çalı maktadır. Araç gereç olarak, 1 kamyon, 2 kamyonet,2 

arazöz. 1 (13m3lük) çöp kamyonu, 6 binek aracı (2 tanesi kontrol mühendislerine tahsis edilmi tir) 2 

ilaçlama makinası, 2 sırt pulvarizarörü, 6 çim biçme makinası, 3 a aç kesme makinası, 3 ligüstrüm budama 

makinası, ve 1 beton mikseri ile i leri yürütmektedir.              2006 yılı içerisinde park yapım ve yenileme 

çalı maları içerisinde; 

1. Ahmet Sarıo lu parkı, Sancak parkı ve Fatih parkı yapım i i ihale edilmi  ve  1.627.070,95 YTL, 
2. Kadife , ehir parkı tartan yol ve WC’si, Ulu cami  parkı yapım i i ihale edilmi  1.212.896,49 YTL 
ödeme yapılmı tır.
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Yahya Kemal parkı, Mehmet Akif Ersoy parkı ve kadife yol çıkı ı yanı Büyük ehir belediyesi 
tarafından yapılmaktadır.

Alanın Bölümleri Sayı/
adet 

Alan.m2 lçenin toplam 
alanı

Toplam ilçe 
alan içindeki 

oranı
lçedeki park alanı 63 775.988 9.500.000 m2 0, 081 
lçedeki park dı ı a açlandırılmı  alan 1500 13.500 9.500.000 m2 0,001 
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1 .11 .  S a l ı k l e r i  Müdür l ü ü

Sa lık leri Müdürlü ü faaliyetlerini iki birim halinde sürdürmektedir: Sa lık i leri birimi ve veterinerlik 

hizmetleri birimi.  

1.11.1. Sa lık Hizmetleri Birimi 

Sa lık hizmetleri birimi smetpa a mah. Uluhan sok. Sabri Akpınar parkı içerisinde 520 m2 alan 
içerisinde prefabrik binada  Bayrampa a belediye personeline ve bakmakla yükümlü oldukları
yakınlarına, Bayrampa a halkına ve çevre ilçelerden gelen halkımıza 1. basamak sa lık hizmeti 
vermektedir.  

GENEL B LG LER

Birimin personel sayısı ve yıllar itibariyle harcama da ılımı a a ıdaki gibidir: 

Sa lık Hizmetleri Biriminde Görev Yapan Personel  
2004 2005 2006 

Ba hekim-müdür (çocuk uzmanı) 1 1 1 
Kadın-do um uzman 1 1 1 
Dahiliye uzmanı 1 1 1 
Radyoloji uzmanı 2 1 1 
Di  hekimi 1 1 1 
Pratisyen hekim 8 7 4 
Hem ire 6 6 5 
Röntgen teknisyeni 2 2 2 
Laborant 2 2 2 
Çevre sa l. Teknisyeni 1 1 1 
Memur 2 2 2 
Hizmetli personel 4 4 4 
Toplam  31 29 25 

Harcama Kalemleri 

2004 2005 2006 
Sa lık i leri müdürlü ü genel giderler 21.500 31.249 1.353
Tıbbi cihaz Alımları 1923 - 25567
Laboratuar ve acil birimi 44.382 20.279 29.756
Di  birimi 2500 7690 2.547
Acil birimi 1500 5814 3.876
Röntgen birimi 5000 8069 15.193
Toplam 76.805 73.101 78.311

POL KL N K H ZMETLER

a. Çocuk  Hastalıkları Poliklini i

Pediatri Poliklini i 0-15 ya  arası çocukların tanı ve tedavilerinin uzman doktorca  yürütüldü ü bir 
poliklinik olup, ayda yakla ık 90 hastaya hizmet vermektedir. 2006 yılında bakılan 0-15 ya  arası
hasta sayısı 1.150 olup bu hastaların ço unlu u 0-6 aylık yeni do an bebeklerden olu maktadır.
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Hasta muayenelerinde büyüme,geli me ve beslenme de erlendirmelerinin yanısıra, a ıların
uygulanması, i itme ve göz kontrolü gibi önemli kontroller de herhangi bir rahatsızlık söz konusu 
oldu unda ileri tetkik için hastaneler sevk edilmektedir. 

Yıllara Göre Çocuk Hastalıkları Poliklini i Hasta Sayıları
YILLAR 2004 2005 2006 

HASTA SAYILARI 1.381 1.371 1.150 

b. Kadın Do um Poliklini i

Kadın Do um Koruyu Hekimli i; mevcut hastalıklar ve olu abilecek hastalıklar hakkında koruyucu 
amaçlı bilgilendirmenin yanında her hastamıza takip kartı çıkarılmakta ve takipleri bu kartla 
yapılmaktadır. u ana  kadar Kadın Do um biriminde 3200 hasta kartı düzenlenmi tir. Hasta 
kartlarında hastanın ikayetleri 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 protokolüne 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 ki ilerde üpheli konumlarda ve uterusa ait kitlelerde hastalara epikriz 
düzenlenerek ultrason çıktısıda eklenerek hastanelere yönlendirilmektedir. Bu ekilde hem hastaların
i i kolayla makta hem de hastanelerdeki vakit kayıp önlenmektedir. Maligetelerde böylece erken tanı
imkanı sa lanmaktadır. Gebe muayenesinde kan grubu tayini , Rh uygunsuzluklarının (kan 
uyu mazlı ı) tespiti yapılmaktadır. Ayrıca tansiyon ve kilo takipleri yapılarak , Praeklamsi yönünden 
hastalar bilgilendirilmekte ve sa lıklı bir gebelik geçirmeleri için gereken bilgiler verilip yardımcı
olunmaktadır. Meme muayenesi, do um kontrolleri ,Gebe beslenmesi ve e itimi ile ilgili ilaç 
firmalarından edinilen bro ürler imkan dahilinde hastalara verilmekte ayrıca Aile Planlaması
hakkında hastalar bilgilendirilir. Gebelikte diyabet taramasına ba lanmı tır. Gelen hastaları
bilgilendirmek için bro ür bastırılmı  olup, bro ür örne i a a ıda gösterilmi tir. 2006 yılında kadın
do um poliklini inde 1.785 hastaya hizmet verilmi  olup aylık ortalama 150 hastaya bakılmı tır.

Yıllara Göre Kadın Hastalıkları Poliklini i Hasta Sayıları

2004 2005 2006 

HASTA SAYILARI 2.010 2.052 1.785 

c. Dahiliye Poliklini i

Dahiliye Poliklini imizde uzmanlık e itimi almı  bir hekim ve bir hem ire  hizmet vermektedir. 
Dahiliye Bölümü, genellikle iç hastalıkların te hislerinin konuldu u, tedavisi  gerekli olanların ihtisas 
kliniklerine sevk edildi i bölümümüzdür. Dahiliye poliklini imizde bakılan hastalıklar; Solunum 
sistemi, Sindirim sistemi, Kardiyo Vasküler sistem hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, Böbrek 
hastalıklarını te his etme, laboratuar sonuçlarını de erlendirmede ve birinci derece sa lık
hizmetlerinin el verdi i derecede te his ve tedaviler yapılmaktadır. 2006 yılında 2.450 hastaya 
bakılmı  olup ayda ortalama 210 hastaya hizmet verilmi tir.
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Yıllara Göre Dahiliye Poliklini i Hasta Sayıları
YILLAR 2004 2005 2006 

HASTA SAYILARI 2.648 2.495 2.450 

d. Di  Poliklini i

Di  poliklini imizde di  eti hastalıkları tedavisi yapılmakta  di  apsesi açılmakta ve küçük cerrahi 
operasyonlar yapılmaktadır. Di  sa lı ı konusunda tüm hastalarımıza  muayene esnasında gerekli 
bilgiler ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır. 2006 yılında 2.305 hastanın tedavisi yapılmı  olup 
tedavisi yapılamayan cerrahi müdahaleler ise bir üst hastanelere sevk edilmi tir. Di  ünitesi çalı ma 
alanları a a ıdaki gibidir. 

Di  çekimleri: Süt di  çekimi, normal çekim, komplikasyonlu çekim, kök çekimi 
Dolgu i leri: I ınlı dolgu, analgan dolgu, estetik dolgular, süt di i dolgular 
Di er: kanal dolgusu ve dolgu, yarım kanal, süt di li kanal tedavisi, sürekli di ler, ayrıca di
ta ı temizli i – te his amaçlı  anestezi – di  röntgeni ve banyosu yapılmaktadır.

 Yıllara Göre Di  Poliklini i Hasta Sayıları
YILLAR 2004 2005 2006 

HASTA SAYILARI vy 1.588 2.305 

e. Pratisyen  Hekim Poliklini i

Genel Tababet polikliniklerinde dört pratisyen hekim Ba hekimlikçe verilen görevleri  kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedir. Memur ve bakmakla yükümlü oldukları
ki ilerin muayene ve sevkleri, fakir ve muhtaç hastaların muayene ve tedavileri uzman ve pratisyen 
hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.  Ayrıca acil ve bula ıcı hastalıklara anında müdahale 
edilmekte ve gerekli önlemlerin alınması sa lamaktadırlar.  Doktorlarımız hasta muayeneleri 
haricinde i e giri  sa lık raporları ve ö renci sa lık raporları ki ilerin fiziki muayeneleri yapıldıktan 
sonra vermektedirler. Pratisyen hekimlerimizin görevleri arasında muayeneler haricinde defin ruhsatı
i lemleri için ölü muayenesi yapmak ve defin ruhsatı belgesi düzenlemektir. Adli vaka sayılabilecek 
cenazeler için ise tutanakla adli tıp kurumuna sevk etmektedir. 

Bayrampa a ilçesindeki Sıhhi ve gayri sıhhi i yeri denetimleri için ise çevre sa lık teknisyeni ile 
birlikte pratisyen hekim katılmakta i yerlerinin ruhsatlandırılması sa lanmaktadır. Pratisyen 
hekimlerimizin di er bir görevi ise evde hasta taramalarına katılarak hastaların tedavilerini yapmak 
gerekirse ilaçlarını tedarik etmek daha kötü durumdaki hastaların tedavisi için ise birimimizdeki 
ambulansla bir üst sa lık kurumuna sev etmektir. 2006 yılı itibariyle  pratisyen hekimler tarafından 
muayene edilen  toplam hasta sayısı 14.000 ki iyi geçmektedir. Bu hastaların haricinde kayıt altına 
alınmayan  sa lık raporu muayeneleri, ö renci raporları, spor okullarına kayıt için verilen sa lık
raporları bu rakama dahil de ildir.
  Yıllara Göre Pratisyen Hekim Poliklini i Hasta Sayıları

YILLAR 2004 2005 2006 

HASTA SAYILARI 26.200 17.500 14.000 
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RADYOLOJ  ÜN TES

a. Ultrason  Çekimleri 

Birimimizde u 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, Troid U.S.G, Kalça Çıkıkları U.S.G, Apandist U.S.G. 

Ultrason cihazımıza 2006 yılında 2. bir probun alınmasıyla  ultrason  ünitesindeki tetkik sayısı artmı
ve meme-troid-kalça-apandist tetkikleri eklenmi tir. 2006 yılı itibariyle ultrason ünitemizde 450  
hastaya hizmet verilmi  olup bu rakam 2006 yılı sonunda alınan 2. probun devreye girmesiyle daha 
fazla tetkikle hasta sayısı artacaktır.

b. Direkt Film  Çekimleri 

Birimimizde direk Film Çekimleri olarak, Özefagus Grafisi (Yemek Borusu Filmi), Sa lık Raporları
için Akci er Filmleri, Tüm Kemik Yapı Filmleri (El, ayak, gö üs, diz,burun, kafa, omuz, boyun bel, 
kalça vs.). Bu ünitemizin faaliyet alanları direk film çekimlerinin yanında ilaçlı film çekimleri ve i e
giri  sa lık raporları için film çekilerek sa lık raporu verilmektedir.  2006 yılında direk film çekimleri 
8.222 adet olup sa lık raporları için 2.550 adet film çekilmi tir. laçlı film sayısı ise 41 adettir. Direk 
film çekimlerinin  yapıldı ı ünitemiz  gerek film çekim cihazları gerekse film banyo cihazları
günümüz artlarına uygun kalitede ve çok kısa bir sürede (3-4 dk) film sonuçları verilmektedir. 
Ünitemizin gerek hizmet kalitesinin yüksek olu u gerekse fiyat açısından dü ük olması nedeniyle 
hasta potansiyeli di er yıllara oranla 2006 yılında da artı  göstermi  olup Bayrampa a ve çevre 
ilçelerden gelen hastalar yo un ilgi göstermektedir.  

Yıllara Göre Radyoloji Ünitesi Hasta Sayıları

 Röntgen Çekimleri Ultrason Çekimleri Sa lık Raporları

2004 YILI 3.224 VY 
          3.666 

2005 YILI 1.757 553 
4.317 

2006 YILI 8.222 450 
2.550 

LABORATUVAR ÜN TES

a. Hematolojik Testler 

Sürekli kendini yenilemeye açık tıbbi yakla ımımız, iyi hizmet anlayı ımız ve geli en tıbbi teknoloji 
ile kol kola, hekim ve hastalarımıza do ru, hızlı ve kaliteli hizmeti sürekli olarak vermek temel 
amacımızdır. Bu  amacımıza yönelik olarak 2006 yılında hematolojik test olarak  baktı ımız hasta 
sayısı 16.320 olup amacımız ne nedenli i lerli ve do ru oldu u ortaya çıkmaktadır. Laboratuarımızda 
Biyokimya, Hematoloji, idrar ve di er test dallarında,  tedavi gören poliklinik hastalarımıza, 30 test 
çe idi ile tıbbi tanı ve tedavi amaçlı hizmet verilmektedir. 
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b. Biokimyasal Testler 

2006 yılı laboratuar birimimizde yapılan biokimyasal test sayısı 5.921 adettir. Tıbbi cihazlarımızdan
spektrofotometre ve santrifüj cihazı 2006 yılı sonu itibariyle yenilenmi tir. 2007 yılı ve sonraki yıllar 
için yapılan bu yatırımlar 2006 yılında yapılan test sayılarını ve test kalitesini çok çok artıraca ına hiç 
üphe yoktur.   

c. Tam drar ve Di er Testler 

2006 yılı itibariyle 2.442 adet tam idrar tahlili gerçekle tirilmi tir. 2006 YILI içerisinde  239 gebelik 
testi yapılmı tır. Testlerin otomasyon ile yapıldı ı laboratuarda, cihaz bazında kendi kalite kontrol 
sistemlerinin yanı sıra ulusal  kalite kontrol sistemleri ile en yüksek düzeyde kalite hedefine yönelik 
olarak çalı ılmaktadır. Belediyemizin almı  oldu u ISO-9001 belgesi, kaliteyi üst düzeyde tutma 
araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu do rultuda sa lık hizmetleri birimimizde bu belge 
do rultusunda çalı malarına devam etmektedir. 

Yıllara Göre Laboratuar Ünitesi Yapılan Tahlil Sayıları
YILLAR HEMATOLOJ K

TESTLER 
B OK MYASAL 

TESTLER 
DRAR 

TESTLER
D ER 

TESTLER TOPLAM 

2004 YILI 15.850 6.681 2.815 797 26.143 

2005 YILI 21.010 8.100 2.537 278 32.015 

2006 YILI 16.320 5.921 2.442 239 24.922 

ÇEVRE SA LI I ÜN TES

a. Sıhhi yeri Denetimleri 

Müdürlü ümüz Belediye ilçe dahilinde bulunan Sıhhi Müesseselerin denetimine ve ruhsatsız
çalı anların gerekli sa lık ko ullarına uymaları sa lanarak ruhsatlandırılmasına çalı ılmaktadır.
Gerek rutin kontrollerde ve gerekse ruhsatlandırma a amasındaki kontrollerde sa lık artlarına 
uymayan esnafa birinci a amada süre verilmekte, verilen süre içerisinde görülen eksiklikleri yerine 
getirmeyen esnafın i yerlerinin kapatılması gibi yasal i lemler uygulanmaktadır. 2006 yılında denetimi 
yapılan toplam 490 i yerine gidilmi , bunların 387 i yerine ruhsat verilmi  olup 103 i yerine de ihtar 
verilerek eksikliklerin giderilmesi için süre verilmi tir. 

 Sıhhi yeri 

Denetimi 
Sıhhi yeri Ruhsat Sıhhi yeri htar 

2004 YILI 
455 371 84 

2005 YILI 
543 427 116 

2006 YILI 
490 387 103 
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b. Gayri  Sıhhi yeri Denetimleri 

2006 yılı itibariyle denetimi yapılan i yeri adeti 497’dir. Ruhsat verilen i yeri adeti ise 354 olup geriye 
kalan 143 i yerine ise ya ihtar verilip eksikliklerin giderilmesi istenmi  yada ruhsat i lemleri askıya 
alınmı tır. Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimi ve ruhsatlandırılması sırasında Gayri Sıhhi 
Müesseselerden çıkan ve çevre kirlili i yaratan etkenlerin giderilmesi için gereken çalı maları
yapmakta uymayanlar Plan Proje Ruhsat Müdürlü ümüze bildirilerek gerekli yasal i lemlerin 
yaptırılması sa lanmakta ve sonuçları takip edilmektedir. Gayri sıhhi yerlerinde görülen önemli 
eksiliklerin ba ında sa lıksız i yeri ortamı(havasız-temizlikten yoksun-dar mekan vb.), çalı anların
tetanoz gibi a ılarını yaptırmamaları, i yerlerinin güvenlik önlemlerine dikkat etmemeleri ba ta 
gelmektedir.

 Gayri Sıhhi yeri

Denetimi 

Gayri Sıhhi yeri 

Ruhsat 

Gayri Sıhhi yeri

htar 

2004 YILI 
322 249 73 

2005 YILI 
217 196 21 

2006 YILI 
497 354 143 

c. Vatanda ikayetleri

Çevre sa lık ünitemizde ki di er bir faaliyet alanı vatanda ikayetleridir. Beyaz masa yada e-mail 
yoluyla bize iletilen ikayetler bir hafta içerisinde denetim programına konup i yeri denetlenerek 
konuyla ilgili denetim sonucu vatanda a iletilmektedir. yeri denetimlerine katılan ekipler : Sa lık
hizmetleri biriminden 1 doktor 1 çevre sa lık memuru, Plan proje müdürlü ünden 1 müdür ve 
mühendis, zabıta müdürlü ünden 1-2 zabıta sıhhi veya gayri sıhhi i yeri denetimlerine çıkmaktadır.
2006 yılında beyaz masa, e-mail ,faks ve yazılı dilekçe ile 21 adet ikayette bulunulmu , adresleri 
belirtilen i yerlerine gidilerek denetlemeler yapılmı  ve bunlardan simit fırını, ekmek fırını lokanta 
gibi i yerleri  sa lıksız ko ullar nedeniyle kapatılmı tır.

d. Portör Muayene Hizmetleri 

Portör muayenesi  sıhhi i yerleri dedi imiz gıda i i ile u ra an i yerlerinde çalı an i çilerin senede en 
az bir defa yaptırmakla zorunlu oldukları bir halk sa ılı ı hizmetidir. Portör muayenesi yaptırmayan 
esnafa çalı ma ruhsatı verilmemektedir. Portör muayene hizmeti 20006 yılı ocak ayı sonunda 
hizmete ba lamı tır. Hizmet alımı yoluyla gerçekle tirilen hizmette esnafın portör hizmet aracına 
müracaatların 45ytl ücret kar ılı ında gaita kültürü, gaita mikroskobisi, burun bo az kültürü tahlilleri 
yapılmakta ve akci er filmi çekilmektedir. Sonuçlar bir hafta sonra çıktıktan sonra birimimizde fiziki 
muayenesi yapılarak portör hizmeti gerçekle mektedir. 2006 Yılı 30 Ocak tarihinde ba layan Portör 
muayene hizmeti için 1388 esnaf çalı anı portör aracına müracaatta bulunmu  ve portör yaptırmı tır. 
Ancak portör hizmeti 30.06.2006 tarihinde iptal edilmi tir. Portör hizmetinin iptal edilme gerekçesi 
olarak ise 6 aylık süre içinde ayda ortalama 250 ki iye hizmet verilmi  hedeflenen 1.000 sayısına
ula ılamamı tır. Yıl sonunda ise %70’i tamamlanamayaca ı anla ılaca ından hizmet anla ması
kar ılıklı olarak fesih edilmi tir.
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F Z K TEDAV  REHAB L TASYON VE ÖZÜRLÜLER MERKEZ

a. Fizik Tedavi Rehabilitasyon 

Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Özürlüler Merkezinde öncelikle Bayrampa a ilçesindeki özürlü ve 
rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalara hizmet verilmekte ve özürlü olan vatanda ımızdan ücret 
alınmadan tedavisi yapılmaktadır. Fizik tedavi  rehabilitasyon ve özürlüler merkezinin personel 
durumu a a ıdaki gibidir. 

Personel  Sayısı
2004 2005 2006 

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

2006 Yılında muayene edilen hasta sayıları a a ıdaki gibidir.  
2004 2005 2006 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon - 2236 2120 
Nöroloji - 164 587 
Psikiyatri - 367 955 
Psikolojik danı manlık - 351 817 
Toplam - 3118 4479 

2004 2005 2006 
Bez yardımına yönlendirilen hastalar - - 250 
Havuz terapisi için yönlendirilen ve transferi 
sa lanan hastalar 

- - 85 

Laboratuar uygulamaları: adet - - 254 
Çe itli enjeksiyonlar (eklem içi, yumu ak doku) - - 96 
Egzersiz e itim programları: hasta - - 1825 
Elektroterapi seans sayısı: - 12.888 32254 
Elektroterapi uygulanan hasta sayısı: - - 5213 

 2004 2005 2006 
Serebral Palsi rehabilitasyonu  - 466 934 
Nörolojik rehabilitasyon (beyin hasarlı hastalar, 
hemipleji, multipl skleroz, vs.)  

- 648 2429 

Ortopedik rehabilitasyon  - 153 246 
El rehabilitasyonu:  - 130 124 
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Çe itli Tedavi ve Terapiler 
 2004 2005 2006 
Özürlü danı manlık ve bilgilendirme - - 630 

-u ra ı terapisi *(Takı-tasarım kursu)  - - 224 
Okul, ev ve i yeri ziyaretleri  - - 84 
Oyun terapisi  - - 901 
Grup terapisi  - - 18 
Geli im testleri uygulaması  - - 20 
Zeka testleri - - 21 

EVDE HASTA TARAMA H ZMETLER

Evde Hasta Taramaları ilk defa 1999 yılında Bayrampa a ilçesinde uygulamaya konulmu tur. Daha 
sonra Büyük ehir Belediyesi bu uygulamayı  bütçesi ve yasal dayanaklarına göre bu hizmeti devam 
ettirmi tir. u anda di er ilçe belediyeleri de bu uygulamayı ba latmı tır. Evde hasta taramaları 2006 
yılı itibariyle yine gelenek üzere hizmet devam etmi tir. u anda ayda rutin 17 hastaya bakılmaktadır. 
Hasta sayıları acil hastalar oldu unda artı  göstermektedir. Buda aylık evde bakılan hasta sayısını 25-
30’a çıkarmaktadır. Evde Hasta Taramalarında esas kriter olarak maddi durumu özel doktor 
getirmeye yeterli olmayan ve evden dı arı çıkamayacak derecede ya lı ve rahatsız olması
gerekmektedir. Di er bir kriter ise ev hastasının tedavi edilebilecek bir rahatsızlı ının olmasıdır.
Müzmin rahatsızlı ı olan (felçli-kanser hastası v.b.) hastaların tedavisine yardımcı olunamadı ı için 
ev hastası olarak de erlendirilmemektedir. Ev hastalarına bir doktor ve bir hem ire ile birlikte 
haftada 2 defa kontrole gidilmektedir. Rutin yapılan tedaviler ise kulak, akci er dinlenmesi, üst 
solunum yolu bakılması, tansiyon ölçümü, eker– kolesterol tahlili yapılması belli ba lıcalarıdır.

AMBULANS H ZMETLER

2005 Yılında hizmete giren ambulansımız tam te ekküllü donanımıyla öncelikli olarak hasta 
nakillerinde hizmet vermektedir. 2006 yılında ayda 28-32 hasta nakli gerçekle tirilmektedir. Bu 
hastaların nakil gerekçesi ambulans haricinde tedavi olmaya gidemeyecek durumda yatalak diye tabir 
etti imiz a ır ve ya lı hastalardır. Doktor ve hem irelerin görevlendirildi i spor müsabakalarına, ev 
hastalarına ve gezilere ambulansla gidilmektedir. 

HEM REL K H ZMETLER

Birimin 2006 yılı hem irelik hizmetleri a a ıdaki tabloda görüldü ü gibidir. 

2004 2005 2006
EKG çekimleri 403 540 202
Tansiyon ölçümleri 1614 1987 1.280
Enjeksiyon uygulamaları 6889 9625 13.495
Serum takılması 93 46 145
Çocuk boy-kilo-ate  ölçümleri 952 1239 1516
nhalasyon ventolin tatbiki 17 8 11
eker ve kolesterol ölçümleri 50 42 57

Pansuman uygulamaları 388 206 209
Atu man uygulamaları - - 5
Sutur atılması 4 5 19
Genel toplam 10.410 13.698 16.939
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DAR LEMLER 

a. Defin Ruhsat lemleri 
Bayrampa a belediyesi sınırları içerisinde evde veya sokaktaki normal ölümlerde müdürlü ümüz 
idari i ler bölümü olarak ölüm müracaatlarını kabul etmekte ve defin ruhsatı düzenlendikten sonra, 
ölüm mernis tutanakların düzenleyip Bayrampa a Nüfus Müdürlü üne en geç on gün içerisinde 
toplu olarak göndermektedir. 2006 Yılı itibariyle 353 erkek 246 kadın olmak üzere 599 vatanda ımız
vefat etmi tir. Defin ruhsatı düzenlenebilmesi için ölen ahsın Bayrampa a Belediye sınırları
içerisinde vefat etmesi, normal ölüm (Kaza, dü me, darp, yaralama vb. adli vaka olmaması) olması
gerekmektedir. Ayrıca defin ruhsatı için müracaat ederken mümkünse birinci derecede yakınının
gelmesi, ölen ahsın nüfus cüzdanının getirilmesi e er kayıp ve bulunamaması durumunda 
Bayrampa a Nüfus Müdürlü ünden nüfus kayıt örne inin getirilmesi ve ölen ahsın hastalı ı ile ilgili 
olarak rapor,film, tahlil, sa lık karnesi vb. evrakların getirilmesi gerekir. 

2004 Yılı Defin 
Ruhsatı 2005 Yılı Defin Ruhsatı

2006 Yılı Defin
Ruhsatı

Defin Ruhsat  
Sayıları 592 556 599

b. Eczane lemleri 
Belediyemiz memur personeli müdürlü ümüzdeki doktorlar tarafından reçeteleri yazıldıktan sonra 
anla malı olan eczanelerimizden ilaçlarını temin etmektedirler. Anla malı eczanelerimiz bu ekilde 
ellerinde biriken memur sevk ve reçetelerini belli aralıklarla dosya halinde müdürlü ümüz idari i ler 
bölümüne göndermektedirler. 2006 yılında 3.093 adet memur reçetesi düzenlenmi tir. dari i ler 
bölümüne gelen eczane dosyaları müdürlü ümüzde görev yapan doktorlara sırasıyla kontrol 
edilmesi için teslim edilmektedir. Doktorlar tarafından dosyalardaki reçetelerin birebir fiyat 
kupürlerinin kar ıla tırılması, ödemesi yapılan ilaçların olup olmadı ı vb. Kontrol edilir. Sevklerde 
ise kurum kayıt no, mühür ve doktor imzası vb. Kontrol edilir. 

 2004 Yılı Reçete Miktarı 2005 Yılı Reçete Miktarı
2006 Yılı Reçete 

Miktarı

Reçete Sayıları 5.201 4.637 3.093

c. Hastane Faturaları
Bayrampa a Belediyesinde çalı an memur personelin ve bakmakla yükümlü oldu u yakınlarının özel 
hastane ve devlet hastanelerinde tedavi için gittiklerinde sa lık harcaması için kurumumuz 
tarafından ödenmek üzere birimimize fatura gönderilmektedir. Sa lık hizmetleri birimize gelen 
faturalar yapılan tedavilerin usule uygun olup olmadı ı ücretlendirilmesi bütçe uygulama talimatına
göre yapılıp yapılmadı ı incelenerek ödemesi yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlü üne 
gönderilir.

2006 yılı hasta kayıt rakamları
2004 2005 2006 

Memur sevk 2531 1738 2694
Memur muayeneleri 4897 2956 2944
Vatanda  muayenesi 95.030 42.931 25.025
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1.11.2. Veteriner Hizmetleri Birimi 

Belediyemizde veterinerlik hizmetleri 6 ana ba lıkta, 10 kurum personeli ve aynı zamanda dı  hizmet 
alımı yoluyla sa lanan di er personelle gerçekle tirilmektedir. Dı  hizmet alımında personel sayısı
de i kenlik gösterebilmektedir. Birimizin yıllara göre personel sayıları a a ıdaki gibidir: 

Veterinerlik Birimi Personel Sayıları
 2004 2005 2006 
Kurum Personeli     
     Veteriner Hekim 1 1 1 

laçlama çisi 1 1 1 
     Hayvan toplama ve bakım i çisi 4 4 4 
     Memur 1 1 1 
     Hizmetli 2 2 2 

oför 1 1 1 
     Toplam 10 10 10 
Ta eron Firma Personeli    
     1. ve 3. dönem    
 Veteriner hekim 1 1 1 

laçlama efi 1 1 1 
oför 1 1 1 
laçlama i çisi  4 4 4 

   2.  dönem    
 Veteriner hekim 1 1 1 

laçlama efi 1 1 1 
oför 1 1 1 
laçlama i çisi  4 4 4 

5.11.2.1. Klinik i lemler: Birimizde klinik i lemler üç alt ba lıkta takip edilmektedir: 
Muayene/operasyon, a ı ve mikroçip uygulamaları. Buna il kin 2006 yılı faaliyetleri a a ıdaki gibidir: 

 2004 2005 2006 
Muayene Edilen  Hayvan  Sayısı vy 1016 1474 
A ılanan Hayvan Sayısı
     Kuduz 
     Karma 
     Toplam 

vy 
vy 
vy 

590
213
803

669
300
969

Kısırla tırılan Hayvan Sayısı
      Kedi 
      Köpek 

vy 
vy 

30
44

40
58

Mikroçip Uygulaması
      Kedi 
      Köpek 

vy 
vy 

0
0

27
249
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5.11.2.2. Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi: Sokak hayvanlarıyla ilgili 2006 yılı faaliyetleri 
a a ıdaki gibidir: 

 2004 2005 2006 
Toplanan Sokak  Hayvanı  Sayısı vy 175 152 

aretlenin Sokak  Hayvanı  Sayısı vy 97 134 
Kısırla tırılan Hayvan Sayısı
      Kedi 
      Köpek 

vy 
vy 

30
40

44
54

Sahiplendirilen vy 34 43 

5.11.2.3. laçlama ve Dezenfeksiyon Çalı maları: Birimizin 2006 yılına ait ilaçlama ve dezenfeksiyon 
çalı maları a a ıdaki gibidir: 

1. Larva laçlaması

 2004 2005 2006 
Bodrum vy 638 1573 
Havuz vy 261 924 
Izgara vy 508 794 
Kanal vy 168 313 
Kuyu vy 960 2735 
Su birikintisi vy 267 1533 
Su deposu vy 479 1588 
Di er vy 22 7 
Toplam vy 5308 11473 

2. Kapalı Alan laçlaması

 2004 2005 2006 
Kamu Ha ere laçlaması (m2)  vy 72400 53080 
Özel Fare ilaçlaması (adet)  vy 13 30 
Uçkun ilaçlaması (gün sayısı – gece) vy 84 100 
Kanal Sisleme laçlaması (adet) vy 6203 8939 
Park ilaçlaması (adet) vy - 59 
Konteynır ilaçlaması (adet) vy 1846 445 

3. Fare laçlaması

 2004 2005 2006 
Logar (adet) vy 497 1735 
Izgara  (adet) vy 393 652 

4. Dezenfeksiyon Çalı ması

 2004 2005 2006 
Okul vy 35 42 
Cami vy - 30 
Park vy - 153 
Barınak vy 40 34 
Kurban Satı  Yeri vy 8 42 
Kurban Kesim Yeri vy 10 12 



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |163

5.11.2.4. Gıda Denetimi Çalı maları: Birimizin 2006 yılında gıda denetimi çalı maları önceki yıllarla 
kar ıla tırmalı olarak a a ıdaki gibidir: 

 2004 2005 2006 
Denetlenen i yeri sayısı vy 115 816 

5.11.2.5. Kurban Faaliyetleri: Birimizin 2006 yılında kurban faaliyetleri önceki yıllarla kar ıla tırmalı
olarak a a ıdaki gibidir: 

Kurbanla lgili Baskı Faaliyetleri 
 2004 2005 2006 
El Bro ürü (Adet)  vy 20.000 30.000 
Büyük Bro ür (Adet)  vy 20.000 10.000 
Kitapçık vy - 5000 
VCD vy 10.000 10.000 
Kurban kesim sertifika sayısı  vy - 37 

Kurban Sayıları
 2004 2005 2006 
Küçük ba  vy 5344 12183 
Büyük ba   vy 3812 11352 

5.11.2.6. Yıllara Göre Harcama Kalemleri: Birimizin yıllara göre harcama kalemleri ve genel bütçe 
içindeki payları a a ıdaki gibidir. 
 2004 2005 2006 
Klinik büro harcamaları vy 17.379 6.893 
laçlama çalı maları vy 143.924 169.275 

Kurban Faaliyetleri vy 89.351 497.778 
Hayvan toplama rehabilitasyon merkezi vy 7.799 1.077 
Genel toplam  vy 258.454 675.025 
Genel bütçe vy 72.500.000 88.600.000 
Genel bütçe içindeki payı  vy 0,0035 0,0076 
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1 . 12 .  P l an  ve  P ro j e  Müdür l ü ü

1.12.1. Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi 

Mücavir alan içinde kalan sıhhi müesseselerin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden 
kontrollerini yapan 3572 sayılı kanununun 4. maddesinde belirtilen kriterlere hassasiyet göstererek 
yasa ve yönetmelikler do rultusunda yeri Açma ve Çalı tırma Ruhsatı vermek üzere kurulmu tur; 
Birim a a ıdaki faaliyetlerini a a ıdaki kanun ve yönetmeliklere göre yürütmektedir.  

3572 sayılı  i yeri açma ve çalı ma ruhsatlarına dair kanun. 
5393 sayılı Belediye kanunu.  
5216 sayılı Büyük ehir Belediye kanunu.  
5259 Sayılı   Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılması
Hakkında kanun. 
353 sayılı Kanun hükmünde Kararname ve 2005/9207 Sayılı yeri Açma ve Çalı ma
Ruhsatlarına ili kin Yönetmelik.   
Zabıta talimatnamesi. 

Ruhsat biriminde 1 Müdür,  3 Ruhsat Memuru 1 Ölçü Ayar Memuru, 1 Evrak Kayıt Memuru, 1 
Odacı, ve evrak takip i lemlerini yürüten 2 adet Zabıta Memuru olmak üzere toplam 9 adet 
personel’ den olu maktadır.

FAAL YET ALANLARI 

1. yeri Açma Ve Çalı ma Ruhsatı Vermek: Ruhsatlandırmada izlenen Prosedür; Yönetmeli e uygun 
olarak doldurulan ba vuru formu alındıktan sonra; Sa lık leri Müdürlü ü, Zabıta Müdürlü ü ve 
mar Müdürlü ü elamanlarından olu turulan komisyon tarafından i yeri; sıhhi, fenni, tfaiye ve 

zabıta yönünden de erlendirilerek komisyon görü ü do rultusunda ruhsatlandırma yapılır.

2. Umuma Açık stirahat Ve E lence Yerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi: Umuma Açık stirahat 
ve E lence Yerlerinin ruhsatlandırılmasında usul istenen belgelerin yanı sıra i yeri sıhhi, fenni, itfaiye 
ve asayi  yönünden yapılan tahkikatlarının olumlu olması durumunda ruhsatlandırma gerçekle ir.

3. Umuma Mahsus Yerlerin Denetimleri:  Müdürlü ümüz bünyesinde olu turulan denetim ekibi tara-
fından Umuma Açık stirahat ve E lence Yerlerinin gece denetimleri yapılmakta olup ayrıca
Belediye, Emniyet, Sa lık ve Milli E itim elemanlarınca Kaymakamlı ın olu turmu  oldu u
komisyonda görev alarak gündüzleri nternet 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 i in niteli i göz önünde tutularak tatil yapılması
gereken günde istisna hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler Müdürlü ümüze müracaat 
ederek hafta tatili ruhsatı alırlar. Hafta tatili ruhsatı yıllık olarak düzenlenir ve o yıl  için geçerlilik ta ır.
5. Pazarcı Esnafın Belge Tasdik lemlerini Yapmak: Halkımızın;  ya , kuru meyve ve sebze, günlük 
ihtiyaç maddeleri ile giyim ve ev e yası gibi ürünleri,  evlerine yakın ve daha ucuz olarak temin 
etmelerini sa lamak amacıyla,   haftanın belirli günlerinde ilçemiz sınırları içerisinde Belediye 
Ba kanlı ımızca  Pazaryeri olarak tespit edilmi  yerlerde satı  yapmak isteyen Esnaf  için  Yer tahsisi 
ve tezgâh kurma belgesi verilmekte ve bu belge her yıl onaylanmaktadır…

6. Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Damgalanma lemlerini Yapmak: 3516 Sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri kanuna 
göre ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak ve damgalama 
i lemlerini gerçekle tirerek tasdikleri yapılmakta
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7. Mesul Müdür Belgesi: Umuma Açık stirahat ve E lence Yerleri ve çok amaçlı alı  veri  merkezlerini 
sevk ve idare etmek üzere i yeri sahipleri tarafından tayin edilen kimselere verilen belgedir. 

8. Canlı Müzik zin Belgesi: Lokantalara çkili yerlere ve Meskûn mahal dı ında bulunan Çay 
Bahçelerine halkın huzur ve sununu bozmaması kaydıyla gerekli ölçümler yapılarak yetkili amir veya 
görevlendirece i ki inin kararı ile Canlı müzik izin belgesi verilir.  

2006 YILI DE ERLEND RMES

Yasal mevzuata aykırı faaliyette bulunan  487 i yerine mühürleme kararı çıkarılmı  olup müracaatta 
bulunmayan veya uygun bulunmayan 73 i yerine mühürleme, 25 i yerine geçici mühürleme, 13 
i yerine uyarı cezası, 55 i yerine 53.000.00 YTL. para cezası  i lemi uygulanmı tır. Birimimiz 
01.01.2006–31.12.2006 Tarihleri arasında 572 adet i yeri açma ve çalı ma ruhsatına kar ılık
267.128.00 YTL 581 adet hafta tatili ruhsatına kar ılık 69.742.00 YTL, 714 adet Pazar tezgâh kurma 
belge tasdiki ve devir i lemlerine kar ılık 294.136.00 YTL, 158 adet ölçü tartı aletleri damgalama ve 
muayenelerine kar ılık 5.664.00 YTL 13 adet Mesul Müdür Belgesine kar ılık 2.450 YTL, 55 i yerine 
53.000.00 YTL para cezası uygulanmı  olup yıl içinde tahsil edilen toplam gelir 692.120.00 YTL’dir. 

2006 YILI CMAL

 Adet Açıklamalar Toplam
1 572 yeri Açma Ve Çalı tırma Ruhsatı 267.128
2 581 Hafta Tatili Ruhsat I 69.742
3 714 Tezgâh Kurma Ve Belge Tasdiki 274.216
4 36 Pazar Devri 19.920
5 158 Ölçü Tartı Aletleri Damgalamaları 5.664
6 13 Mesul Müdür Belgesi 2.450
7 55 Para cezaları 53.000
   TOPLAM 692.120

GEL RLER VE YILLARA GÖRE ARTI  ORANLARI 

 2004 2005 2006 
Sa lanan gelir (YTL) 442.980 584.644 692.120 
Önceki yıla göre artı  oranı (%) 100 32 19 

1.12.2. Gayrı Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi 

Genel

Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi; 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 yada do al kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek 
müesseselere kanun ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve çalı ma ruhsatı veren müesseselerin 
(G.S.M) Çevre ve insan sa lı ı, yangın önlemi, i çi sa lı ı, i  güvenli i ile teknik yönden 
denetimlerini yaparak ve yaptırarak çalı ma ortamlarının sa ılıklı ve çevreye uyumlu olmalarını
sa lamak amacıyla çalı an, teknolojik ve bilimsel geli melerden yararlanarak sorumluluk sahasındaki 
müesseselerin (G.S.M.lerin) ehirle me, sanayile me arasındaki dengenin kurulmasına imar planları
dikkate alınarak katkıda bulunan, yapıların ve i yerinin mekanik, elektrik, ısı yalıtım, do algaz, tesis 
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kurma izni, uygulama ve yerle im 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 birimdir. 

Birimin çalı malarına yön veren kanun ve yönetmelikler a a ıdaki gibidir: 

3572 sayılı i yeri açma ve çalı ma ruhsatlarına dair kanun.  
5216 sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu. 
5393 sayılı Belediyeler Kanunu. 
3194 sayılı mar kanunu ve yönetmeli i.
1475 sayılı i  kanunu. 
2872 sayılı çevre kanunu. 
5179 sayılı Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlemesine dair kanun ve Gıda sicili i lemleri ile 
sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki yönetmelik. 
1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu. 
2005/9270 sayılı i yeri açma ve çalı ma ruhsatlarına ili kin yönetmelik. 
stanbul Büyük ehir Belediyesi yangın zabıta ve teknik uygulama yönetmelikleri çerçevesinde görev 

yapmaktadır.

Birimin son üç yıldaki personel kadrosu a a ıdaki gibidir: 

 2004 2005 2006 
Birim yetkilisi (Makine Mühendisi) 1 1 1 
Elek.Y.Müh. 1 1 1 
Mak.Y.Müh. 1 1 1 
Mak.Müh. 1 2 2 
Elek.Müh. 2 2 2 
Elektronik Müh. 1 1 1 
Kalem Sorumlusu 1 1 1 
Daktilograf (bilgi i lem) 1 1 1 
Evrak Kayıt Memuru    1 1 1 
Toplam 10 11 11 

Faaliyet Alanlarımız

Birimimizin faaliyet alanı i yerlerine (Gayri Sıhhi Müesseselere) açma ve çalı ma ruhsatı,asansörlere 
i letme ruhsatı düzenleme,tesisat projeleri tetkik ve onay i lemleri (yapı ruhsatı eki projeler) yeni 
kurulacak tesislere tesis izni projesi tetkik ve onay i lemi ile tesis izin belgesi düzenleme,yapıların ısı
yalıtım denetimlerinin yapılması ve rapor düzenleme in aatı tamamlanmı  yapılara yapı kullanma izni 
tesisat raporu verilmesi,G.S.M. (2.3.Sınıf) açma ve çalı ma ruhsatı denetimlerinin yapılması
projelerinin onay  i lemleri,i yerlerindeki periyodik muayeneye tabi cihazların muayenelerin 
yapılması,gıda maddeleri üreten i yerlerine (G.S.M) gıda sicil belgeleri düzenlenmesi,çevreye uyumlu 
i yerleri olu umu için yapılan faaliyetler ile  ikayetlerin de erlendirilmesi  sonuçlandırması ile di er
birimlerle mü tereken (koordinasyon içinde) çalı malar yapılması faaliyet alanlarımız içindedir. 

1.  Büro Hizmetleri 

dari Büro: Bu büromuzla birimimizle ilgili tüm evrak ve dilekçe kaydı,di er birimlere ve dı  ünitelere 
cevap yazıları zimmet tanzimi ve takibi  senelik izin,istirahat takibi i yerleri ruhsat ve denetimleri ile 
yapı ruhsatı eki  evrakların kaydı takibi ve ilgili birimlere aktırılması,tüm yazım ve yazı ma i lemleri 
ile ilgili çalı ma yapma, ar ivleme ve kırtasiye takibi gibi hizmetleri yürütülmektedir.                    
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Teknik Büro: Bu büromuzdaki elemanlarımızca (Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve 
elektronik Mühendisleri) ruhsat eki projeleri tetkiki ve tasdiki ve ısı yalıtım kontrolleri i yeri 
denetimi ve rapor edilmesi,yapı kullanma tesisat raporu düzenlemesi,açma ve çalı ma ruhsatı ile ilgili 
i lemler,di er ünitelerle dosaya hazırlama kontrollük hizmetleri ve i yerindeki muayeneye tabi 
cihazların periyodik muayenelerinin yapılması, ikayetlerin de erlendirilmesi... v.b. hizmetler 
yürütülmektedir. 

2. Gayri Sıhhi Müesseseler yeri Açma ve Çalı ma Ruhsatı Düzenleme   

Ruhsatlandırmada izlenen prosedür gere i yönetmeli e uygun olarak ba vuru formu ve müracaatta 
istenilen belgelerle birlikte hazırlanan dosya ile ba vuru üzerine sıhhi, fenni, yangın ve çevre 
yönünden tetkikler de erlendirilmeler yapılarak ve yaptırılarak Sa lık leri Müdürlü ü, Temizlik 

leri Müdürlü ü  Çevre Koruma leri Birimi ve Plan ve Proje Müdürlü ünden olu turulan ve 
yetkili kılınan Gayri Sıhhi Müesseseler inceleme kurulunun uygun görü ü do rultusunda 
ruhsatlandırma yapılır.2006 yılında yapılan faaliyetler sonucunda 205 adet açma ve çalı ma ruhsatı
düzenlenerek verilmi tir. Birimizde 2.3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere açma ve çalı ma ruhsatı
düzenlemekte ve vermektedir. 

3. Yapı Ruhsatı Eki Tesisat Projeleri Tetkik ve Onay lemleri 

Yapı sahibinin ve projeyi hazırlayan Müelliflerinin dilekçe, istenilen evraklar ve projelerle birlikte 
ba vuruları üzerine, mar ve ehircilik Müdürlü ünden yapıya ba lanılmadan önce alınması gereken 
yapı ruhsatı eki (Sıhhi tesisat, Elektrik tesisatı, ısıtma ve havalandırma, do algaz, so utma, klima, 
asansör, yangın tesisatları  vb.) tüm tesisat projeleri ile ısı yalıtım projeleri, tesis kurma izni 
projelerinin mevzuata uygun olarak tetkiki ve tasdik i lemleri yapılmaktadır. 2006 yılında birimizde 
345 adet yapı ruhsatı eki tesisat projesi i lem görmü  305 adeti onaylanarak mar ve ehircilik
Müdürlü üne gönderilmi tir.40 adet dosya ise evraklarını tamamladı ı an verilebilecek durumdadır.

4. Yapı Kullanma zni Tesisat Raporu ve Isı Yalıtım Raporu Düzenleme lemleri 

Yapıların in aat safhasında ve kaba in aatı tamamlanmı  (sıvaya ba lanmadan önce) olanların
sahiplerinin ve Müelliflerinin ba vuruları üzerine tasdikli ısı yalıtım projesine uygun olarak yapılmı
yapıların ısı yalıtımla ilgili raporlarının ve yapı ruhsatlarının tasdiki yapılmaktadır. n aatı
tamamlanmı  yapıların sahiplerinin ve Müelliflerinin ba vuruları üzerine yapıların tesisat kontrolü, 
onaylı tesisat projelerine uygunlu u kontrol edilerek, yapıların yapı kullanma izni tesisat raporları ve 
ruhsatlarının tasdikleri yapılarak mar ve ehircilik Müdürlü üne gönderilmektedir. 2006 yılında 
birimimizde 145 adet ısı yalıtım raporlarının  ve ruhsatlarının tasdiki yapılmı tır. 85 adet yapı
kullanma izni tesisat raporu ile  85 adet ısı kazancı raporu tanzim edilmi tir.

5. Gayri Sıhhi Müesseselerin ( yerlerinin) Denetimi 

lçemiz sınırları dahilindeki tüm i yerlerinin açma ve çalı ma ruhsatı ve i yerlerinde çalı tırılan 
periyodik muayeneye tabi cihaz ve makinelerinin muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadı ının
denetimleri teknik elemanlarımızca yapılmaktadır.

Denetimleri yapılan i yerlerine tebligatlar yapılarak tedbirler aldırılmakta ve ruhsat müracaatında 
bulunmaları için yasal mevzuat çerçevesinde i lemler yapılmaktadır. 2006 yılında 862 adet i yeri 
denetlenmi ,müracaatta bulunmaları için zabıta müdürlü ümüzce tebligatları yaptırılmı , ikayete 
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konu olan ve çevreyi menfi yönde etkileyen yerlerle ilgili mevzuat çerçevesinde yasal i lemler 
yapılmı tır.

6. Çevreye Uyumlu yerleri Olu umu çin Yapılan Faaliyetler le ikayet De erlendirme ve Sonuçlandırma 

Hizmetleri 

Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyette bulunan çevreye, insan sa lı ına, altyapıya zarar veren ve 
vermesi muhtemel olan i yerlerinin ıslahı (show-room’a dönü ümü  vb.) tahliyesi için çalı ılmı
döküm atölyelerinin tamamı tahliye ettirilmi , ikayete konu yerlerin (mesken sahasından ) tahliyeleri 
ve ta ınmaları için gerekli i lemler ve uygulamalar yapılmı tır. Ayrıca sünger depoları, oto kaporta 
boya atölyeleri, oto tamir atölyeleri, hurda depoları, LPG satı  yerleri, metal kaplama atölyelerinin 
tamamı ile ilgili çalı malar yapılmı  bir bölümünün mevzuata uygun yerlere ta ınması sa lanmı ,
faaliyette bulunanlarla ilgili gerekli çalı malar yapılmaya devam edilmektedir.Birimizde gelen 81 
(seksen bir) adet beyaz masa 75 (yetmi  be ) adet ikayet dilekçesi,telefon ve e-mail ile yapılan 
ikayetlerle ilgili gerekli yasal i lemler yapılmı tır.

Kontrol Edilip lem Yapılan  yerleri 

 2004 2005 2006 
Sünger Depoları  (Adet)                   6 5 12 
Oto Kaporta Boya Atölyesi   (Adet)                   3 6 42 
Oto Tamir Atölyesi  (Adet)                               4 8 33  
Hurda Depoları (Adet)                                        4 21 13 
LPG Satı  Yerleri Deposu  (Adet)                      3 5 13 
Metal Kaplama Atölyesi   (Adet)                        1 14 22 

7. Cihaz, Makinalarının Periyodik Muayenelerinin Yapılması ve Rapor Tanzimi  

çi sa lı ı i  güvenli i ile de ba lantılı olarak Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerle sair yerlerde 
(yapılarda) çalı tırılan kompresörlerin, asansörlerin, vinçlerin, kreynlerin, yakıt tanklarının, buhar 
kazanlarının ve buhar jeneratörlerinin vb cihaz ve makinelerin periyodik muayeneleri yapılarak ve 
raporları tasdik edilerek verilmektedir. 2006 yılında periyodik fenni  muayeneleri yapılan makine ve 
cihaz sayısı : 71 adettir.   

8. Gıda Sicil Belgesi Düzenleme 

5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve gıda sicili i lemleri ile 
sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki yönetmeli e uygun olarak dilekçe ve gıda sicili için gerekli 
belgelerle ba vuru alındıktan sonra Sa lık leri Müdürlü ünden Veteriner hekim, Park ve Bahçeler 
Müdürlü ünden, Ziraat Mühendisinin kontrol ve denetim raporları do rultusunda gerekli 
de erlendirmeler yapılarak gıda maddeleri üreten i yerlerine gıda sicil belgesi düzenlenerek 
verilmektedir. 2006 yılında birimimize 67 adet gıda sicil ba vurusu yapılmı  ve 54 adet gıda üreten 
i yerine gıda sicil belgesi düzenlenerek verilmi tir.

Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi  lem Sayıları

2004 2005 2006 
yeri açma ve çalı ma ruhsatı 293 200 205 

 Yapı kullanma izni tesisat raporu 55 74 85 
 Isı yalıtım raporu 69 74 145 
 Ruhs. pr. onay+i yeri açma izini +itf. harcı 293 200 2005 
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 Kontrol edilen i yerleri 654 1062 862 
 Periyodik fenni muayene 95 80 71 
 Tesisat projesi onayı 205 181 305 
 Proje tescil i lemleri 396 488 531 
 Gıda sicil belgesi 0 0 54 
Toplam 2060 2359 4263 

Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi  Gelirleri 
 2004 2005 2006 

yeri açma ve çalı ma ruhsatı 3.356 2.870 3.190 
 Yapı kullanma izni tesisat raporu 83.832 66.765 247.743 
 Isı yalıtım raporu 10.262 33.060 28.865 
 Ruhs. pr. onay+i yeri açma izini +itf. harcı 117.068 80.797 146.253 
 Kontrol edilen i yerleri 0,00 0,00 0,00 
 Periyodik fenni muayene 590 970 270 
 Tesisat projesi onayı 137.201 141.305 1.944.303 
 Proje tescil i lemleri 8.184 11.101 24.874 
 Gıda sicil belgesi 0,00 0,00 7.750 
Toplam 360.496 336.869 2.403.250 

1 . 13 .   Te mi z l i k  l e r i  Müdür ü  

“Tercihlerimiz gelece imizi belirleyecektir” temel ilkesinden  hareket eden Temizlik leri 
Müdürlü ü; (a) Temizlik leri Birimi ve (b) Çevre Koruma leri Birimi olmak üzere iki farklı
bran ta faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.13.1. Temizlik leri Birimi 

Birimimiz; ilçe genelindeki evsel, endüstriyel ve tehlikeli katı atıkların tüm çevresel kriterler ve ilgili 
yönetmelikler göz önüne alınarak, optimum maliyetle toplanmasını ve Büyük ehir Belediyesince 
tespit edilen aktarma merkezlerine veya bertaraf sistemlerine nakledilmesini sa lamak amacıyla
çalı malarını yürütmektedir. 

Çevreye Duyarlı Temizlik Araçları

2000 yılında Türkiye’ de bir ilk olarak gerçekle tirdi imiz çöp toplama araçlarımızın, temizlik 
araçlarına dönü türülmesi projemiz kapsamında; çöplerin toplanması ve ta ınması esnasında 
olu acak koku ve görüntü kirlili inin önlenmesi amacıyla kamyonlarımızın arka kasaları hareketli 
panel sistemiyle kapatılmı  ve kamyonlarımızın yan kasalarına çevre bilincini geli tirici sloganlar  ve 
resimler içeren bilboardlar yerle tirilmi tir. “Çöplerimiz çiçek açtı” sloganıyla ba lattı ımız bu proje 
bugün de revize edilmeye devam etmektedir. 
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Temizlik Aracı Filomuz 

 2004 2005 2006 
13m3’lük sıkı tırmalı çöp kamyonu  (adet) 15 15 15 
 20m3’lük  sıkı tırmalı çöp kamyonu   (adet) 3 3 3 
7m3’lük sıkı tırmalı çöp kamyonu   (adet) 3 3 3 
Büyük damperli kamyon   (adet) 3 4 4 
Küçük damperli kamyon  (adet) 2 2 3 
Yükleyici i  makinesi  (adet) 2 2 2 
Tıbbi atık aracı (Tıbbi atık yönetmeli ine uygun)  (adet) 1 1 1 
Arozöz (15 tonluk)  (adet) 2 2 2 
Büyük süpürge makinesi   (adet) 1 1 1 
Küçük süpürge makinesi   (adet) 1 1 2 
 2 m3’lük süpürge aracı   (adet) - - 1 
 4 m3’lük süpürge aracı    (adet) - - 1 
 Konteynır yıkama aracı   (adet) - - 1 
Toplam 33  39 

Çalı an Kadromuz 

dari Ekip 2004 2005 2006 Teknik Ekip 2004 2005 2006 
Müdür 1 1 1 Hidrolikçi     1 1 1 
Doktor 2 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 ba ı   4 4 4 Kaynakçı 1 1 1 
Depocu  1 1 1 Ya lamacı 1 1 1 
Büro memuru  2 1 1 Boyacı; 1 1 1 
Toplam 13 13 13 Toplam 8 8 8 

Yüklenici irket Aracılı ıyla Çalı an Personel Sayısı

çi sayısı 2004 2005 2006 
Çöp toplama ve Nakli i i     129 106 109  
Süpürgelerin Çalı ması i i  4 4 10  
Caddelerin Yıkanması i i      4 4 4  
Elle süpürme i i                118 108 148  
Toplam  255 243 292 

2006 Yılı Temizlik Çalı maları

1. Bütün cadde ve sokaklar, her gün program dahilinde süpürülerek temizlenmi tir. 
2. lçemizdeki otuz ana arter süpürge i çileri ve süpürge araçları tarafından sürekli süpürülmü tür. 
3. Cadde, sokak ve meydanlar program dahilinde yıkanmı tır.
4. Çevre temizlik ekibimizce ilçemizdeki sahipsiz ev e yaları, moloz vb. gibi atıklar ayrı toplanarak, 

nakledilmi tir. 
5. Süpürge ekibi, hava muhalefetinden do an olumsuzlukların giderilmesinde, reklam araç ve 

gereçlerinin temizlenmesinde ve program ve açılı larda ilgili yerin temizlenmesinde de görev 
yapmaktadır.

6. Sanayi atıkları ve in aat molozları ücret kar ılı ında toplanmı tır.
7. lçemizdeki bo  arsalar periyodik olarak temizlenmi tir. 
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8. lçe genelindeki tüm konteynırlar program dahilinde yıkanmı , dezenfekte edilmi  ve bakımı
yapılmı tır.

9. Evsel katı atıklar program dahilinde her mahalleden haftada 3 kez, saat 19.00  dan sonra 
alınarak nakledilmi tir. 

Mahallelerin Çöp Alma Günleri 

1- Pazartesi-Çar amba-Cuma günleri çöp alınan mahalleler 
  a) Yenido an mah.              b) Orta mah.              c) Altıntepsi mah. 
         d) Terazidere mah.               e) smetpa a mah.     f) Muratpa a mah. 

       2- Salı – Per embe – Cumartesi Günleri Çöp Alınan Mahalleler 
            a) Yıldırım mah.                   b) Cevatpa a mah.      c) Kocatepe mah.

            d) Kartaltepe mah.               e) Vatan mah. 

Pazar Yeri Atıklarının Toplanması Ve Pazar Yerlerinin Dezenfeksiyonu 

lçemizde belirli günlerde kurulan toplam 8 adet açık semt pazarı, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında 
tamamen temizlenmi  ve sabahları yıkanmı tır. Organik atık muhtevası yüksek pazar artıklarını ayrı
toplamak için müdürlü ümüzce da ıtılan 60.000 adet ye il po etle, organik atıklar ayrı toplanarak 
nakledilmi tir. Bu uygulamayla semt pazarlarında gece olu acak gürültü kirlili inin de önüne 
geçilmi tir.

Sanayi Atıklarının Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 

lçemizde endüstriyel faaliyetten kaynaklanan sanayi atıkları ücret kar ılı ında ayrı toplanmı  ve ayrı
nakledilmi tir. Bu atıkların ayrı toplanması için i letme yetkilisiyle sözle me yapmamız yeterli 
olmaktadır.

Pillerin Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 

lçe genelinde muhtelif yerlere 90 adet pil kutusu yerle tirilerek; a ır metal içerdikleri için tehlikeli 
atık kapsamına giren pillerin, özel yöntemlerle bertaraf edilmesi sa lanmı tır.

Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması ve Nakledilmesi 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i do rultusunda; 20 yatak altı hastane, dispanser, klinik, 
laboratuar, görüntüleme merkezi, eczane ve tüm sa lık   kurulu ları ile bireysel 
muayenehanelerden(tıp doktoru, di  hekimi ve veteriner hekim muayenehaneleri) çıkan tıbbi atıklar 
ayrı toplanarak nakledilmi tir. lçe sınırlarımız içindeki sa lık kurulu larının, Tıbbi atık sözle mesi 
yapabilmeleri için müdürlü ümüze, bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Tıbbi atık
sözle melerinin her yıl mayıs ayının sonuna kadar yenilenmesi gerekmektedir. 

Ka ıt Atıkların Ayrı Toplanması

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması amacıyla özel donanımlı ambalaj atıkları aracı halkımızın
hizmetine sunulmu tur. Ba kanlı ımız ve Ba kanlı ımıza ait binalar, tüm okullar, hastaneler, Çevik 
kuvvet idari binası, kamu kurulu ları, bankalar ve yüksek miktarda ka ıt atık üreten i yerlerine 
yerle tirdi imiz ka ıt kumbaralarında toplanan ka ıt atıklar, haftanın belirli gün ve saatlerinde ayrı
toplanarak geri kazanılmaktadır.
Geri Dönü üm Projesi  
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Ambalaj ürünü sattıran en önemli etkendir. lev olarak ambalaj; içine konulan ürünü korumak, 
ta ınmasını ve da ıtılmasını kolayla tırmak ve tüketiciye mesajlar iletmek gibi fonksiyonları olan bir 
araçtır. Geri dönü üm projesi; ilçe sınırları içerisinde bulunan konutlarda kullanılmı  ambalajların
(cam, metal, plastik, ka ıt-karton vb.) kayna ında  evsel atıklardan (yemek atıkları gibi) ayrı
toplanması ve de erlendirilmesi i lemlerinin yerel yönetim uygulamasına dönü mesini ve Ambalaj 
ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i!ne uygun bir toplama sistemati inin kurulmasını
amaçlar. Bu amaçla ilk olarak “Ambalaj çöp de ildir” sloganı altında smet pa a Mahallemizde 
kurdu umuz toplama istasyonumuzda ambalaj atıklarımız ayrı alınmaktadır. Bu istasyonda ambalaj 
atıklarının ayrı toplanmasını te vik amacıyla promosyon dönemleri uygulanmakta ve ayrı toplanarak 
getirilen ambalaj atıklarına çiçek verilmektedir.  Geri dönü üm projesinin ilk pilot bölge çalı ması
Kocatepe mahallemizde toplam 5800 konut hedef alınarak ba latılmı tır. Kocatepe mahalle 
sakinlerimizin ayrı topladıkları ambalaj atıkları  özel ambalaj atı ı toplama aracımızla pazartesi ve 
cuma günleri  alınmaktadır. Projenin konut sakinlerine tanıtımı ve anlatılması için tanıtım ve e itim 
malzemeleri hazırlanmı tır. Hazırlanan afi  ve bro ürler; belediye görevlileri vasıtasıyla tek tek 
bölgedeki tüm konutlara da ıtılmı tır. Belediyemizce seçilen e itimli ki iler, her konut sakinine 
pazarlamacı mantı ıyla birebir uygulama hakkında bilgi vermektedir. “Belediye ba kanımızla 5 çayı”
adı altında ev hanımlarına yönelik düzenledi imiz ikramlı-e lenceli bilgilendirme toplantılarında 
2100 davetliye görsel materyaller kullanılarak proje anlatılmı tır. Pilot bölge sınırları içerisinde 
bulunan okullarda toplam 7664 ö renciye STAÇ ve belediyemiz i birli i ile geri kazanım ve geri 
dönü ümle ilgili e itim verilmi tir.Projemiz Kartaltepe mahallemizde ve takip eden 3 aylık
periyotlarla di er mahallelerimizde de uygulanmaya ba lanacaktır.

Di er Faaliyetlerimiz 

Müdürlü ümüzce Dünya Çevre Haftası kutlamaları kapsamında,  ilçemiz  Milli E itim Müdürlü ü
ile ortak çevre yürüyü ü yapılmı  ve ardından sinevizyon, tiyatro, skeç gibi e itici ve kültürel 
etkinliklerin yer aldı ı bir program düzenlenmi tir. Müdürlü ümüz; 2006 yılı Kurban Bayramı’nın
rahat, huzurlu ve sıkıntısız  ya anması   için, Bayrampa a, Mega Center’ da  kapalı alana kurulan 
“Modern Kurban Satı  ve Kesim Merkezi’nde hayvan satıcıları ve kurbanlık hayvanların olumsuz 
hava ko ullarından etkilenmemesi ve modern bir ortamda hizmet verilebilmesi amacıyla
çalı malarını sürdürmü tür.

Birimimize Gelen ikayetler 
 2004 2005 2006 
Beyaz masa  125 190 221 
Telefon     3200 2950 2650 

Evsel Olmayan Atıklardan Tahsil Edilen Ücretler 
 2004 2005 2006 
Toplam  (YTL) 261.623 285.516 322.550 
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1.13.2. Çevre Koruma leri Birimi 

Türkiye’de çevre de erlerinin korunması   konusundaki politika, 1982 Anayasası’na çevrenin 
korunması ile lgili maddenin konulması ile en üst koruma seviyesine ula mı tır. Bu maddeye göre 
“Herkesin sa lıklı ve dengeli bir çevrede ya ama hakkı vardır.”Bu hakkın yerine getirilmesi için 
devlete ve vatanda lara da sorumluluk yüklenmi tir. Birimimiz, Anayasamızın  olu turdu u “Çevre 
Hakkı”nı  korumak için, bir çevresel plan dahilinde çalı malarını sürdürmektedir. Birimin 2006 yılı
faaliyetleri a a ıdaki gibidir: 

Hava Kirlili i Kontrolü  

1. Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü Yönetmeli i’nde belirtilen emisyon iznine tabii 
tesislerin emisyon izin belgeleri kontrol edilmektedir; emisyon izin belgesi olmayan i yerleri BB
Çevre Koruma Daire Ba kanlı ı’na bildirilmektedir. Baca gazı arıtma cihazı olmayan i yerlerinin 
taktırmaları sa lanmaktadır.

2. yılı içerisinde 46 adet i yerinde çe itli önlemler alınarak çevreyi kirletmesi önlenmi tir.  
3. adet gıda üreticisi ve ekmek fırınına, 2 adet ehir hamamına, 2 mermer atölyesi, 2 oto kaporta-

boyacısına havalandırma sistemi yaptırılmı  ve filtre taktırılmı tır.
4. adet i yerine de çe itli önlemler aldırılarak yo un hava kirlili i olu turmasının önüne geçilmi tir.

Su Kirlili i Kontrolü 

Su kirlili i ve kanal çökmelerinin en önemli nedenlerinden biri olan kaplama atölyelerinin rutin 
kontrolleri yapılmı tır. SK  Genel Müdürlü ü’nden bildirilen, endüstriyel nitelikli atık sularını SK
Kanalına bırakan 89 adet kaplama atölyesinden 23 adedinin ilçemizde faaliyette bulundu u,  
bunların atık su arıtma tesisine sahip oldu u tespit edilmi tir. 66 adet kaplama atölyesinin ilçemiz 
sınırları dı ına ta ındı ı veya faaliyetini durdurdu u tespit edilmi tir.  

Gürültü Kirlili i Kontrolü 

Gürültü kirlili inin önlenmesi çalı maları kapsamında gürültü kayna ında ölçülen gürültü 
de erlerinin “Gürültü ölçme, izleme ve kontrol yönetmeli i”ne uygunlu u incelenmektedir.  
Birimimize gelen ikayetler do rultusunda 53 adet evrak i leme konulmu tur. 3 adet kafeterya 
i letmesine gürültü monitörü taktırılmı tır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na aykırı davranan 8 adet i yeri 
Kaymakamlık Makamı’na bildirilmi tir. Çevre ve Orman Bakanlı ının 2006/16 sayılı Genelgesi 
gere i Gürültü Ölçümü yapma yetkisi stanbul Büyük ehir Belediyesine verildi inden 29 Haziran 
2006 tarihi itibariyle gürültü ile ilgili ikayetlerden 15  adedi BB Çevre Koruma Daire Ba kanlı ı’na 
bildirilmi tir. Birimimiz gürültü ölçümü yapma yetkisi için gerekli görülen “ ikâyetlerin 
De erlendirilmesi, Ölçüm, Denetim, zleme, zin ve Yaptırım Prosedürüne li kin A Tipi Sertifika”
e itimi programına katılmak üzere müracaatlarını yapmı tır.

Görüntü Kirlili i Kontrolü 

1. Çevre esteti inin bozulmasına ve görüntü kirlili inin büyük ölçüde artmasına neden olan tabela 
ve pano karma asına son vermek amacıyla Birimimiz çalı malarını yo unla tırmı tır.

2. BB Reklam, lan ve Tanıtım Yönetmeli ine uymayan 26 adet i yerine tabelalarını indirmesi için 
süre verilmi  olup süre sonunda 24 i yerinin tabelalarını indirdi i tespit edilmi tir.  

3. Üç adet i yerine, tabelasını indirmedi inden Encümen kararıyla 3.300 YTL para cezası
verilmi tir. 

4. Toplam 800 adet bez afi  mevcut bez afi  asma direklerine asılmı tır. Bunlardan 455 adedi 
Siyasi Partilere, 355 adedi ticari kurulu lara aittir. 
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5. Ticari kurulu ların astırdı ı bez afi  asma bedeli toplam 2.991,00 YTL+KDV’dir. 
6. Belediyemizin astırdı ı bez ve vinil afi  sayısı 4400’dür. 
7. Bayrampa a genelinde yaptı ımız görüntü kirlili i denetimlerinde tespit etti imiz bayrak, afi  vb. 

reklam gereçleri toplatılmakta ve kirlili i olu turan ki i ve kurulu lar hakkında yasal i lem 
yapılmaktadır.

8. Kaldırım i gali yapan 20 adet i yerinin i gallerini kaldırarak çevreye kötü görüntü vermeleri 
önlenmi tir.

9. adet i yerine kaldırım i galinden dolayı 13.200 YTL para cezası verilmi tir. 
10. stanbul Büyük ehir Belediyesiyle yaptı ımız i birli i sonucu 2006 yılı içerisinde Abdi pekçi ve 

Numuneba  Caddelerinde 93 binada dı  cephe düzenleme çalı masına ba lanmı tır. Proje 
teslimi 26 Ocak 2007 tarihinde yapılacaktır.

11. Dört adet bina ilgilisi dı  cephe giydirme çalı malarına ba lamadı ı için Encümene sevk 
edilmi tir. 

12. Üç adet bina ilgilisi hakkında toplam 3.950 YTL para cezası kesilmi tir.
13. Bir adet binanın evrakı, BB’nin  yıkım planında oldu u için i lemden kaldırılmı tır.
14. ki adet binanın dı  cephesini giydirmesi sa lanmı tır.
15. Mega Center olarak bilinen stanbul Gıda Toptancıları Binası dı  cephesinin iyile tirilmesi 

sa lanmı tır.

Katı Atıkların Kontrolü 

Çe itli katı atık içeren 3 adet harabe binanın ilgilileri tarafından temizlenmesi sa lanmı tır. Sanayi 
atıklarını, kimyasal atıklarını veya tıbbi atıklarını evsel atıklara karı tıran i yeri ilgilileri hakkında yasal 
i lem yapılarak, katı atıkları takibe alınmı tır.

Di er Faaliyetlerimiz 

1. Plan Proje Müdürlü ü tarafından ruhsat alma a amasında olan  686 Adet yeri Çevre denetim 
ekibince yerinde tespit yapılarak i yeri bilgi formu hazırlanmı  olup ruhsat alması sa lanmı tır.

2. Plan Proje Müdürlü ü’nden gelen ruhsat alma a amasındaki i yerlerine ait 15 evrak, denetimler 
sırasında i yerlerinin ta ındı ı anla ıldı ından Plan Proje Müdürlü ü’ne iade edilmi tir. 

3. Ruhsatsız faaliyet gösterdi i tespit edilen 20 adet i yeri Plan Proje Müdürlü ü’ne bildirilmi tir.
4. Çevre Kirlili ine neden olan 44 adet i yerinin mahsurunu gidermesi sa lanmı tır.
5. Yedi adet i yeri mahsurunu gidermedi inden T.C.K’nın 183. maddesi ve Kabahatler Kanunun 

36. maddesi  gere ince Cumhuriyet Savcılı ına bildirilmi tir.
6. Encümene 35 adet evrak gönderilmi tir.
7. Encümen kararıyla kesilen toplam para cezası 25.450 YTL’dir.  
8. Beyaz Masadan Birimimize 155 adet ikayet evrakı gönderilmi tir. 
9. Bunlardan 60 adedini duman, 6 adedini havalandırma, 27 adedini koku, 39 adedini gürültü ve 23 

adedini çe itli ikayetler olu turmaktadır.
10. Yedi adet dilekçe ile do rudan birimimize ikayette bulunulmu tur. 
11. Yirmi dokuz adet telefonla ikayet olmu tur. 
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1 .14 .  Fe n  l e r i  Müdür l ü ü

Bu bölümde Bayrampa a Belediyesi Fen leri Müdürlü ü hakkında genel bilgilere yer verilmi tir. 
Bu bilgilerin amacı faaliyet raporunu de erlendirecek ilgililerin ve halkımızın müdürlü ümüzü daha 
iyi tanımalarını sa lamaktır.

1.14.1. Fen leri Birimi 

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Belediye ba kanı  tarafından ataması yapılan birim yöneticileri  ve teknik personel  Bayındırlık
Bakanlı ı Kontrol Yönetmeli inde verilen ve Müdürlük Çalı ma Yönetmeli inin  “Görev 
Tanımları”  bölümünde açıkça belirlenen yetki ve sorumlulukla çalı ır. Birim çalı anları görevlerini 
a a ıdaki yasa ve yönetmeliklere göre sürdürürler.  

- 5393 sayılı Belediye Kanunu. 
- 2886-2990 sayılı D. .K.
- 4734-4735 sayılı Kamu hale ve Sözle meler Kanunu. 
- 3194 sayılı mar Kanunu. 
- 2464 sayılı Gelirler Kanunu. 
- 1475 sayılı i  kanunu. 
-     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
-     Yasalarla ilgili yönetmelikler. 

B. Birime li kin Bilgiler 

1. Fen leri Müdürlü ünün Fiziksel Alt Yapısı

Fen leri Birimi çalı ma ofisleri (Yol Bakım Onarım efli i hariç) Merkez binanın dördüncü katında 
yer almakta olup birim ve alanları a a ıda çıkarılmı tır. Yol Bakım Onarım efli imiz Kartaltepe 
mah. 50. yıl cad. 67. sokak kesi iminde bulunan viyadük altına konu landırılmı tır. Tabloda toplam 
kapalı alanı verilen bu alanda 2 adet yönetim ofisi, 1 adet i çi lokali, 1 adet kapalı depo, 1 sendika 
odası ve 1 adet Mescit bulunmaktadır. Aynı alanda araç ve i  makineleri parkının yapıldı ı kenarları
çevrili üstü viyadük ile kapalı garaj ve birimin çalı ma malzemelerinin depolandı ı Kocatepe 
mahallesi Pazar caddesi üzerinde n aat malzeme deposu bulunmaktadır.

 Fen i l. Müd. 
ofisi 

Etüd proje 
efl. ofisi 

Ruhsat ef. 
ofisi 

Personel ve 
kalem

Yol Bakım
onarım efl. 

Ar iv 

Bulundu u yer Ana bina Ana bina Ana bina Ana bina Kartaltepe 
antiyesi 

Ana bina 

Kapalı alan 40 m2 105 m2 63 m2 26 m2 203 m2 27 m2 
Açık alan - - - - 1030 m2 - 
n .Mlz.Deposu - - - - 1500 m2 - 
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2. Fen i leri Müdürlü ü Organizasyon Yapısı
FEN LER  MÜDÜRÜ

ETÜD PROJE FL.

1 TOPO RAF
1 M MAR
1 MÜHEND S
2 N . MÜH. 
1 N .TEKN KER
1 N .TEKN S. 

YOL BAK.ONR. FL

1 N .TEKN S. 
2 BA  ÇAVU
1 BA OFÖR 
1 PUANTÖR 
1 DEPOCU 
5 .MAK.OPT. 
15 OFOR 
18 Ç
3 GECE BEKÇ S

23. MAD VE RUH. FL

2 TEKN K RES. 
1 MEMUR 
2 T.PAYI VE 
NUMARATAJ ELM. 

PERS VE KAL. FL

1 PERS. EF
1 AMB. VE KAYIT 
MEMURU 
1 DAKT LOGRAF

3. Fen leri Biriminin Teknolojik Kaynakları
Kalemler 2004 yılı Adet 2005 yılı  Adet 2006 yılı Adet 
PC bilgisayar 6 11 15 
Bilgisayar terminali(tin klap) - -- 2 
Bilgisayar (lap top) - - 1 
Yazıcı 4 2 6 
Daktilo 1 1 2 
Tarayıcı - - 2 
Telefon(harici; dahili) 15 15 15 
Faks - - 2 
Hesap makinesi 7 5 13 
Motopomp 10 8 12 
Kompaktör 2 2 4 
Jeneratör 1 1 2 
Hilti kompresör 2 2 2 

4. Fen leri Biriminin nsan kaynakları

Personel durumu 2004 yılı 2005 yılı 2006 yılı
n . Mühendisi 4 3 3 

Mimar - 1 1 
Meteoroloji mühendisi 1 1 1 
Topo raf 1 1 1 
n aat Teknikeri 3 3 1 
n aat Teknisyeni 1 1 2 

Teknik Ressam 2 2 2 
Memur 4 4 4 

Toplam 16 16 15 
Fen i çisi 34 28 27 
oför 13 18 16 
.Mak. Operatörü 5 5 5 

Toplam 52 51 48 

5. Fen leri Biriminin Sundu u Hizmetler 

Fen i leri müdürlü ü ilçenin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel tesisleri, hizmet binaları, otopark 
tesisleri, yol ve altyapı tesislerini projelendirerek yapımını gerçekle tirir. Di er altyapı kurumlarının
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yapaca ı i leri koordine eder, ruhsatlandırır ve ilçede yapılan bütün yatırımları kontrol eder. Cadde 
ve sokaklarda yapılan yol, bordür ve tretuvar çalı malarının harcamalara katılım paylarını düzenler ve 
vatanda tan gelen imar dosyalarının mar Kanunu 23. Maddesi gere ince tahrip ve kazı ruhsat 
ili i ini keser. Müdürlükte çalı an personelin özlük haklarıyla ilgili yazı maları düzenler. 

6. Fen leri Biriminin Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetim Sistemi 

Fen leri Müdürlü ünde hale yoluyla yapılan çalı malar  Bayındırlık leri Kontrol Yönetmeli inde 
belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Her ihaleye i in büyüklü üne göre Sürveyan, Kontrol 
Mühendisi ve Kontrol Amiri atanır. n aat faaliyetleri Bayındırlık leri Genel artnamesi, Teknik 
artname ve ilgili di er mevzuata göre denetlenir. Atanan kontrol te kilatı i in ba langıcından 

bitimine kadar üstleri tarafından (Fen leri Müdürü, Ba lı oldu u Ba kan Yardımcısı) tarafından 
denetlenir ve kontrol edilir. lerin tamamlanması a amasında en az üç ki iden kurulan (kontrol 
te kilatından ayrı) kabul komisyonu tarafından i in projesine ve tekni ine uygun olarak bitirildi ine 
dair bir tutanak hazırlanarak imza altına alınır. Yol Bakım ve Onarım ekiplerimiz ile yapılan 
çalı malar ekiplerin ba ında bulunan çavu  ve ef  kontrollü ünde yürütülürken fen i leri müdürü  
tarafından denetlenir. Birimimiz içerisinde çalı an di er personelin çalı maları ve yazı maları
raportör, ef ve müdür silsilesi ile yapıldı ından her yazı manın bir üst ile denetlenmesi söz 
konusudur. Ayrıca müdürlü ümüz faaliyetleri Sayı tay Daire Ba kanlı ı veya Mülkiye Ba
Müfetti li i tarafından periyodik olarak denetlenir. 

C. Fen leri Biriminin Temel Politikaları ve Öncelik Verdi i Konular 

Fen i leri birimi, gerek kendi i gücü gerekse müteahhit yolu ile kurum dı ı koordine etti i yatırımcı
kurulu larca, ilçemizde halkımızın uygar bir biçimde ya amasını temin edecek ve kolayla tıracak tüm 
ihtiyaçlarını giderecek kalıcı, hızlı, kaliteli, etkin denetimli yatırımları gerçekle tirerek halkımızın
hizmetine sunmayı temel politikası olarak benimsemi tir. Kentimizde ya amın gere i olarak, yo un 
bir araç ve yaya trafik sirkülasyonu oldu undan ilçemizdeki ula ım a ını ilçemizin içinden geçen 
otoyollarla entegre etmek, mevcut yolları imar planlarının el verdi i ölçüde geni  tutmak, yolların alt 
yapısının tamamlayıp fiziki durumunu en iyi seviyeye getirmek önceli imizdir. lçemizde planlanan 
ya mur suyu ve atık su kanalları tamamlatılıp yol üst kaplamasının tekni ine uygun ekilde asfalt 
yama, gerekiyorsa asfalt kaplama yaparak  düzgün bir yüzey elde edilmesi öncelik verdi imiz 
konuların ba ındadır. lçe halkımızın yerle ik bir düzene oturmu  olması sebebiyle yo un olarak 
talep edilen otopark, sosyal ve kültürel tesisleri yapmakta öncelik verdi imiz konularımızdır.

D. Mali Bilgiler 

1-Fen leri Biriminin Gelirleri 
Sektörü 2004 yılı

(YTL) 
2005 yılı
(YTL) 

2006 yılı
(YTL) 

23. madde bedeli 97.795,00.- 94.770,30.- 366.140,20.- 
Kazı ruhsatı 53.244,97.- 143.070,33.- 189.615,26.- 
Tahrip harcı 267.074,59.- 235.565,37.- 525.643,37.- 
Harcamalara katılım payı 927.409,58.- 226.625,35.- 407.296,55.- 
Teknik eleman harcı - - 3.480,00.- 
Toplam 1.345.524,14.- 700.031,35.- 1.492.175,38.- 
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2- Fen leri Biriminin Harcamaları

Sektörü 2004 yılı
(YTL) 

2005 yılı
(YTL) 

2006 yılı
(YTL) 

Sosyal-kültürel-hizmet 
binası ve otopark Tesisleri 
proje,yapım ve tadilat i leri 

1.029.019,30.- 709.608,39.- 6.550.044,32.- 

Bordür ve tretuvar  onarımı 164.527,00.- 130.841,73.- 223.296,96.- 
Parke yol ve beton yol 
düzenleme 123.536,43.- 293.562,60.- 131.129,48.- 

Yol asfaltlama ve onarım 226.259,70.- 309.675,13.- 1.170.938,19.- 
Beton elemanları, asfalt, 
kum vs. malzeme alımları 1.068.445,56.- 1.398.650,38.- 1.220.920,83.- 

Kamyon ve  Makinesi 
Kiralama 34.000,00.- 25.000,00.- 45.665,00.- 

Muhtelif in .hırdavat ve 
koruyucu mlz.alımı 276.892,93.- 267.905,94.- 329.924,45.- 

Toplam Tutar 2.922.680,92.- 3.135.244,17.- 9.671.919,23.- 
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E. Performans Bilgileri 

1- Gerçekle tirilen Faaliyet ve Projeler 

a- Ula ım ve Yol Hizmetleri 

1. Cevatpa a Mah. Kıyı sokakta bina yıkımı yapılarak yol, imar planlarına göre düzenlendi. 
2. Vatan mah. Akasya ve Gür sokak arasındaki 12 pafta 1704-1705-1706 parseller üzerindeki 

binaların tarafımızdan yıkım i leri gerçekle tirilerek  sokaklar birbirine ba landı.
3. Vatan mah. Faika a çıkmazında ve ahin sokakta 2 adet bina yıkılarak sokaklar imar 

planlarına göre açılarak kanal ve asfalt çalı ması yapıldı.
4. Kartaltepe mah. Fevzipa a cad. ve 48. ci sokaklar arasında kalan 4-6/4 pafta 7378 parsel 

üzerindeki bina yıkılarak sokaklar birbirine ba lanıldı
5. Vatan mah. Ak çıkmazında 13 pafta 1879 parseldeki bina yıkılarak çikmaz sokak imar 

yoluna açıldı.
6. Sokak isim levhaları ve kapı numaraları program kapsamında 2006 yılı içerisinde TU K

çalı maları nedeni ile sadece ç kapı numaraları konuldu. 

b- Yol Asfaltlama ve Asfalt Onarımları

1. Bayrampa a lçe genelinde toplam 50 adet cadde ve sokakta  19475 tn Asfalt kaplama 
yapıldı

2. lçe genelinde tespiti yapılan asfaltı bozuk cadde ve sokaklarda 1239 noktada toplam 29393 
m2 sandık kesit açılarak asfalt yama yapıldı. lçemiz sokak ve caddelerinde  asfalta hazır
tran elerle birlikte toplam 12676 ton asfalt yama yapımı gerçekle tirildi.

c- Bordür, Tretuvar, Parke ve Beton Yol, Yapım, Tamir ve Düzenleme Çalı maları

1. Orta mah. Muhtelif sokaklarda idare malı malzeme ile 16 adet soka ın tretuvar ve yolu 
parke ta ı ile kaplandı; 1 adet yolun bordür-tretuvar çalı ması yapıldı.

2. Bayrampa a genelinde idare malı malzeme ile 2 adet ihale dosyası düzenlenerek in aatı
tamamlanan binaların tretuvarları ve ilçe genelinde kaplaması bozulmu  parke yol ve 
tretuvarların tamir çalı maları yapıldı.Bu dosyalar içerisinde toplam 147 noktada 5137 m2 
yeni in aat önü,853 noktada 17281 m2 ta  tamiri yapıldı. Ayrıca kendi i çi personelimiz ile 
428 mt bordür; 3244 m2 parke tamiri yapıldı

ç- Otopark Yapımı

1. Kocatepe Mah.12 Sokak zemin altı kat otoparkı Sabit Pazar ve Kurban Satı  – kesim yeri 
in aatı i inin hafriyat i lemleri 4734 sayılı  K. .K.’nuna göre ihale edilerek 
tamamlandı.Yapımı 2886 sayılı D. .K.nuna göre yap i let devret yöntemi ile ihale edilerek 
in aat çalı malarına ba lanıldı. ki katta toplam 29307 m2  in aat yapılmaktadır .Tesis 
tamamlanınca üstü ye il alan olarak düzenlenecektir.(otopark 1150 araç kapasitelidir.) 

d- Ya mursuyu ve Kanal Yenilenmesi 

1. lçemizde ; 4417 mt Atık su kanalı, 1947 mt rabıt yenilenmi tir.( SK )
2. 529 mt ya mur suyu kanalı yapılmı tır.( SK + .B.B )(cicoz yolu ve t.dere Egemen sok.) 
3. 1048 mt temiz su ebekesi dö enmi tir. ( SK  ) 
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e- Izgara ve Mazgal Temizli i Çalı maları

1. 2174 ( FEN LER  ) + 1600 ( SK  ) + 857 ( .B.B ) = 4631 adet Izgara mazgalı ve baca 
temizli i yapılmı tır.

2. 2519 adet Kanal baca,ızgara mazgalı tamiri ve yükseltilmesi yapılmı tır.
3. Sosyal Tesis; Hizmet binası ve yer altı otopark gibi sabit bina ve yatırımları ve proje 

çalı maları
4. Bayrampa a Gençlik Merkezi ve Düzenleme uygulama projesi ihale yoluyla yaptırılmı tır.
5. Bayrampa a Bireysel Spor  Merkezi in aatı i i tamamlanmı tır.
6. Murat Mahallesi Tuna Caddesi Sinema Sokak Sosyal Tesis Binası yapımı için ihale 

edilmi tir.. 
7. Lübnan’a 2 adet prefabrik Okul yapılarak Nakli ve montajı için Kızılay Genel 

Müdürlü ü’ne teslim edilmi tir.
8. Ba kanlık toplantı salonu tadilat i i yaptırıldı.   
9. lçe genelinde 11 adet okulun dı  cephesinin boya ve tamirat i leri yapılmı tır.

F- Birimin Çalı ma Kapasitesinin De erlendirilmesi 

1- Birimin Güçlü Oldu u Yönler 

Fen i leri birimi kadrosu (memuru, mühendisi, fen i çisi) uzun yıllar aynı birimde hizmet vermesi ve 
mesle ini ve i ini seven ki ilerden olu ması, bölgeyi iyi tanıması nedeniyle kritik zamanlarda ani 
müdahale ve eylem gücü ve performansı yüksek olan bir birimdir. Yaptı ımız çalı maların yönetim 
tarafından sürekli olarak desteklemesi personelimizi motive etmekte ve ba arının artmasını
sa lamaktadır. Müdürlü ümüzün araç ve gereç açısından donanımı da güçlü yönlerimiz arasındadır.
Müdürlü ümüz tarafından yapılan çalı maların proje a amasında halkımız bilgilendirildi inden 
yapım a amasında arazide herhangi bir güçlük çekilmemekte ve yapılan çalı malar halkımızın
teveccühüne mahzar olmaktadır.

2-Birimin Zayıf Oldu u Yönler 

çi personelimizin sürekli emekli olması ve yerine yeni eleman alınamaması kendi i  gücüyle 
yapaca ımız birçok çalı mayı olumsuz yönde etkilemektedir. Sürekli olarak aynı i ler daha az 
personelle yapılmaktadır. lçemizin merkezi bölümlerinde yer alan eski yerle im alanlarında
sokakların dar olması nedeni ile hizmet getirilmesi esnasında oldukça zorluklar çekilmektedir. 
lçemiz planlanırken yolların çok dar ve mahallelerin çok yo un olması yapılacak düzenlemelerin 

görsel olarak yeterince göze hitap edememesi icraatlarımızı gölgelemektedir.  Memur personelimiz ve 
teknik kadromuza emekli olan ve olacak personelin yerine istenilen nitelikte eleman alınamaması
birimimizin zayıf yönünü olu turmaktadır.

1.14.2. Araç kmal Birimi 

Belediye bünyesinde kullanılan araç ve i  makinalarının tamir, bakım ve onarımları ile sevk ve 
idarelerinin yapıldı ı ve Belediye personeli ile lçe halkının nakil hizmetlerinin yürütüldü ü birimdir. 
Belediyece yapılan hizmetlerin büyük bölümü motorize araç, gereçlerle ve bunların tamir bakımları
ile di er tamir bakım i lerinde kullanılan teçhizat ve aparatlardan faydalanılarak yapılmaktadır. Araç 
kmal Birimi hizmetin hareket merkezi konumundadır. Birimimiz 2006 yılına 41 kadrolu, 19 geçici 

toplam 60 personelle ba lamı , 9 ki i emekli edilmi  51 personelle tamamlamı tır. Ayrıca 657 sayılı
statüde 1 araç ikmal birim yetkilisi ve 1 büro elemanı memur görev yapmı tır.
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Birimin Yıllara Göre Personel Sayısı

 2004 2005 2006 
Garaj amiri      1 1 1 
Ba oför           1 1 1 
Eksper               1 1 1 
Usta ba ı           1 1 1 
Puantör ve  depocu                   1 1 1 
Usta ve yardımcı      8 6 6 
oför 16 15 15 
çi 15 12 10 

Dı  görev 62 61 15 
Toplam 106 99 51 

 2004 2005 2006 

Emekli olan 7 6 9

Emeklili i hak etmi 26 35 10

2006 yılına 73 araçla ba lanmı  olup,yıl içerisinde alınan 8 araçla toplamda 81 adede ula ılmı tır.satı ı
yapılan 11 ve ekonomik ömrünü doldurup tescilden dü ülen 10 araç ile birlikte 21 adet araç 
eksiltilerek yıl sonu 60 araçla kapatılmı tır. 60 araçtan 1 adedi Tekirda  Belediyesi’nin talebi ve 
ba kanlık oluruyla ,2 adedi de temizlik firmasına kiralama yöntemiyle görevlendirilmi ,17 araç ise 
tamir bakım maliyetlerinin kendilerini amorti etmeyece i kararı alınarak parka çekilmi tir.kalan 40 
araç birimimiz ve belediyenin di er müdürlüklerinde kullanılmı tır.
     Demirba larımızda kayıtlı araçların akaryakıt ihtiyacını kar ılamak için 120.000 lt. Mazot 10.000 
lt. Benzin ihalesi yapılmı  olup , yıl sonu itibarı ile 229.169,53 YTL+KDV hak edi leri yapılmı tır.  
2006 yılı içerisinde servis bakımları hariç 707 adet araç ve makine arıza bildirimi yapılmı , bunların
tamir bakım,onarımları yapılarak sevk ve idareleri sa lanmı tır.

 2004 2005 2006 
Mazot (litre)  130.000 127.000 120.000 
Benzin (Litre) 30.000 20.000 10.000 
Yakıt hale Bedeli (YTL) 183.000 228.000 229.169 
Genel bütçe içindeki payı %3,7 %3,9 %3,7 
Arıza bildirimi yapılan araç sayısı 1315 983 707 
Kiralanan araç sayısı  33 47 51 
Kiralanan araçlara ödenen hak edi ler (YTL)   1.442.399 1.773.159 1.912.250 

2006 yılı içerisinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 51 adet araç 2.070.080,00 YTL bedelle 
kiralanmı  olup, ihtiyaç duyulan 48 adet araç çalı tırılmı  ve bu dönem içerisinde 1.912.250,00 YTL 
(KDV hariç) hak edi leri yapılmı tır. 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 dı ı görevli personelin nakil hizmetleri sa lanmı tır.
Kiralık araçlarla Bayrampa a ilçe halkı, sivil toplum kurulu ları, spor klüpleri kamu kurum ve 
kurulu larına ba lı birimler, dernekler ve bunun gibi kurumların toplu ta ıma ve nakil ile ilgili 
taleplerine olabilirli i ölçüsünde cevap verilmi tir. Kiralanan araçların içerisinde bulunan sepetli 
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araçlar, çekiciler, çift kabin kamyonetler, ambulans ve özürlü aracı ile belediyemiz müdürlüklerine 
destek hizmetleri yürütülmü tür.

Kiralık Araçlarla Verilen Destek Hizmetleri 
 2004 2005 2006 
Rehabilitasyon (gün) Vy Vy 312 
Diyaliz (adet) Vy Vy 624 
Cenaze (adet) Vy Vy 598 
Spor Kulüpleri(adet) Vy Vy 620 
Gezi ve Di er Vy  Vy  526 

Kiralık Araçların Da ılımı
 2004 2005 2006 

1.8-2.0 binek oto 6 6 6 

1.4-1.5 binek oto 16 18 20 

Minibüs (18+1) 5 3 6 

Midibüs (27+1) 2 5 4 

Otobüs (35+1) - 7 1 

Çekici 2 2 2 

Sepetli - 2 2 

Çift kabin kamyonet 2 3 6 

Özürlü nakil aracı - 1 1 

C. PERFORMANS SONUÇLARI  

2006 yılı itibariyle performans programındaki hedefler dikkate alınmayaca ından bu bölümde sadece 

performans göstergeleriyle ilgili sonuçlara yer verilmi tir. 2008 yılından itibaren bu bölümde aynı zamanda 

performans HEDEFLER N N GENEL B R DE ERLEND RMES  DE YAPILACAKTIR.  

1. TEFT  KURULU MÜDÜRLÜ Ü

Göstergeler 2006 
tahmin 

2006
gerçekle en De erleme 2007 hedef 

1. ç denetim sonucunda tespit edilen 
uygunsuzluk sayısı 5 4  ⇒ 5

2. ç denetim yapılan birim sayısı 2 0. ⇓ 3

2. HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü

Göstergeler 2006 
Hedef 

2006
gerçekle en Performans 2007 hedef 

1. Davaların ortalama bitirilme süresi 36 ay 36 ay ⇒ 30 ay 
2. Yapılan idari i lemlerin ön hukuksal 
denetim oranı %85 %90 ⇑ %95
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3. ZABITA MÜDÜRLÜ Ü

2006
Tahmin

2006
Gerçekle en 

2006
Performansı

2007
Tahmin

1. Tespit edilen ruhsatsız i yeri sayısı 180 168 ⇓ 120
2. Semt pazarlarında belgelerini 
yenilemeyen esnaf sayısı 200 341 ⇑ 100

3. lçede yıl içinde görülen Seyyar 
Satıcılara ait sesli cihaz sayısı 50 35 ⇓ 40

4. lçede yıl içinde görülen Seyyar 
Satıcılara ait terazi sayısı 80 36 ⇑ 50

5. lçede yıl içinde görülen Seyyar 
Satıcılara ait el arabası 10 8 ⇑ 10

6. lçede yıl içinde görülen esnaf i gal 
sayısı 120 80 ⇑ 50

4. ÖZEL KALEM  MÜDÜRLÜ Ü

4 .1 .  Öze l  K a l em 

 2006 tahmin 2006
gerçekle en 

2006
performans 2007 hedef 

Ba kanın protokol gere i bulunması gereken 
yer ve törenlerde bulunma oranı %85 %85 ⇒ %90

4 .2 .  Kü l tü r  l e r i  B i r im i  

Göstergeler 2006 
hedef 

2006
gerçekle en 

2006
performansı

2007
hedef 

Konferans ve Panellere 1 yılda 
katılan toplam ki i sayısı

3000 ki i 3500 ki i ⇑ 4000 ki i

Katılımcıların Kültürel 
etkinliklerden memnuniyet oranı

% 70 % 75 ⇑ % 80 

Kültür Merkezi sayısı 2 2 ⇒ 2

E lence etkinliklerine katılan ki i
sayısı

% 65 % 75  
⇑

% 80 

Kütüphanelere ziyaret ve 
yararlanan ki i sayısı

 101.200 ki i  110.00 ki i

Bilgi Merkezi ve Bilgi Evi Merkezi 
sayısı

3 3 ⇒ 3

Sanat, Foto raf, El i i, Tezhip vb. 
sergi açma sayısı

3 4 ⇒ 5

Bilgisayar ve Dil kursuna katılan
ki i sayısı

1000 ki i 1320 ki i
⇑

1350 ki i

Burs verilen ki i sayısı 2400 ki i 2627 ki i
⇑

2650 ki i

Engellilerden Rehabilitasyon 
hizmeti verilen ki i sayısı

 750 ki i 800 ki i

Sünnet edilen çocuk sayısı 450 çocuk 450 çocuk ⇒ 450 ki i
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4 .3 .Ba s ı n  Yay ı n  B i r im i  

Göstergeler 2006 
hedef 

2006
gerçekle en 

2006
performansı

2007
hedef 

Halkın belediye hizmetlerinden 
haberdar olma oranı % 60 % 64 

 

⇑
% 70 

Halkın belediye hizmetlerinden 
memnuniyet oranı. % 80 % 78 ⇑ % 85 

Belediyemize ait basılı
materyallerin vatanda lara ula ma
oranı

% 60 % 80 ⇑ % 85 

Beyaz Masaya ba vuru sayısı. 3000 2666 ⇓ 3000

5. MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü

5.1. MAR B R M

 2006 tahmin 2006
gerçekle en 

2006
performans 2007 hedef 

Ruhsata aykırı bina sayısının ilçedeki toplam 
bina sayısına oranı dü ürmek* %60 %58 ⇑ %56

Sene içinde tutulan zabıt sayısının düzeltilme 
oranı %50 %95 ⇑ %100

lçedeki mevcut yapı stokunun 
depremselli inin ölçülme oranı %10 %0 ⇓ %20

Hali hazır haritaların yapılma oranı %10 %0 ⇓ %100
mar lemlerinin bilgisayar ortamında 

gerçekle me oranı %40 %40 ⇒ %60

* Oranlar 23000 bina üzerinden hesaplanmı tır. 

5 .2 .  P l an l ama  B i r im i  

 2006 tahmin 2006
gerçekle en 

2006
performans 2007 hedef 

Co rafi bilgi sisteminin etkili kullanılma oranı %10 %10 ⇒ %70
Meclisten geçirilen imar planı tadilat teklifleri 
sayısı 4 4 ⇒ 10

5 .3 .  Emlak  s t im l ak  B i r i m i  

 2006 tahmin 2006
gerçekle en 

2006
performans 2007 hedef 

Yıl bazında kamula tırılması hedeflenen ve 
gerçekle tirilen gayrimenkul sayısı 5  11 ⇑ 16

Belediye gayrimenkullerine ait kiraların tahsil 
edilme oranı %70 %70  ⇒ %75

Kiraların icra yoluyla takip edilme oranı %30 %30 ⇒ %25
Belediyeye gayrimenkullerinin terk 
i lemlerinin oranı %40 %50 ⇑ %50
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6. MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

6 .2 .  Ge l i r  B i r im i

Göstergeler 2006   tahmin 2006
Gerçekle en 

2006
Performansı 2007 hedefi 

1. Tüm mükelleflere, tek sicil numarası
verilmesi i leminin gerçekle me oranı
*

%40 %10 ⇓ %70

2. Emlak beyanlarında, yoklama 
sonucu tespit edilen kaçak oranı %20 %20.2 ⇒ %12

3. Çevre temizlik beyanlarında yoklama 
sonucu tespit edilen kaçak oranı %30 %30.2 ⇒ %17

4. Hesaplanan tahakkukların tahsil 
edilme oranı  ** %77 %83b

⇑ %82

5. Geçmi  yıl tahakkuk edilen fakat 
tahsil edilemeyen alacakların tahsil 
etme oranı  *** 

%60 %90c
⇑ %62

m A a ı oklar hedefin yakalanmadı ını, yatay oklar hedefin yakalandı ını, yukarı oklar ise hedefin geçildi ini
gösterir.  

* Oranlar 85.000 mükellef üzerinden belirlenmi tir. 
a  Emlak ile Ç.T.V. Sicil bilgilerinin düzeltilmesi i leminin uzun sürmesi. 
b  30.047.391 / 35.820.926 =%83 
c 34.047.391 / 37.165.447 = %90 Çanak Projesi ile Megacenter Tahsilatı.
** Tahsil / Tahakkuk yıl eklinde hesaplanmı tır. *** Tahsil / Tahakkuk geçmi  yıllar dahil hesaplanmı tır. 
Not: 2006 Yılında ortak sicille tespit edilen mükellef adedi 8977 olup, Emlak ile Ç.T.V. arasında e it ekilde 
bölünmü tür.   

6 . 3 .  G ide r  B i r im i  

2006
hedeflenen 

%

2006
gerçekle me 

%

2006
Performansı

2007
hedefi 

%
Müdürlüklerin Bütçe Gerçekle me 
Oranları 72 84 ⇑ 73

Tahsilat Toplamının Tahakkuk Eden 
Vergi ve Harç Toplamına Oranı 77 68 ⇓ 80

Mali Hizmetler Müdürlü üne gelen 
ödeme emirlerinin evrak üzerinde 
belirtilen tarihi ile ödeme tarihi 
arasındaki süre 

40 25 * ⇑ 30

Belediyenin Toplam borcunu olu turan 
Bütçe Emanetleri ve emanet Hesapları
toplamının ki i ba ına dü en borç 
toplamı (Dolar)  

145 99$ ** ⇑ 140

(*) Her ayın ilk 5 (be ) günlük ödemelerinin geli  ve ödeme tarihleri dikkate alınarak ortalama çıkarılmı tır.   
(**)  Bütçe emanetleri ve emanetler toplamının nüfusa bölünmesiyle çıkarılmı tır. Nüfus: 246.646 
(Kur 1,41 olarak alınmı tır.)   
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7.   B LG LEM  MÜDÜRLÜ Ü

Göstergeler 2006   tahmin
2006

gerçekle en 
2006

Performans 2007   hedef 

1. Personelin bilgisayar ve yazılımları
etkin kullanabilme oranı * % 40 %40 ⇒ % 50 

2. Kent Bilgi Sistemi dâhilinde ki tüm 
verilerin bilgisayar ortamına aktarılma
oranı

% 70 %40 ⇓ % 80 

3.Yazı leri Müdürlü ünden çıkan 
evrakların dijital ortama ta ınma oranı % 30 %0 ⇓ % 80 

4. nternet Belediyecili ini kullanarak 
vergi ödemelerini yapan mükellef oranı % 1 %0 ⇓ % 5 

5. Web sayfamızın aylık ortalama 
ziyaretçi sayısı (en az) 5000 8900 ⇑ 5000

6. Ar ivlerin bilgisayar ortamına 
aktarılma oranı %20 %20 ⇒ %40

8. DAR  VE MAL LER MÜDÜRLÜ Ü

8 .1 .  S a t ı n  A l ma  

2006 tahmin 2006
gerçekle en Performans 2007 tahmin 

Mal alımlarında alınacak malzemelerin 
ISO belgeli olma oranı %70 %60 ⇓ %85

Mal alımlarında alınacak malzemelerin 
TSE belgeli olma oranı %70 %80 ⇑ %85

Alınan ürünlerle ilgili olarak 
müdürlüklerden bir yılda gelen ikayet 
sayısı

10 5 ⇑ 7

8 .2 . d a r i  l e r   

2006 tahmin 2006
gerçekle en Performans 2007 tahmin 

Personelin yemeklerden memnuniyet 
oranı %40 %45 ⇑ %60

Her yıl belediye hizmet binası ve dı
birimlerinin temizlik ve sa lı a
uygunluk açısından alaca ı memnuniyet 
oranı

%70 %80 ⇑ %70

Belediyede çalı an ki i ba ına temizlik 
gideri (YTL/Yıl) 3000 2500 ⇑ 3269

Belediyede çalı an ki i ba ına yıllık
yemek gideri (YTL) 54 60 ⇓ 60

Sertifikalı personelin toplam %16 %16 ⇒ %90
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yemekhane personeline oranı
Yılda gerçekle en vukuat sayısı 4 10 ⇓ 4

Güvenlik memnuniyet oranı %80 %60 ⇓ %85

Güvenlik personelinin aldı ı e itim 
saati 10 0 ⇓ 10

8 .3 .  S iv i l  S avunma  

Performans göstergesi belirlenmemi tir.  

9. YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü

9 .1 .  Ya z ı l e r i  

2006 tahmin 2006
gerçekle en Performans 2007 tahmin 

lçede kıyılan nikah sayısı 1900 2000 ⇑ 1950

Saklanması zorunlu belgelerin dijital 
ortama atılma oranı %30 %90 ⇑ %100

9 .2 . n san  K aynak l a r ı

2006 tahmin 2006
gerçekle en Performans 2007 tahmin 

1. Yılda ki i ba ına dü en e itim saati 20 1.30 ⇓ 5

2. Personel memnuniyet oranı %55 %65 ⇑ %68

3. Belediyede çalı an toplam personel 
sayısı 418 399 ⇑ 390

9 . 3  Encümen  ve  Mec l i s  l e r i  B i r im i  

2006 tahmin 2006
gerçekle en Performans 2007 tahmin 

Encümen kararlarının internet 
ortamında yayınlanma oranı %40 %10 ⇓ %100

Meclis kararlarının internet ortamında 
yayınlanma oranı %30 %10 ⇓ %100

10. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü

2006 hedef 2006
gerçekle en 

2006
Performansı 2007 hedef 

1. Ki i ba ına dü en ye il alan miktarı 3.20 3.20 ⇒ 3.22
2. lçedeki a aç sayısı 27.000 27.000 ⇒ 28.000
3. Otomatik sulama yapılan park sayısı 11 14 ⇑ 16
4. Parklarda yapılan etkinlik sayısı 2 2 ⇒ 3
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5. Kesilen pamuk saçan a aç sayısı 200 300 ⇑ 50
6. Park ve geçitlerin aydınlatılma oranı %90 %90 ⇒ %95
7. Parkların çiçeklendirme oranı %80 %85 ⇑ %90
8. Parklardaki toplam pergola sayısı 38 42 ⇑ 45
9. Cadde ve sokaklarda dikilen a aç 
sayısı 1000 1500 ⇑ 1000

10. Park ve refüjlere çiçek dikme sayısı 97000 125000 ⇑ 130000
11. Kalitesi yükseltilen ye il alan sayısı 4 park 7 park ⇑ 9 park 
12. Refüjlerin bakımlı  ve ye il olma 
oranı %90 %90 ⇒ %95

2006 yılı için hedefledi imiz i ler hedefledi imiz ölçülerde gerçekle mi  tir. Rakamlar raporda belirtilen 
de erler üzerinden hesaplanmı tır. 

11. SA LIK H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü

11 .1 .  S a l ı k l e r i  B i r im i  

2006
tahmin 

2006
Gerçekle en 

2006
Performansı 2007 hedefi 

Halkın e itim seminerlerine katılma sayısı  1300 450 ⇓ 1400

Sa lık kampanyasında tarama yapılacak 
ki i sayısı 400 - ⇓ 500

Cenaze defin ruhsat i lemlerinin hızı
(dakika) 15 10 ⇑ 10

Gelen hastanın birinci basamak lab. 
Hizmetlerinden yararlanma oranı %65 %60 ⇓ %75

Halkın poliklinik hizmetlerinden 
yararlanma oranı %20 %20 ⇒ %25

Ba vuran hastaların radyoloji ihtiyacını
kar ılama oranı %55 %60 ⇑ %60

Sa lık kampanyası düzenleme sayısı 3 - ⇓ 4
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11 .2 .  Ve t e r i ne r l i k  l e r i  B i r im i  

Göstergeler Türü* 2006
Tahmin

2006
Gerçekle en

2006
Performansı

2007
Tahmin

1. Vatanda ın veterinerlik hizmetlerinden 
memnuniyet oranı D % 50 % 70.31

⇑

% 80 

2. Sivrisinek üreme kaynaklarının kurutulma 
oranı C % 30 % 342

⇑

% 40 

3. lçede ya ayan hayvanlara ( köpeklere) 
mikroçip uygulama oranı C % 30 % 42.43

⇑

% 50 

4. Kayıt altına alınan hayvan (sahipli-sahipsiz 
kedi/köpek) oranı B % 80 % 84.14

⇑

% 85 

5. Kısırla tırılan hayvan oranı (sokak köpe i) B % 25 % 365
⇑

% 40 

6. Yerel hayvan koruma görevlilerine verilen 
e itim sayısı (gün) E 1 0 

⇓

2

7. Gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan 
i yerlerinin denetim oranı D % 70 % 786

⇑

% 80 

8. Bula ıcı hastalık konusunda verilen e itimlere 
katılan ki i sayısı D 5000 0 

⇓

1000

9. Bula ıcı hastalık konusunda e itim verilen okul 
sayısı C 10 0 

⇓

10

10. Kurban kesimi e itimlerine katılan kesici 
sayısı D 100 37 

⇓

30

12. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü

12.1. SIHH  MÜESSESELER B R M

2006
tahmini 

2006
Gerçekle en 

2006
Performans 2007 hedefi 

yeri Açma ve Çalı ma Ruhsatları gelirleri %20 %25 ⇑ %20
Hafta tatili ruhsatları gelirleri %30 %21 ⇓ %15
Geçici Semt Pazaryerleri gelirleri %20 %25 ⇑ %30

12 .2 .  Gay r ı  S ı hh i  Mües s e se l e r  B i r im i  

1. 2006 yılı Gayri sıhhi i yerlerinin ruhsatlı olma oranı ruhsatlı yer sayısının ruhsatsız yer sayısına 

oranlanarak belirlenmi tir. l Sa lık Müdürlü ünden ve lçe Sa lık Grup Ba kanlı ından intikal eden 

ruhsat dosyaları ile birlikte Toplam : 305+205= 510 adettir.(%5 orana tekabül eder) 

2. Tesisat projeleri onay oranı 2006 yılı için %88,4 olarak gerçekle tirilmi tir.Müracaatı yapılan dosya sayısı

345 adet onaylanarak verilen dosya sayısı 305 adettir. 

3. Çevre kirli ine sebep olan (su,toprak,hava,gürültü ... Vb.) i yerlerinin 265 adedine önlem 

almaları,mevzuata uygun yerlere nakilleri için yasal i lemler ve çalı malar yapılmı tır Gecen yıla göre 

gerçekle me oranı % 132 dir.  

1 Mü teri istek sayısı / Geri bildirim sayısı= 225/320=0,703 

2 Toplam üreme kayna ı / kurutulan kaynak=127/372=0,34 

3 Tahmini sahipli kedi-köpek ve sahipsiz köpek sayısı/ mikroçip takılma sayısı=276/650=0,424 

4 Tahmini sahipli kedi-köpek ve sahipsiz köpek sayısı / Kayıt altına alınan kedi-köpek sayısı= 547/650=0,841 

5 Tahmini sahipsiz köpek sayısı/ kısırla tırılan sahipsiz köpek sayısı=54/150=0,36 

6 Hayvansal gıda satan i yeri sayısı/ denetlenen i yeri sayısı=185/237=0,78 
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 2006 
Tahmin

2006
Gerçekle en 

2006
Performansı

2007
Tahmin

1.Gayri  Sıhhi i yerlerinin    
  ruhsatlı olma durumu % 65 % 65 ⇒ % 70 

2.Tesisat projeleri onay oranı    
  (yılda) % 90 % 88,4 ⇓ % 90 

3.Çevre kirlili ine sebep olan i yerleri % 70 % 132 ⇑ % 80 

13. TEM ZL K LER   MÜDÜRLÜ Ü

13 .1 .  Te mi z l i k  B i r im i  

Göstergeler 2006
Tahmin 

2006
Gerçekle en 

2006
Performans 

2007
Hedef 

Ki i ba ına dü en katı atık miktarı (kg) 1.45 1.44 ⇒ 1.40
Temizlik bilinci çerçevesinde ula ılan 
hane sayısı 1.500 7.400 ⇑ 7.500
Bitkisel atıkların ayrı toplanma 
yüzdesi % 20 % 30 ⇑ %40 
lçenin süpürülme yeterlili i puanı %80 % 80 ⇒ % 85 
lçenin katı atık toplama puanı %80 % 80 ⇒ % 85 

Sanayi atıklarının ayrı toplanma 
yüzdesi % 60 % 70 ⇑ % 70 
Tıbbi atıklarının ayrı toplanma yüzdesi % 92 % 95 ⇑ % 96 

13 . 2 .  Çev r e  Kor uma  B i r im i  

Göstergeler 
2006

Tahmin 
2006

Gerçekle en 
2006

Performansı
2007
Hedef 

Çevre E itimi konusunda ula ılan 
insan sayısı 5.000 11.121 ⇑ 20.000 
Ruhsat Müracaatında bulunan 
i letmelerin çevresel 
parametreler açısından denetleme 
yüzdesi % 80 % 95 

⇑

% 85 
Endüstriyel atık sularını do rudan 
kanala veren 
i yerlerinin denetlenme yüzdesi % 20 % 25 

⇑

% 20 
Gürültü kirlili i ikayet sayısı 180 104 ⇓ 100
Dı  cephe düzenlemesi yapılan bina 
adedi 50 8 ⇓ 400
Reklam panolarının araç ve 
gereçlerinin yeniden düzenlenme 
yüzdesi 50 28 

⇓

150
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14. FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü

14 .1 .  Fe n  l e r i  B i r im i  

Göstergeler 
2006

Tahmin
2006

Gerçekle en 
2006

Performansı
2007

Hedef 
Tespit edilen tret. eksikliklerinin 
 giderilme oranı                                        %80 %77 ⇓ 80%
Sokak ve kapı num.levhalarının
 yenilenme oranı                             %80 %80 ⇒ %100
Tespit edilen bozuk asfaltların
yenilenme  oranı                                       %70 %95 ⇑ %90
Kaliteli asfalt yapılan sokak sayısı  20 50 ⇑ 50

Parke ve beton olan yol sayısı                   55 140 ⇑ 100
Kapalı ve açık otopark araç kapasitesi       1500 1150 ⇓ 2000
Otopark yeterlilik oranı  %20 %20 ⇒ %30
Ya mur suyu ızg. temizlenme  %80 %95 ⇑ %95
Meydan sayısı                                          1 0 ⇓ 1

14 .2 .  Araç  kma l  B i r im i  

Göstergeler 
2006

Tahmin
2006

Gerçekle en 
2006

Performansı
2007

Hedef 
Emekli edilen / edilecek personel sayısı 10 10 ⇒ 10
Yeni alınacak makine ve araç sayısı 4 8 ⇑ 2
Personel ve bölge halkının hizmet toplu 
ta ıma cenaze spor kulübü ve bu 
taleplerinde yeterlilik gösterme  

%95 %95 ⇒ %95

Makine ve araçların tamir ve 
bakımlarının yapılma oranı %80 %90 ⇑ %95

Ekonomik ömrünü doldurmu  satı
hibe ya da hurda yoluyla elden çıkartılan
/ çıkartılacak araç ve makine sayısı

4 11 ⇑ 25

D. PERFORMANS SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES

lgili yönetmeli e göre performans hedefleriyle ilgili sonuçlar 2008 yılından itibaren de erlendirilece inden 

bu yıl itibariyle performans sonuçları genel bir yakla ımla da olsa ele alınmamı , bir önceki faaliyet ve proje 

sonuçlarında bu konuda gerekli açıklamalar yapılmı tır.  

E.  PERFORMANS B LG   S STEM N N DE ERLEND R LMES

Bayrampa a Belediyesi yıllar itibariyle performans programları çerçevesinde elde etti i ba arıları, bilgi, veri 

ve analizleri “Performans Bilgi Sistemi” olarak adlandırdı ı bir sistemle ele amayı planlanmı tır. Bu sistem 

henüz geli me a amasındadır. Bunun için nternet tabanlı bir yazılım üretilmesi ve performans 

programıyla ilgili her türlü bilgiye bu yazılımdan ula ılması hedeflenmektedir. Halen performans bilgi 

sistemimizin önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Bunlar; 
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1. Toplanan veri ve istatistiklerin güvenilirli ini test edecek ve yıllar itibariyle kar ıla tırma yapmaya imkan 

verecek bir ortak veri tabanının bulunmaması.

2. Müdürlüklerin özellikle performans göstergelerinin kanıtlarını olu turma konusunda veri tabanlarını tam 

olarak olu turamamaları.

3. Yönetim bilgi siteminin tam entegre hale gelmemesi. 

4. Performans bilgilerinin üst yönetimde her üç ayda bir periyodik olarak de erlendirme toplantılarının

yapılamaması.

5. Performans programlarını takip edecek ve izleyecek profesyonellerin istihdam edilmemi  olması.

6. Performans bilgi sisteminde raporlama formatlarının her birim için yıllar itibariyle yeknesak bir format 

içinde sunulamaması,

gibi konuları kapsamaktadır. Önümüzdeki yıllarda performans bilgi sisteminin kurumsalla ması,

geli tirilmesi, bilgi güvenli inin ve güvenilirli inin sa lanması açısından önemli ölçüde çaba 

harcanacaktır. Bu amaçla her birim müdürü ve birimden bir elemana performans programları, faaliyet 

raporları ve performans bilgi sistemleri konusunda e itimler verilecek ve bu sistemin yerle tirilmesi için 

emek harcanacaktır. 

V. KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N
DE ERLEND R LMES

Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ula ılabilmesi sürecinde belediyemizin te kilat yapısı,

organizasyon yetene i, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum de erlendirmesi 

yapılarak ve 2007-2011 dönemi stratejik planı da dikkate alınarak idaremizin üstün ve zayıf yönlerine yer 

verilmi tir.  

A. ÜSTÜNLÜKLER 

Bayrampa a Belediyesinin 2006 yılı sonu itibariyle güçlü ve olumlu yönleri a a ıdaki gibi 
belirlenmi tir:

1. Güçlü bir yönetim kadrosunun bulunması.
2. stanbul içinde ula ım açısından merkezi bir konumda bulunması ve ula ım kolaylı ına sahip 
olması.
3. Güçlü bir sanayi çevresine sahip bulunması.
4. Sanayi çevresi ve meskenlerin yakın bir konumda bulunması nedeniyle nitelikli bir i gücüne sahip 
bulunması.
5. stanbul’un önemli i  merkezlerine yakın bir konumda bulunması.
6. Planlı bir yerle im olmamakla birlikte yerle mesini tamamlamı  bulunması.
7. Güçlü ve sevilen bir kadrosunun bulunması.
8. Genç bir nüfusa sahip olması.
9. Alt yapısını büyük ölçüde tamamlamı  olması.
10. yi bir çalı ma ortamının bulunması.
11. Güçlü ve iyi anla an bir kadronun bulunması.
12. Belediyenin modern bir binaya sahip bulunması.
13. Park ve ye il alanlarının di er ilçelere göre nispeten fazla olması.
14. Su ve do algaz gibi temel alt yapı ünitelerini tamamlamı  olması.
15. Yeni alanların rasyonel olarak düzenlenmesi. 
16. stanbul’un dı a açılan penceresi konumunda bulunması.
17. Anadolu ve Balkan kültürünün mozai ine sahip bulunması.
18. Denk bütçe sistemi içinde çalı ıyor olması.
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19. Kı  mevsiminde havanın temiz olması.

B. ZAYIFLIKLAR 

Bayrampa a Belediyesinin stratejik planda belirlemi  oldu u zayıf ve güçlü yönler her yıl üst yönetim 
tarafından de erlendirilmekte ve yıllar itibariyle ortaya çıkan geli meler dikkate alınarak zayıflıklar ve 
üstün yönler listesi her yıl yeniden güncellenmektedir. Buna göre 2006 yılı sonu itibariyle 
belediyemizin zayıf yönleri a a ıdaki gibi belirlenmi tir.  

1. Belediyenin sosyal tesislerinin bulunmaması.
2. Cadde ve sokaklarının dar olması.
3. lçede cezaevinin yer alıyor olması.
4. Binalarının eski ve düzensiz olması.
5. Araçlar için yeterince otopark bulunmaması.
6. nsanların serbestçe gezebilecekleri trafikten arındırılmı  alı  veri  ve gezi alanlarının

bulunmaması.
7. Özellikle kı  mevsiminde havanın kirli olması.
8. Sosyal ve kültürel açıdan cazibe merkezi olmaması.
9. Depreme kar ı binaların dayanaksız olması.
10. lçede bir üniversitenin bulunmaması.
11. lçede sa lık merkezlerinin yetersiz olması.
12. Spor ve oyun alanlarının yeterli olmaması.
13. Sanayinin belirli siteler halinde net çizgilerle birbirinden ayrılmamı  olması sanayinin tam olarak 

organize olmaması.
14. Bazı sanayi tesislerinin mahalle aralarında yer alıyor olması.
15. lçe trafi inin karma ık bulunması.
16. Nüfusun netle tirilmemi  olması ve net bir ekilde belirlenmemesi. Gece ve gündüz nüfusunun 

belirlenememi  olması.
17. Tem otoyolunun Bayrampa a’yı ikiye bölmesi. Bu durum nedeniyle Bayrampa a’da iki bölgenin 

ortaya çıkması.
18. Toplu konut alanlarının bulunmaması.
19. Turistik ve tarihi mekânlarının bulunmaması.
20. Yerle ik nüfus ile gündüz nüfusu arasındaki farklılıklar.
21. Alımların tek elden yapılması.
22. Sanatsal ve kültürel alanların yetersiz olu u.
23. Tekstil sektörünün çok yo un olmasına kar ılık yeterli tanıtımının bulunmaması.
24. Denize kıyısı ve sayfiye alanlarının bulunmaması.
25. Kaldırımlarının dar olması.
26. Ye il alanlarının dünya ölçülerine göre yetersiz olması.
27. Otogar ve kuru gıda alanının bulunması.
28. Adliyenin bulunmaması.
29. Asayi  sorunlarının yüksek olması.
30. E itim ve kültür sorunları.
31. lçe sınırları ile ilgili problemin çözülmemi  olması

C. DE ERLEND RMELER 

Üstün ve zayıf yönler kar ıla tırıldı ında belediyemizin zayıf yönlerini gidermede önemli ölçüde mali 

kayna a ihtiyaç oldu u anla ılmaktadır. Önceki yılların çarpık yapıla manın do urdu u sorunların 15-20 

yılda giderilmesi zordur. Çünkü yo unla ma, plansız ehirle me ve göç stanbul’u oldu u kadar ilçemizi de 
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baskı altında tutmaktadır. Daha köklü ve kalıcı iyile tirmelerin yapılabilmesi için ilçelere aktarılan bütçenin 

büyütülmesine, Büyük ehir’e0 verilen bazı fonksiyonların ve gelir kaynaklarının ilçe belediyelerine 

aktarılmasında yarar görülmektedir. lçe belediyemizin bütçesinin ancak %300’ler civarında artması ile 

rutin hizmet kalemlerinin dı ında daha köklü alt yapı hizmetlerini sunma, kentsel dönü ümü 

gerçekle tirme mümkün olabilecektir. Belediyemiz mevcut kaynak yapısı ile ancak rutin belediyecilik 

hizmetlerini etkili bir ekilde yerine getirmenin gayreti içindedir.  

VI. ÖNER  VE TEDB RLER

Belediye üst yönetimi faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik ko ulları birlikte ele alıp de erlendirmi ,

önümüzdeki yıllara ili kin bazı tedbirlerin alınmasını kararla tırmı  ve bütçe imkânları do rultusunda ilgili 

müdürlüklere bazı önerilerde bulunmu tur.  Bu öneriler, be  yıllık stratejik plan gerekleri ve ilçe halkımızın

beklentiler göz önüne alınarak saptanmı tır. Belediye yönetimimiz 2007 yılı içinde bu tedbir ve önerileri 

hassasiyetle takip edecek ve yerine getirilmesi için hem daha fazla kaynak ayıracak hem de birim yöneticisi 

ve sorumluluklarımızın duyarlılıklarını artıracak bir çaba içinde olacaktır. Bu bölümde öneri ve tedbirler, 

stratejik planın ana ba lıkları ve müdürlükler düzeyinde ele alınmı tır: 

1. Üst yönetim:
 Üst yönetim stratejik plan hedeflerinin tutması için organizasyon, yöneti im ve insan kaynaklarının
geli tirilmesine 2007 yılı içinde daha fazla önem vermeli ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmalıdır.

2. Tefti  Kurulu Müdürlü ü:
ç denetimin sürekli ve sa lıklı yapılması için norm kadro yönetmeli ine uygun münhal bulunan 

müfetti  yardımcısı,müfetti  kadrolarına atamaların yapılması önerilir.     

3.Hukuk leri Müdürlü ü;
Hukuk leri Müdürlü ü tarafından sunulan hizmetlerin daha iyi olabilmesi için; Müdürlü ümüz 
çalı malarında kullanılmak üzere bilgisayar, fotokopi makinesi ve faks gibi teknik alt yapının
tamamlanması. Yalnızca Hukuk leri müdürlü ü tarafından kullanılmak üzere bir araç tahsis 
edilmesi gereklidir. Müdürlü ümüze de i en mevzuat çerçevesinde yeni kitap alımı yapılarak 
kütüphanesinin zenginle tirilmelidir. Ayrıca hızla artan kamula tırmasız el atma nedeniyle açılan 
tazminat davalarına kar ı 3194 Sayılı Yasanın 18. maddesi gere ince hızla imar uygulaması
yapılmalıdır. Kamula tırma davaları nedeniyle açılan davaların ve gereksiz dava masraflarının ortaya 
çıkmaması için kamula tırma bedellerinin gerçek rayiç üzerinden belirlenmesi 
gerekmektedir.Müdürlük çalı anlarımıza bilgisayar programları hakkında e itim verilmesi 
gerekmektedir 

4. Zabıta hizmetleri;
ilçemizdeki vatanda ların ikayetlerine daha hızlı bir ekilde cevap verebilmek amacıyla ekip 
otolarının ve personelin teknolojik donanımının sa lanması, norm kadro çerçevesinde eksik olan 
personel alınarak,hizmet verimlili inin arttırılması,Meslek odaları ile görü ülerek ilçemizde i yeri  
sahiplerine belirli zamanlarda seminer verilmesi esnafı kanun ve yönetmelikler hakkında 
bilgilendirilmesi i  verimlili imizin artmasını sa layacaktır

5. Özel Kalem ve Kültür Hizmetleri: 

Kültür leri Birimi; kültür leri Biriminin yetki ve sorumlulu unda olan görevlerin yürütülmesinde ve 
hayata geçirilen projelerde süreklili in sa lanması, ihtiyaçların önceden tespit edilerek yeni projelerin 
üretilebilmesi için   genç, dinamik ve teknolojiyi kullanılabilen personele ihtiyaç vardır. Bu sayede 
hizmette verimlilik sa lanacak ve çalı maların daha sistemli ve programlı bir ekilde yürütülmesi 
gerçekle tirilebilecektir.  



BAYRAMPA A BELED YES , 2006 YILI FAAL YET RAPORU 

SAYFA |204 

Basın Yayın Halkla li kiler Birimi; Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımı ve duyuru metaryelleri ile 
halkımıza daha iyi anlatılarak bu hizmetleri bilmelerini ve faydalanmalarını sa lamak amacıyla teknik 
personele ihtiyaç vardır. Kendi bünyemizde yürütülebilecek bu çalı malar ile hem maliyette tasarruf 
sa lanmı  olacak, hem de günümüzde büyük önem arz eden görsel a ırlıklı tanıtım ve duyuru 
çalı malarının daha etkin yürütülmesi sa lanarak, geli en teknolojiye uygun çalı malar 
yürütülebilecektir.   

6. mar ve ehircilik Hizmetleri
mar ve ehircilik Hizmetleri: 1.) mar i leri biriminin daha etkin ve hizmetlerini eksiksiz yapabilmesi 

için emekli olan teknik elemanların yerine genç dinamik ve  teknolojiyi iyi kullanabilen in aat
mühendisi , mimar ve harita mühendisi elemanlar alınmalı yanısıra mevcut teknik elemanlara insan 
kaynakları birimi aracılı ıyla bilgisayar ve CAD yazılımları konusunda e itim sa lanmalı. 21.11.2005 
t.t.li uygulama imar planı altlıkları Fotogrametrik paftalar oldu undan uygulamada bir çok hataya 
neden olmaktadır. Be nedenle ilçe genelinin Hali Hazır haritalarının yersel alım ile yaptırılması
gerekmektedir. 2.)Planlama i leri biriminin hem plan uygulamalarını hem de  kentsel dönü üm
projelerinde yapılacak çalı malarını   daha etkin ve hizmetlerini eksiksiz yapabilmesi için genç 
dinamik ve  teknolojiyi iyi kullanabilen en az iki ehir plancısına ihtiyacı vardır.

Emlak stimlak Birimi; Çalı maları devam eden belediyemiz bilgisayar sisteminin devreye girmesi 
halinde birimimize ait i lemler daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır.Birimimizde görevli elemanlara, 
görevimizle ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki genel konular ve zaman içersindeki de i iklikler 
nedeniyle, uygun dönemlerde e itim verilmesi i lerimizin do ru ve kısa zamanda yapılması
yönünden faydalı olacaktır. Belediye bütçemizde Emlak stimlak Birimi’ne daha fazla pay aktarılması
halinde yapılacak istimlaklerde sayı olarak artı  sa lanabilecektir. 

7. Mali Hizmetler Müdürlü ü

Gider i leri birimi; Birimimiz tüm müdürlüklere  destek hizmeti vermektedir,mevzuatın sık sık
de i mesi hem di er müdürlükleri hem de birimimizi zorlamı tır; ancak bu dönemlerin rahat 
atlatılması için özellikle temel i lerde tüm birimlerde uzman düzeyinde personelin yeti tirilmesi 
gerekmektedir.Yine aynı ekilde çalı mı  oldu umuz programcı firmanın mevzuat de i ikliklerini 
zamanında takip etmesi ve kullanılan programı yeniliklere uygun hale getirmesi i lerimizin 
zamanında ve do ru yapılmasına sa lar.

Gelir leri Birimi; Kaliteli ve verimli bir hizmet için; Birime en az 10 Adet memur alınmalıdır. Tebli
ve yoklamada çalı an memurlara Kanun ve Yönetmelikleri  ö retecek hizmet içi e itim verilmelidir. 
Bilgisayar sistemi ile ilgili aksaklıklar zamanında giderilmelidir. 

8. Bilgi lem Müdürlü ü

Bili im hizmetleri, teknolojinin en yo un kullanıldı ı bir hizmet birimidir. Bilgi lem Müdürlü ü;
belediye hizmetlerinin elektronik ortama ta ınması ve böylece hizmetlerin hızlı, do ru ve karar 
vermeye destek sa laması yönünde çalı malar yapılmaktadır. Aynı zamanda hizmetlerin bilgisayar 
ortamında vatanda lara sunulmasını sa lamaktadır. Bu hizmetlerin en iyi ekilde yapılabilmesi için 
bilgisayar donanım ve yazılım alt yapısını geli tirerek son teknolojilere uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
Belediyemizde u an ki bili im altyapısı yeterli düzeyde olmakla birlikte, çok hızlı geli en 
teknolojinin yakından takip edilmesi, hizmet kalitesini arttıracak yeni teknolojilerin belediyemize 
temini gerekmektedir. Birimdeki personelin bu alanda yapılan e itimlere ve tanıtım fuarlarına 
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katılmaları gerekmektedir. Ayrıca belediye personelinin de belirli zamanlarda hizmet içi e itime tabi 
tutularak bilgisayar kullanımları geli tirilmelidir. Belediye dahilinde ve dı  birimlerdeki tüm bilgisayar 
ve network altyapıları müdürlü ümüz tarafından takip edilmekte oldu undan personel sayımızda 
artı  sa lanması verilen hizmetlerimizin daha hızlı gerçekle tirilmesini sa layacaktır. Ayrıca
önümüzdeki yıl stajyer ö renci konusunda problem olaca ından (liseler 4 yıla çıkacak) personel 
sıkıntısı had safhaya ula acaktır.

9. dari Mali Hizmetler Müdürlü ü

Satın alma birimi; Birimimiz ilçemiz halkına yapılacak hizmetlerde tüm birimlere destek hizmeti 
vermektedir, hizmet kalitenin arttırılması amacıyla faaliyetlerimizde belirli kriterler olu turmu tur. 
Bunlar yapılacak taleplerin zamanında, toplu olarak ve hizmetlerin tümünü kapsayacak ekilde bir 
seferde yapılması, Belediyemiz bütçesinde israfa neden olmadan lüzumlu ihtiyaçların kar ılanması,
kaynakların kullanılmasında azami tasarrufun sa lanmasıyla olacaktır. Bu amaçla birimlerin 
gerçekle tirme görevlileri ile harcama yetkililerine bütçe kodları ve bütçe hazırlanması ile ilgili e itim 
verilmesi gerekmektedir. Birimimiz hizmetlerinin daha iyiye ula mak için  teknolojiyi iyi kullanan 
elemanlar alınmalıdır.

dari ve Mali Hizmetler Birimi; i  yo unlu u ve yazı maları fazla oldu undan;Bilgisayarı çok iyi 
kullanabilen 2 adet memur personelin kadromuza dahil edilmesi i lerimizin do ru ve zamanında
yerine getirilmesini sa layacaktır.

10.Yazı leri müdürlü ü

nsan Kaynakları:Personelin taleplerini hızlı bir ekilde çözecek Bilgisayar yazılım programının
geli tirilmesi.Yapılan lerde zamanı daha iyi kullanabilmek açısından teknolojik donanımın
sa lanması.  potansiyelinin arttırılması için mevcut personelin ayda bir kez teknolojik donanım ve 
tasarım  konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Encümen ve Meclis leri Birimi Meclis ve Encümen Kararlarının Bilgisayar ortamında  daha iyi bir 
ekilde gerçekle tirilmesini sa layacak programların geli tirilmesi, evlendirme efli inin geçici olarak 

faaliyet gösterdi i yerden yeni  nikah salonuna ta ınması ile vatanda a daha iyi hizmet verilmesinin 
sa lanması.

11. Park ve Bahçeler Müdürlü ü; 

Park ve Bahçeler Müdürlü ü: Bayrampa a ilçesindeki ki i ba ına dü en ye il  alan miktarını
arttırarak, ye il alan miktarını dünya standartlarına ula masını sa lamak için, planlardaki ye il alan 
olarak ayrılan yerlerin istimlak edilmesi ve kentsel dönü üm projesi kapsamında  ye il alanların
artırılması gerekmektedir. Mevcut ye il alanların kalitesini, kullanılabilirli ini ve fonksiyonelli inin 
arttırılması çalı malarına a ırlık verilmelidir.,  Bölgemizde ki nitelikli a aç varlı ını arttırmak,  zararlı
kavak türlerini bölgemizde  yok etmek ve bu fidanların  dikilmesini önleyici tedbirlerin alınması
gereklidir. Çalı an personelimizin dinamik ve teknolojinin kullanılması için gerekli çalı maların
yapılması ve 1 (bir) adet peyzaj mimarının ekibimize dahil edilmesi uygun görülmektedir. 

12. Sa lık leri Müdürlü ü

Sa lık leri Birimi Fiziki olarak birimimizin prefabrik yapıdan kurtulması için gerekli adımların bir an 
önce atılması, hizmet kalitesine yakı ır bir mekana geçilmesi gerekmektedir. 
pratisyen hekimlerimizin çalı ma alanlarının fazla olması nedeniyle yeterli sayıda hekim 
bulunmamaktadır. Bunun için ise yeterli sayıda yeni hekim atamasını yapılması gerekmektedir. 
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Sa lık leri birimimizin idari hizmetlerini sürdüren idari hizmetler ünitemize bir memur daha 
kazandırılmasıyla birimimizdeki i lerin yo unlu u, eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaçların kar ılanması,
yazı maların daha hızlı ve zamanlı yapılması sa lanmı  olur. 

Veteriner leri Birimi;  Hizmet Kalitemizin artması için Ba kanlı ımızca veteriner hizmetleri Birimine 
daha geni  kapsamlı hizmet binasının yaptırılmasının sa laması  1 adet veteriner hekim ve 1 adet 
veteriner sa lık teknisyeni alınması gerekmektedir. 

13. Plan Proje ve ruhsat müdürlü ü;

Sıhhi Müesseseler Ruhsat Birimi : 5393 Sayılı Belediye Kanunu gere i Umuma mahsus yerlerin ruhsat 
ve denetimlerinin belediyelere verilmesinden dolayı yakla ık  750 tane  i yerinin ruhsat dosyaları lçe 
Emniyet Müdürlü ünden Birimimize intikal etmi tir ; dolayısı ile Müdürlü ümüzün i  yükü 
artmasından dolayı i lerin daha sa lıklı yürüyebilmesi için bir adet denetim aracı ve memur 
takviyesine gereksinim duyulmaktadır.Semt pazarları ile ilgili Yeni Bilgisayar Programının eksik 
olması nedeniyle faaliyetimiz eski program üzerinden yapılmakta olup kayıtların daha sa lıklı bir 
yapıya kavu turulması için programın güncellenmesi gerekmektedir.  

Gayri sıhhi müesseseler ruhsat birimi; Belediyemiz sınırları dahilindeki sanayi ve küçük sanatlar sahaları
Ticaret + Hizmet sahaları olarak yeniden planlanmı tır.Ticaret + Hizmet sahalarında çevreye 
uyumlu ve ileri (geli mi ) teknoloji kullanan i yerlerinin faaliyetlerine,olu umlarına müsaade 
edilmektedir.Teknoloji kullanımı konusunda denetim birimlerinin  te vik edici çalı malara katkıda
bulunmaları gerekmektedir. 

n aat sahiplerinin,yapı denetim kurulu larının,yapı in aatı safhasındaki uygulamalarla ilgili (ısı
yalıtım,yapı kullanma,tesisat raporları) i lemlerini zamanında yapmaları ve takip etmeleri 
gerekmektedir. 

dari büromuzdaki personelin emeklilik nedeniyle takviye edilmesi,yeterli hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
Teknik ve idari personelimizin verimini ve dinamizmini artırmak için bilgi teknolojisi cihazlarının
tamamlanmasına ve e itimlerinin geli tirilmesine gerek duyulmaktadır.
Belediye Zabıta ve teknik uygulama yönetmelikleri ile tfaiye yönetmeli inin güncellenmesi ve 

uygulamalardan do an sıkıntılara cevap verecek hale getirilmeleri gerekmektedir.  

14.Temizlik leri Müdürlü ü

Temizlik i leri ve Çevre koroma birimi Çevreye uyum sürecinin hız kazanması için gayri sıhhi 
müesseselerim mevcut eski sistemlerinin çevreye uyumlu hala getirilmesi ve getirilemeyenlerin hızla 
transferlerinin sa lanması gerekmektedir. Bununla birlikte Bayrampa a’ da ya ayan vatanda ların
çevreye duyarlılı ını artırıcı çalı malar yapılmalıdır. Birimin nsan Kaynakları, mali kaynakları ve 
organizasyonu için alınması gereken önlemler: Mevcut personelin veriminin artırılması çalı maları
yapılmalı; özellikle teknik personel sayısı arttırılmalı, kentsel tasarım birimi ve motorize çevre 
denetim ekibi kurulmalıdır.

15. Fen leri Müdürlü ü

Fen i leri Birimi;  Bayrampa a ilçesinde kentsel dönü üm projelerine merkezde sokakları dar olan eski 
yerle im bölgelerinden ba lanılarak ça da  ya anılacak mekanlar olu turulması halinde hizmetler 
daha rahat yapılacak ve görsel olarak daha güzel görünecektir. Birimin nsan kaynakları, mali 
kaynakları ve organizasyonu için alınması gereken önlemler: Emekli olan memur personelin yerine 
genç, dinamik ve teknolojiyi kullanabilen elemanlar alınmalı ve özellikle teknik personel sayısı
mutlaka artırılmalıdır. Azalan i çi personelinin telafisi için kurum içinden i tigal konumuzla ilgisi 
olmayan personel kaydırılması yerine dı arıdan daha az sayıda kalifiye eleman alınmalıdır. Eleman 
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alınması söz konusu olması halinde birimimizde el becerisi ve randımanı dü ük emeklili i gelmi
personelimiz emekli edilmelidir. 

Araç kmal Birimi; Araçların kontrol ve takibinin sa lıklı bir biçimde yapılabilmesi için Dijital 
ortamda Araç Takip Sisteminin kurulması.
Atölye garaj tamirhanelerinde yıllardır uygulanan klasik talep,i  ka ıdı,i  takip çizelgeleri vb. büro 
yönetimini evrak trafi iyle u ra tıran i lemlerden , daha pratik ve ça a uyan büro yönetimine geçi
için; dijital ortamda uygun programlarla çalı an bilgisayar a ı kurulması.
stanbul Otogarı’nın hemen yanında bulunan Atölye garaj tamirhanelerinin modern ve ça da  bir 

görünüme kavu turulması.
Araç kmal Birimi’nin; ekonomik ömrünü doldurmu  makine ve araçlardan arındırılması.
Tamir ve bakım i lerinin daha hızlı kaliteli sürdürülebilmesi için personelin e itilmesi veya 
özelle tirmeye önem verilmesi halinde hizmet kalitemiz artacaktır.

VII. EKLER 

GÜVENCE BEYANLARI 

1- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Ya ar Urgan 
Tefti  Kurulu Müdürü 

2- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Ali Kahraman 
Hukuk leri Müdürü 
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3- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Hayati BECER R
Zabıta Müdürü 

4- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim 

Ergin BA TU
Özel Kalem Müdürü 

5- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

ükrü ÇALIM 
mar ve ehircilik Müdürü 
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6- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Reyhan SARI 
Bilgi lem Müdürü Y. 

7- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Fatih ALYAKUT 
dari ve Mali ler Müdürü 

8- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Ercan YÜRÜR 
Yazı leri Müdürü 
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9- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Köro lu AL O LU 
Park ve Bahçeler Müdürü 

10- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Hüseyin HUT 
Sa lık leri Müdürü 

11- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Ahmet YET M
Plan ve Proje Müdürü 
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12- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Meral KARA 
Temizlik leri Müdürü 

13- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI (HARCAMA YETK L S )

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve do ru 
oldu unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsil edilmi  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanıldı ını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasallık ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa ladı ını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 
olarak uygulandı ını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve 
de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadı ını beyan ederim. 

Ahmet KUMBASAR 
Fen leri Müdürü 

14- Ç KONTOL GÜVENCE BEYANI (MAL  H ZMETLER B R M YÖNET C S )

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede faaliyetlerin mali yönetim ve 
kontrol mevzuatı ile di er mevzuata uygun olarak yürütüldü ünü, kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir ekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin i letildi ini, 
izlendi ini ve gerekli tedbirlerin alınması için dü ünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandı ını beyan ederim. daremizin 2006 yılı faaliyet raporunun “IV/A-Mali Bilgiler” 
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu teyit ederim. 

Zülfiye ÇAM 
Mali Hizmetler Müdürü Y. 
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15- Ç KONTOL GÜVENCE BEYANI (BELED YE BA KANI) 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmi  kaynakların, planlanmı  amaçlar 
do rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldı ını ve iç kontrol sisteminin 
i lemlerin yasallık ve düzenlili ine ili kin yeterli güvenceyi sa ladı ını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayı tay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadı ını beyan ederim.     

Hüseyin BÜRGE 
Belediye Ba kanı
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