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başkan sunuşu
Saygıdeğer Sultangazili Hemşehrilerim;
Kıymetli Meclis Üyeleri;
Tarihin, kültürün, doğanın, sanatın, ekonominin ve
bir milletin bilincinin oluştuğu İstanbul’da kutsal bir
görevin sorumluluğunu üstlendik. Sultangazi halkı
ile birlikte 6 yıldır bir çok hizmete imza attık.
Hayata geçirdiğimiz yüzlerce projemizle
Sultangazi’nin sosyal ve kültürel dokusunu
güçlendirmeye, marka değerini artırmaya çalıştık.
Bu süreçte birçok projeyi bitirerek, yeni projelere
kazma vurarak vaatlerimizi yerine getirmiş olmanın
gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Sultangazi Belediyesi olarak ilçemiz için “365 gün
24 saat” prensibi ile çalışmaya ve Sultangazi’de
yaşayan her vatandaşımıza hizmet vermeye devam
ediyoruz. Sultangazi’nin yarınlarının hesabını
yaparak, yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve
hayata geçiriyoruz.
Altyapı kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz
projeler neticesinde Sultangazi’de sadece sorunlar
çözüme kavuşturulmaya başlanmadı aynı zamanda
ilçede büyük bir değişimi başlattık.
İlçede yağmur suyu kanalları yapılıyor, ana arter
ve ara sokaklar hızla asfaltlıyoruz. Kabloları
yer altına indirme çalışmalarını başlattık ve bu
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.
Tematik parklar, yeşil alan ve çevre düzenleme
çalışmalarıyla kişi başına düşen yeşil alanı 0.2
metrekareden, 25 kat artırarak 5 metrekareye
çıkardık. İlçemize 143 yeni park kazandırdık.
Alibey Havzasında hizmete açtığımız Sultangazi
Şehir Ormanları, hobi bahçeleri ve izci kampı ile bu
bölgeyi; yalnız ilçe halkına değil İstanbul geneline
hitap eden konuma getirdik.
Değerli Meclis Üyeleri;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Başbakanlığı döneminde açılış kurdelesini kestiği
“Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi” ilçemize
yeni bir vizyon kazandırdı.
75 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen
Belediye Hizmet Tesisi’nde idari bina, hizmet binası,
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nikah-düğün sarayı, alış-veriş merkezi, kent
meydanı ve zemin altı otoparkı yer alıyor. Bu hizmet
Tesisi, ilçe halkına İstanbul’un örnek hizmet
merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor.
Öte yandan Sultançiftliği, İsmetpaşa ve 50. Yıl
mahallelerinde hayata geçirdiğimiz “Mahalle Hizmet
Tesisleri” ise pazar kültürüne yeni bir anlayış
getirirken, bir çok hizmet birimini bünyesinde
taşımasıyla Türkiye’ye model oldu.
50. Yıl Kültür Merkezi’nin ardından, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hoca
Ahmet Yesevi Kültür Merkezi de hizmete hazır.
Öte yandan Yunus Emre Mahallesi’nde “Kültür ve
Engelliler Merkezi’nin inşaatında da sona gelindi.
“Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi”, “Müftülük
Binası ve Aile Sağlığı Merkezi” ile “İSKİ Hizmet
Binası” tamamlanarak halkımıza hizmet vermeye
başladı. Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi ise
önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye
başlayacak.
“600 yataklı Devlet Hastanesi”nin inşaatı hızla
sürüyor. Yapımı devam eden “Ağız ve Dış Sağlığı
Hastanesi” ile “Sultangazi İlçe Sağlık Merkezi”
de bu yıl hizmete açılacak. Sağlık yatırımlarımız
bununla sınırlı değil. İlçemizdeki aile sağlık
merkezlerinin sayısını 27’ye çıkardık.
“Sultangazi Hükümet Konağı”nın yapım
çalışmalarında da sona gelindi. Yakın bir zamanda
bu hizmet merkezinin de açılış kurdelesini
keseceğiz. Hükümet Konağı’nda;
• Kaymakamlık
• İlçe Emniyet Müdürlüğü
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
• İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü
• İlçe Tarım Müdürlüğü
• İlçe Mal Müdürlüğü
• İlçe Nüfus Müdürlüğü
• İlçe Tapu Müdürlüğü
• İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı
• Vergi Dairesi ve İŞKUR Şube Müdürlüğü yer
alacak.

Eğitime destek kapsamında; ilçemize 28 yeni okul
kazandırdık. 6 yeni okul ise yapım programına
alındı. Eğitime yönelik diğer yatırımlarımız ise
şunlar oldu:
• İlçemizde bulunan okullarımıza 6 yılda 68 bin
kg. boya malzemesi desteği sağladık.
• Konferans Salonları ve prefabrik derslikler
yaptık.
• İlçemizdeki öğrencilerimize 4 yılda 2 milyon
429 bin ücretsiz defter dağıttık.
• İlçemiz genelindeki tüm anasınıflarına
oyuncak kütüphanesi kurduk.
• Her yıl okullararası yaptığımız spor
turnuvalarına binlerce öğrenci katıldı.
• “Okullar Hayat Olsun” projesi
okullarımızda hayata geçirildi. Okul bahçeleri doğa
bahçelerine dönüştürülürken okulların kapıları da
akşam ve hafta sonları velilerin hizmetine açıldı.
Hayata dokunan ve Sultangazi halkının her kesimini
kucaklayan bir çok sosyal ve kültürel projeleri
uygulamaya koyduk. Bu projelerden bazıları;
• Canım Ailem
• Bende Varım
• Nesilden Nesile
• Yaşlılara Bakım İstihdama Katılım
• Engelsiz Eğitim Merkezi
• Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil
• Evlilik Öncesi Eğitim Programı
• Birlikte Mutluyuz
• Çanakkale, Konya, Edirne, Bursa ve İstanbul
Kültür Gezileri
• Yöresel Geceler
• Karne Şenlikleri
• Ata Sporlarımız Yağlı Güreş ve Atlı Cirit
müsabakaları
• İzci Kampı
• Yüzme Havuzu ve Buz Pateni Pisti
Ramazan ayının manevi atmosferini, düzenlediğimiz
“Ramazan Etkinlikleri” ile tüm Sultangazililer
birlikte yaşadı. Hayırsever vatandaşlarımızın

desteği ile her gün açtığımız iftar sofraları ile
toplumun tüm kesimleri yan yana oruçlarını açtı.
Geceleri ise bu ayının manevi dokusuna uygun
kültürel programlar düzenledik.
Kurban Bayramı’nda ise İstanbul’un en büyük
kurban satış ve kesim merkezini kurduk. Burada
20 bin’e yakın büyük ve küçükbaş hayvan satışa
sunuldu.
Çanakkale Zaferi’nin ruhunu Sultangazi’ye taşıdık.
100 yıl önce Çanakkale’de yaşananlar, 100. yılında
Sultangazi’de anlatıldı. Sultangazi Belediyesi
Nikah Salonları’nda düzenlediğimiz etkinlikler
kapsamında, sempozyum, sergi, konser, tiyatro,
sinema programları yer aldı. Bu yıl 10 bini öğrenci
olmak üzere 18 bin Sultangazili hemşehrimizi
şehitler diyarı Çanakkale’ye götürmeyi amaçlıyoruz.
25-26 Nisan 2014 tarihleri arasında “Otizmde yeni
arayışlar” başlığı altında uluslararası sempozyuma
imza attık. Yaptığımız sempozyuma, otizmle ilgili
çalışma yapan tanınmış ulusal ve uluslararası
akademisyen, doktor araştırmacılar katıldı.
Sayın Meclis üyeleri!
Elinizdeki Sultangazi Belediyesi faaliyet Raporu;
2014 yılında hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve
faaliyetlerimizi ortaya koymaktadır.
Sultangazi Belediyesi faaliyet raporunu, yasal bir
zorunluluktan öte, çağdaş belediyeciliğin bir gereği
olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik
ilkeleri çerçevesinde hazırladık. Sizlerin; yüksek
bir kentlilik bilinciyle Sultangazimize sahip çıkan
değerli hemşerilerimizin bilgi ve dikkatine sunduk.
Faaliyet raporunda okuyacağınız projelerin
ve çalışmaların gerçekleşmesinde emeği
bulunan başta değerli Meclis üyeleri ve çalışma
arkadaşlarım olmak üzere; bu güzel ilçemize katkı
sunan herkese teşekkür ediyor “Yüreğimizde insan
sevgisi, hayalimizdeki Sultangazi olma” yolunda
sağlam adımlarla ilerleyen Sultangazi’ye hayırlı
olmasın diliyorum.

Cahit ALTUNAY

Sultangazi Belediye Başkanı
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MECLİS ÜYELERİ

Mustafa DEMİR

Hasan Esat İLHAN

İmdat KAMACI

Timur SOYSAL
AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

Hamdullah ALTINTOP

Ahmet YILDIZ

Hakan CEYLAN

Serpil KOCAKARA

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi (2015 Yılı)

Nazif ERSAN

AK Parti Meclis Üyesi

Rıdvan DURMAZ
AK Parti Meclis Üyesi

Ali BAŞKAYA

AK Parti Meclis Üyesi

Ercan KUŞOĞLU
AK Parti Meclis Üyesi

Eyüp ERDAL

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

Erdal UÇAR

Ahmet DEMİRAY

Hayretdin GÜRSES

Fevzü DÜLGER

F.Elif Doğruyol ŞAHİN

Yunus AKKUZU

Hamdi KARAOĞLAN

Hacı ORHAN

Yusuf KIZILDAĞ

Mahmut YILMAZ

İzzet AÇIKGÖZ

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi
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AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

MECLİS ÜYELERİ

Melike KARA

Oktay ŞAMDANLI

Osman YAŞAR

Turan TEKEOĞLU

Aynur KELEŞ

Cengiz SARICA

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

Mehmet ÇEVİK
AK Parti Meclis Üyesi

İsrafil TAŞÇI

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

Serdar AYDUĞAN

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

İlker AKSU

Ertan ÖZTÜRK
AK Parti Meclis Üyesi

Bekir KOÇ

AK Parti Meclis Üyesi

Recep TİLKİ

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi

AK Parti Meclis Üyesi (2014 Yılı)

Öznur ALTUNTAŞ

Doğan OLGUN

Ahmet Ali SUKAS

Necdet SELVİ

İmam KOÇAK

Metin POLAT

İsmail AKKAYA

CHP Meclis Üyesi

Sait ÇOŞKUNOĞLU
CHP Meclis Üyesi

CHP Meclis Üyesi

CHP Meclis Üyesi

CHP Meclis Üyesi

CHP Meclis Üyesi

CHP Meclis Üyesi

Ali YURT

HDP Meclis Üyesi
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A - Misyon, Vizyon
Sultangazi Belediyesi’nin Misyonu
Sultangazi’yi katılımcı, etkin yönetim prensibine bağlı
kalarak; sosyal, kültür, sağlık, çevre, ekonomi, turizm ve
şehircilik alanlarında hizmet yönetiminde çağı yakalamış
fark yaratan uygulamalarla, kentsel yenileşme sürecini
tamamlamaya çalışarak gelişmiş kent yapısına ulaştırmak, halkının yaşam kalitesini sürekli geliştiren politikalar üreterek MARKA KENT adayı bir ilçe durumuna getirmek.

Sultangazi Belediyesi’nin Vizyonu
Belediyecilik kapsamındaki hizmetlerin planlanması ve
yönetiminde Metropolün yükselen değeri olması özelliğiyle “TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BELEDİYE OLMAK”
Sultangazi Belediyesi, organizasyonundaki tüm hizmet
birimleriyle katılımcı, yenilikçi, stratejik yönetimi esas
alan bir yönetim süreci uygulayarak, ilçe halkının yaşam
kalitesini arttırmak üzere stratejiler planlamayı, hizmet
çeşitliliğini geliştirerek, hizmetlerindeki kaliteyi yükselterek güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmayı ve hizmet yönetimi uygulamalarında alışılagelmiş belediyecilik anlayışı dışında fark oluşturarak, çağa ayak uyduran ve marka
kent olmaya aday yapısında faaliyetleri takip edilen, örnek alınan bir belediye olmayı vizyonu olarak belirlemiştir.
Sultangazi Belediyesi bu vizyon kapsamında; sürekli gelişen hizmet anlayışıyla kentlisinin yaşam kalitesini arttırmayı, sınırlarındaki tüm paydaş gruplarıyla “katılımcılık,
verimlilik” prensiplerine bağlı kalarak, sonuç odaklı vizyon projeleri üretmeyi ve yönetmeyi hedeflemiştir.

Kurumsal İlkeler, Temel Değerler
Katılımcı, Çoğulcu, Demokratik, Etkili Yönetim
Kentteki tüm paydaşları ile çözümsüzlüklere çözüm üreterek büyüyen, gelişen, kentine ve kentlisine değer katan
uygulamaları yöneten,
Yönetimde Şeffaf , Açık, Hesap Verebilir
Ürettiği hizmetlere ilişkin faaliyetlerinde şeffaf, uygulamaları her zaman ölçülebilen, gerçekleştirdiği işlerde sorumlularıyla, hep paydaşları önünde olan bir yönetim,
Hukuka Bağlı, Temel Hak ve Özgürlüklere Saygılı
Anayasa ve tüm T.C. kanunlarına bağlı olarak, kurumsal
sorumlulukları çerçevesinde çalışan, kentte; hukukun
üstünlüğü ilkesine bağlılığın temsilcisi olarak hukuk dışı
uygulamalara taviz vermeyen, temel hak ve özgürlüklerin
koruyucusu, savunucusu olan,
Kalite ve Verimlilik Esaslı Hizmet
Hizmetlerinde daima kaliteyi amaçlayan, sonuç odaklı çalışan ve kent menfaatlerini koruyan, kentsel kaynakları
doğru kullanan,
Sürdürebilirlik
Uyguladığı faaliyetlerinde dönemsel ve kısa vadeli düşüncelerden uzak duran, gelecek yönelimli bir düşünce yapısı
oluşturan, geliştiren,
Güçlü Kurumsal Yönetici
Sahip olduklarını analiz edebilen, gelişim için strateji üretebilen, planlayan, projelendiren, uygulayan, kurumsal
etiğe bağlı çalışarak kentini ve kaynaklarını, kentlisi ile
paydaşlarının desteğiyle güçlü biçimde yöneten,
Güçlü Yerel Ortak, Güçlü Paydaş
Kentin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Yapısal manada gelişimine fayda sağlayacak her fikrin, projenin en büyük en
güçlü çözüm ortağı olan ve kentteki diğer paydaş kurumların iş ortağı ve destekleyicisi olan,
Bürokraside Kolaycı
Kentlisini yormayan, sonuca, çözüme kısa sürede ulaşan,
ulaştıran,
Ekonomik Yaklaşımcı, Finansal Kaynak Yöneticisi
Bilimsel metotlarla veriler elde eden, kaynak analizleri yaptıran, finansal kaynaklarını minimum harcama maksimum fayda
ile kullanan, proje fon kaynakları ve hibe yönetimi konusuna
hakim biçimde finansal kaynak araştıran, bulan ve yöneten,
Değişime ve Gelişime Açık
Araştırma ve Geliştirmeye her zaman açık, küresel gelişimi, değişimi analiz ederek bununla doğru orantılı organizasyonunu ve hizmet anlayışını güncelleyen, hizmet kalitesini ihtiyaca göre daima geliştiren
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Ulaşılabilirlik

•

Erişilebilen, denetlenebilen, yapısına dokunulabilen, her
paydaşına yakın ve açık olan,

Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek,

•

Mevzuat ve standartlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak, kaliteyi sürekli iyileştirmek, ilkemizdir.

Teknolojik
Yerel yönetim uygulamalarındaki tüm hizmet tanımlarında teknolojiyi en iyi ve en verimli şekliyle kullanan, teknolojiyi yakından ve ilgiyle takip eden,
Bilimselliğe Önem Veren
Ürettiği hizmet politikaları ve gerçekleştirdiği uygulamalarda temel dayanağı ve rehberi bilimsel veriler olan, bilimsel verilerle hizmet üreten, uygulayan,
Çevreci, Doğanın ve Doğal Kaynakların Koruyucusu
Yerel coğrafyadaki yeşil örtüyü koruyan, yeşil alanı çoğaltmak çabası gösteren, bu alanların korunması yönünde politikalar üreterek bitkisel zenginliğine sahip çıkan,
sahip olduğu doğal kaynaklar için minnet duyan ve bu bilinçle geliştiren,
Vefakar
Kentin ve kentlisinin gelişimine destek olan her paydaşa
minnet duyan ve kendisine gönüllükle destek olana her
zaman “değer verenin değerini bilen” şeklinde yaklaşan,

B - Yetki Görev ve
Sorumluluklar
1. - Hukuki Yapı
Belediyemizin organlarını, yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen
temel yasa 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Bu Kanunla
beraber belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip
birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

2. - Belediyenin Yetki Görev ve
Sorumlulukları
Sultangazi Belediyesinin görev ve sorumlulukları 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belirlenmiştir.
•

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri
ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer
belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.

•

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her
türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve

Sosyal Koruyucu
İmkanları ve kaynakları doğrultusunda; kentindeki tüm
sosyal kırılgan ve dezavantajlı
grupları (yaşlı, dul,
öksüz/yetim, kimsesiz engelli, yoksul, mağdur kadın/erkek/çocuk, doğal kaynakların ve kent yaşam alanlarının
paylaşıldığı diğer canlı türleri) kendisine emanet edilmişçesine koşulsuzca koruyan, yaşatan,

Entegre Politikamız
•

Güvenilir, şeffaf, adil, yenilikçi, vatandaşlık ilkelerine
bağlı bir hizmet sunmak,

•

Doğaya saygılı, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırarak çevre kirliliğini azaltmak;

•

Kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak,

•

Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak; ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog,
katkı ve sahiplenmeyi sağlamak,

•

Hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı
ilke edinmek,

•

Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek,

•

Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri
gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek,
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antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
•

•

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde
ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

•

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye
sınırlarını kapsar.

•

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

3. – Belediye İdaresine Görev Veren
Diğer Kanunlar
Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde sayılan görev
ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi
ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanunu’na ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek
vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu
Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması
Hakkında Kanun gibi birçok kanun belediyelere görev tevdi etmiştir.

4. - Belediyelere İmtiyaz Olarak
Verilen Yetkiler
Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlığını taşımaktadır. Bu maddede
yer alan düzenleme şöyledir:
1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4.
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Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim,
harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel

hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini
yapmak veya yaptırmak.
5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve
su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,
geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
9. Borç almak, bağış kabul etmek.
10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali,
fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.
11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt
altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan
gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda
standartlar getirmek.
15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bi-

let ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

17. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis
edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent
ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin
gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek,

C - İdareye İlişkin Bilgiler
1. – Fiziksel Yapı
Belediyemiz genel faaliyetlerini Uğur Mumcu Mahallesi’nde, 33.229 m2 yüzölçümlü Belediye Hizmet Binası, Nikah
Salonları ve Zemin Altı Otopark hizmet kompleksinde ve Ek hizmet binası Cumhuriyet Mahallesi, Dersaadet Caddesi
No:21 alanda ek hizmet binasında sürdürmektedir.

Belediye Hizmetlerinin Verildiği Yerler
Müdürlük Adı

Bulunduğu Yer

Belediye Başkanı

Başkanlık Binası 2. kat

Başkan Yardımcıları

Başkanlık Binası 1. kat

Belediye Meclis Salonu

Başkanlık Binası 3. kat

Encümen Odası

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkanlık Binası 2. kat

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Başkanlık Binası 4. kat

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 2. kat

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 3. kat

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 2. kat

Fen İşleri Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 3. kat

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 3. kat

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 2. kat

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 3. kat

İşletme ve İştirak Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 2. kat

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ek Hizmet Binası

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası zemin kat

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 2. kat

Plan ve Proje Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 3. kat

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Teftiş kurulu Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ek Hizmet Binası

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat

Zabıta Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası 1. kat
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Belediye Hizmetlerinin Verildiği Tesisler, Hizmet Noktaları
Başkanlık Binası
Belediye Hizmet Binası
Genel Faaliyetlere İlişkin
Hizmet Tesisleri

Kültür Müdürlüğü Hizmet Binası
Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası
Nikah ve Düğün Salonları
50. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisleri
Sultançiftliği Mahallesi Hizmet Tesisleri
İsmetpaşa Mahallesi Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri

Sosyal Faaliyetlere İlişkin
Hizmet Tesisleri veya
Noktaları

İlçe Mahalle Muhtarlıkları (15)
Mimar Sinan Şehir Ormanı İzci Kampı
Mimar Sinan Şehir Ormanı Piknik Alanları
Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı Piknik Alanları
Mimar Sinan Şehir Ormanı Hobi Bahçeleri (54)
Cebeci Mahallesi Hizmet Tesisleri
50. Yıl Kültür Merkezi Hizmet Binası

Kültürel Faaliyetlere ilişkin
Hizmet Tesisleri veya
Noktaları

Sultançiftiği Mahallesi Hizmet Tesisleri
Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri
50. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisleri

Eğitim Faaliyetlerine İlişkin
Hizmet Tesisleri veya
Noktaları
Spor Faaliyetlerine İlişkin
Hizmet Tesisleri veya
Noktaları

Cumhuriyet Mahallesi Hizmet Tesisleri, Bilgi Evi ve Meslek
Edindirme Kursları
75. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisleri, Bilgi Evi ve Meslek Edindirme Kursları
50. Yıl Kültür Merkezi
İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri
Mimar Sinan Şehir Ormanı Spor Sahaları
Sultançiftliği Hizmet Tesisleri, Aile Sağlık Merkezi

Sağlık Faaliyetlerine İlişkin
Hizmet Tesisleri veya
Noktaları

İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri, Aile Sağlık Merkezi
50. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisleri, Aile Sağlık Merkezi
Malkoçoğlu Mahallesi Hizmet Binası Kızılay Merkezi
Habipler Mahallesi Hizmet Binası Sağlık Ocağı

Lojistik Destek Faaliyetleri
Noktaları
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Belediye Hizmet Binası Malzeme Depoları
Ek Hizmet Binası Yol Bakım Şantiyesi Malzeme Depoları

Lojistik Kaynaklar

2. - Örgüt Yapısı

Belediye mevcut lojistik kaynaklarıyla ilçedeki tüm hizmetleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Vatandaşlardan
ve bölgedeki kamu kurum kuruluşlarından, STK’ndan ve
Amatör Spor Kulüplerinden gelen talepler üzerine il içi ve
il dışı noktalara da araç desteği sağlamaktadır.

Belediyemiz 5747 sayılı Kanun ile 29/03/2009 tarihinde
faaliyete başlamıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan belediyemiz idaresi organları; belediye meclisi,
belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.
Sultangazi Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı ve Belediye Başkanına bağlı altı adet başkan yardımcısı ve
Başkan yardımcılarına bağlı yirmi bir adet harcama yetkilisi ve harcama yetkilisine bağlı personeller tarafından
idare edilmektedir.
Sultangazi Belediyesi Başkanlığının örgüt yapısı şeması
arka sayfada sunulmuştur.
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Emlak İstimlak
Müdürü
Süleyman AKKAYA

Ruhsat ve Denetim
Müdürü
Ercan PİŞİRİR

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü
Melek TÜRKMEN

Destek Hizmetleri
Müdürü
Halil KARAKUŞLU

Mali Hizmetler
Müdürü
Mustafa BEKTAŞ

Hakan CEYLAN
Başkan Yardımcısı

Fevzü DÜLGER
Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü
İlker Demir

Hukuk İşleri Müdürü
Av.Olcay ATAŞ

Bilgi İşlem Müdürü
Yaşar BOSTANCI

İşletme ve İştirakler
Müdürü
Osman ÖZBOSTAN

Dış İlişkiler Müdürü
Adil DAYIOĞLU

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü
Yavuz PADEM

Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürü
Ebubekir KABLAN

Bekir KOÇ
Başkan Yardımcısı

Teftiş Kurulu Müdürü
Nuri KARADAYI

Av.Ali BAŞKAYA
Başkan Yardımcısı

Belediye Meclisi

Zabıta Müdürü
Ahmet Serkan
SENCAR

Temizlik İşleri Müdürü
Nazmi BALA

Yapı Kontrol Müdürü
Cumhur AKPINAR

Belediye Encümeni

Fen İşleri Müdürü
Asuman KÖLE

Park ve Bahçeler
Müdürü
Nazmiye UÇAR

Yazı İşleri Müdürü
Turan BÜYÜKBEKTAŞ

Zeynep Rana
DANIŞMAN
Başkan Yardımcısı

Özel Kalem Müdür V.
Adil DAYIOĞLU

Mustafa BİRİNCİ
Başkan Yardımcısı

Cahit Altunay
Belediye Başkanı

YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İmar ve Şehircilik
Müdürü
Hasan GÜNEŞ

Plan ve Proje Müdürü
Ahmet ÇAKAN

Mehmet
ERDÖNMEZ
Başkan Yardımcısı

Nurgun
GÜNGÖREN
Başkan Yardımcısı
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3. - İnsan Kaynakları
Sultangazi Belediyesi 22 Müdürlüğü ile ilçesine hizmet vermektedir. Bu müdürlükler de 31.12.2014 tarihi itibariyle 408
personel görev yapmaktadır. Belediye personelinin % 73’ i Memur , % 27’i İşçi’ dir.

Personel Sayısının Statülere Göre Dağılımı
Yıllar

Memur

İşçi

Sözleşmeli

2014

294

112

2

2013

281

126

1

2012

235

127

39

2011

208

143

21

2010

204

175

23

2009

207

189

16

Personel Sayısının Müdürlük Bazında Statülere Göre Dağılımı
Müdürlük

Memur

İşçi

Sözleşmeli

Kısmi Toplam

Başkan Yardımcıları

8*

0

0

4

Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müd.

6

2

0

8

Bilgi İşlem Müdürlüğü

5

0

0

5

Çevre Koruma. ve Kont. Müd.

12

6

0

18

Destek Hizmetleri Müd.

6

0

0

6

Emlak ve İstimlak Müd.

11

1

1

13

Fen İşleri Müdürlüğü

13

40

1

54

Hukuk İşleri Müdürlüğü

7

1

0

8

İmar ve Şehircilik Müd.

23

0

0

23

İnsan Kayn. ve Eğitim Müd.

13

0

0

13

İşletme ve İştirakler Müd.

10

23

0

33

Kültür ve Sos. İşler Müd.

11

3

0

14

Mali Hizmetler Müdürlüğü

33

4

0

37

Özel Kalem Müdürlüğü

4

7

0

11

Park ve Bahçeler Müdür.

7

10

0

17

Plan ve Proje Müdürlüğü

12

1

0

13

Ruhsat ve Denetim Müd.

9

2

0

11

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

2

0

0

2

Temizlik İşleri Müdürlüğü

6

5

0

11

Yapı ve Kontrol Müd.

18

4

0

22

Yazı İşleri Müdürlüğü

22

2

0

24

Zabıta Müdürlüğü

60

1

0

61

Genel Toplam

298

112

2

408

* 4 adet Başkan Yardımcısı memur personelden, 4 adet Başkan Yardımcısı ise meclis üyelerinden seçilmiştir.
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Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet

2014

2013

2012

2011

Kadın

91

90

90

74

Erkek

317

318

311

298

Genel Toplam

408

408

401

372

Personel Sayısının Müdürlük Bazında Cinsiyete Göre Dağılımı
Müdürlük

Kadın

Erkek

Kısmi Toplam

Başkan Yardımcıları

1

3

4

Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müd.

5

3

8

Bilgi İşlem Müdürlüğü

0

5

5

Çevre Koruma ve Kont. Müd.

6

12

18

Destek Hizmetleri Müd.

4

2

6

Emlak ve İstimlak Müd.

5

8

13

Fen İşleri Müdürlüğü

3

51

54

Hukuk İşleri Müdürlüğü

5

3

8

İmar ve Şehircilik Müd.

9

14

23

İnsan Kayn. ve Eğitim. Müd.

6

7

13

İşletme ve İştirakler Müd.

1

32

33

Kültür ve Sos. İşler Müd.

3

11

14

Mali Hizmetler Müdürlüğü

11

26

37

Özel Kalem Müdürlüğü

0

11

11

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3

14

17

Plan ve Proje Müdürlüğü

5

8

13

Ruhsat ve Denetim Müd.

3

8

11

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

0

2

2

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

10

11

Yapı ve Kontrol Müd.

6

16

22

Yazı İşleri Müdürlüğü

9

15

24

Zabıta Müdürlüğü

5

56

61

Genel Toplam

91

317

408

Personel Sayısının Eğitime Göre Dağılımı
Doktora

Lisans
Üstü

Lisans

Yüksek
Okul

Lise

Ortaokul

İlkokul

Kısmi
Toplam

Memur

0

7

147

52

78

8

2

294

İşçi

0

0

1

0

24

19

68

112

Sözleşmeli

0

0

1

0

1

0

0

2

Gen.Toplam

0

7

149

51

101

27

73

408

Statü
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Yaş Durumlarına Göre Personel Sayısı Dağılımı
Yaş Aralığı

Memur

İşçi

Sözleşmeli

Kısmi Toplam

18-25 Yaş

2

-

-

2

25-30 Yaş

31

2

2

35

30-35 Yaş

60

4

-

64

35-40 Yaş

39

21

-

60

40-50 Yaş

110

67

-

177

50 Yaş+

52

18

-

70

Genel Toplam

294

112

2

408

Sultangazi Belediyesi personelinin yaş grupları incelendiğinde, 40-50 yaş grubu İçinde kalan personel sayısının genelin %43’ini oluşturduğunu görmekteyiz. 50 yaş üstü personel sayısı genelin %17’sini oluşturmaktadır.
Sultangazi Belediyesinde 40+ yaş grubu içine giren personel sayısı 247’dir. Bu da genel personel sayısının % 60’ına
karşılık gelmektedir.

4..- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Yazılım Sistemi
Sınıf

Yazılım

Adet

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
Microsoft Windows Server 2008 Standar Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standart Edition
Microsoft Office Home and Busines 2010 ( 50 Kullanıcılı )
Microsoft Windows 7 Pro ( 592 kullanıcılı )
Linux
Avira Antivirüs Endpoint ( 500 Kullanıcılı )
Postgre SQL (Netcad)
Sınırsız kullanıcı
Oracle Database standart Edition
Microsoft SQL Server 2008 Express

1
2
5
3
1
4
1
1
1
1

Cad-Gıs Yazılımları

Autocad 2013 ( 7 Kullanıcılı )
Net-Cad Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması (35 kullanıcılı)

1
1

Paket Programlar

Kazancı Mevzuat Programı ( 7 kullanıcılı )
E-Belediye Otomasyon Programı
Mobil Uygulama ( IOS - ANROİD )
AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı (10 kullanıcılı)
AMP İhale Otomasyon Programı ( 9 kullanıcılı )
Personel Devam Kontrol Sistemi
Yemekhane Takip Programı
NBYS Hasta Takip Programı
İş Zekası Programı ( 15 kullanıcılı )
Şehir Ormanı Araç Giriş-Çıkış Programı
Televantage Server ( 7 kullanıcılı )

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Arşiv Yazılımı

1

İşletim Sistemleri

Anti Virüs Yazılımları
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
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Belediyemizde bilgisayar kullanım oranı yüksek seviyededir. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişime paralel olarak
Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmet faaliyetlerini geliştirmekte,
her geçen gün arttırmaktadır. Bilgi işlem Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği faaliyetler bağlamında vatandaşlarımız internet ortamda;

5. - Sunulan Hizmetler

• Vergi borcu sorgulama			
• İmar durumu sorgulama
• Bilgi sorgulama
• Yol durumu
• Çağrı Merkezi – İstekler , Şikayetler
• 360 Kent Rehberi
• 360 Panorama
• Yol Durumu
• NetCad 360
• Afet Bilgi Sistemi
• Evrak Takibi
• İhale İlanları
• Bir Önerim Var
• TRT Haber
• Online Rezervasyon
• Kent Haritası
gibi hizmetlerimizden faydalanılmaktadır. Ayrıca web sitemizdeki alanlar aracılığı (hava durumu, nöbetçi eczaneler,döviz kurları, v.b.) ile bir çok siteye ve ilçemizdeki
diğer kamu kurumlarının sitelerine erişim sağlanmaktadır.
Belediyemiz içindeki ve hizmet binalarımızdaki tüm bilgisayarlarda internet erişimi vardır. Ayrıca belediyemiz
içinde kurmuş olduğumuz kablosuz internet erişimi sayesinde vatandaşlarımız belediyemiz içinden de internete
bağlantısı kurmaktadır.

Belediyenin her türlü hizmeti, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili halkı bilgilendirmek

Teknik Donanım

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyallerin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını
sağlamak

Açık hava tanıtım alanlarının tespitini yaparak, bu alanlarda hizmet tanıtımı ve halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek
Broşür, bülten, afiş, bilboard, sunumlar, tanıtım filmleri,
vb. iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapmak
Düzenlenen sosyal ve kültürel içerikli programlar ile belediye hizmetlerinin anlatımına yönelik kamera ve fotoğraf çekimi yapmak
Halkın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranlarını
ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak
Belediye hizmetleri ilgili hazırlanan davetiye, el ilanı,
broşür, afiş, bülten, dergi vb. metaryellerin ilçe halkına,
kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına
vb. yerlere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) yolu ile gelen talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere yönlendirerek 15 günlük yasal süre
içerisinde verilen cevapları ilgilisine bildirmek
Bilgi işlem Müdürlüğü
Belediyemizin
•

Donanım Hizmetleri

•

Yazılım Hizmetleri

No

Donanım Türü

Adet

•

Otomasyon Hizmetleri

1

Bilgisayar (Masaüstü)

428

•

İnternet Hizmetleri

2

Bilgisayar (Dizüstü)

26

•

Teknik Destek Hizmetleri

3

Yazıcı (Çok Fonksiyonlu, Laser,
Color Laser)

182

•

Çağrı Merkezi Hizmetleri

•

Kentli Servis Hizmetlerini yürütür.

4

Projeksiyon

18

5

Fotokopi

8

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

6

Tarayıcı

13

7

Sunucu

10

Atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak

8

Güç Kaynağı

2

9

Ofis Malzemeleri-İletişim Cihazları
( Faks, Cep Telefonu, IP Telefon)

315

26

Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirmek, eğitici materyaller hazırlamak ve
eğitim programları düzenlemek
Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre

Ödülleri Yarışmalarını düzenlemek, kampanyalar, etkinlikler v.b. çalışmalar yapmak,
Denetim çalışmaları yapmak; gerektiğinde ölçümler yapmak veya yaptırmak
Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları (zoonozlar) ile mücadele etmek ve gerekli önlemleri almak,
Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açmak,
Çevre ve Halk Salığını olumsuz etkileyen haşere, sinek,
kemirgen ve diğer zararlılarla, insan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle vektör mücadelesi yapmak,
Belediye sınırlarımız içinde bulunan okul, kamu kuruluşları, ibadethane vb. yerlerin periyodik aralıklarla programlı dezenfeksiyon işlemlerini yapmak,
Adaklık ve kurbanlık hayvanların sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesi ve satışa sunulmasını sağlamak için İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak tedbir almak

derece ve unvan değişikliklerini hazırlar.
Belediye personelinin (İşçi-Memur-Sözleşmeli Personel)
hizmet içi eğitim analizini yaparak eğitim ihtiyacını belirler, eğitim sürecini planlar ve eğitimlere katılımın devamlılığını kontrol ederek eğitim hizmetlerini yürütür.
Ayrıca Kurumumuzda uygulanan kalite yönetim sistemiyle ilgili görevleri yürüterek kalite çalışmalarında tüm
birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. Bu çerçevede
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır.
a. Memur özlük işlerinin yürütülmesi,
b. İşçi özlük işlerinin yürütülmesi,
c. Sözleşmeli personel işlerinin yürütülmesi,
d. Personelin disiplin işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,
e. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi,
f.

Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesidir.

Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerinin düzenlenmesi, barınma, beslenme kesim öncesi sağlık kontrolü,
kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik ortamda
gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tedbirleri
alır, aldırır,

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden kişilerin ölüm
muayenelerini yapmak,

Merkez binanın ve diğer hizmet binalarının elektrik, su,
telefon, kalorifer ve soğutma sisteminin tamir ve bakımını
yapmak

Cenaze nakillerinde gerekli işlemleri yürütmek,
Mevcut hasta nakil ambulansı ile acil durum gerektirmeyen hastaların hastanelere nakil hizmetini karşılamak,
Belediyemiz personelinin muayene ve tedavisi için gerekli
işlemleri yapmak,
Enjeksiyon ve pansuman hizmetleri vermek,
Belediye Başkanlığı, diğer hizmet binaları ve sosyal tesisler, şehir ormanları v.b. sosyal donatı alanlarının güvenliğini sağlamak

Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamındaki araç
tahsis talebini değerlendirmek
Merkez bina ve hizmet binalarının asansörlerinin ve jeneratörlerinin bakım ve onarımını yapmak

Bütçe içi işletme faaliyetleri kapsamında nikah salonları,
Şehir Ormanı, mesire alanı, otoparklar, hobi bahçeleri ve
benzeri yerlerin işletmecilik ile ilgili faaliyetlerinin yürütmek
Sivil savunma hizmetlerini yapmak
Belediye hizmet binası ve diğer hizmet binalarımızın temizlik hizmetini yapmak
Özel Kalem Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz adına her türlü idari ve adli mercilerdeki hukuki işlemleri takip etmek

Temsil, davet, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini
bayramlar vb. önemli günlerde yapılacak iş ve işlemleri
yürütmek

Belediyenin diğer birimlerine hukuki görüş vermek

Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlanmasını sağlamak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kurumumuzda istihdam edilmekte olan tüm personelin ilk işe alınışından;
emekliliğe kadar olan tüm özlük ve disiplin işlemlerini yürütmekle birlikte kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas,

Başkanlığa doğrudan müracaat eden şahıs ve kurumların
randevu taleplerini inceleyerek belli bir düzen içinde görüşmelerini sağlamak
Belediye Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışı misafirlerini kar27
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şılama, hediyeler alma, ağırlama ve uğurlama hizmetlerini
yerine getirmek ve bu konuda gerekli organizasyonları düzenlemek
Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirerek ilgili birimlere sevkini sağlamak,
Çeşitli etkinliklere başkanlık adına çelenk, çiçek ve tebrik
mesajı göndermek
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar
ve işlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek
Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek
Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik
ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan,
program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla
araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,

Park, spor, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar yapmak
Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
Parklara konacak oyun aletlerini, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte
etmek, bozulanların tamir işlerini yapmak.
Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park, Yeşil Alanlar, Ağaçlandırma Alanları, Mesire Alanı, Şehir Ormanı Ve Diğer Yeşil Alanların Bakım ve onarımını yapmak
Parklara havuz yapmak ve bunların bakımını gerçekleştirmek

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Haftanın 7 (Yedi) günü tüm mahallerden çöplerin toplanması,
nakli ve kontrolünü yapmak
Temizlik araçlarıyla (yıkama, süpürme, sulama) cadde, sokak
temizliği ve kontrolünü yapmak
Moloz, eski mobilya ve benzeri atıkların alınması, naklini
yapmak
Çöp konteynırları ve kovalarının temini, temizliği, tamiri ve
değişimini yapmak

Ağaç dikimi ve budama işlemlerini yapmak

İlçe içinde kurulan Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanmasını
yapmak

Plan ve Proje Müdürlüğü

Cadde ve sokak bordürlerinin boyanmasını yapmak

•

Belediyesi sınırları içinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını
yapmak.

•

Mecliste uygun görülen plan tadilatı tekliflerine ait tadilat paftalarını çizmek.

•

İmar planlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
için İmar Komisyonu çalışmalarına hazırlık yapmak.

•

AB ve Kalkınma Ajansı projeleri hazırlamak ve yürütmek.

•

İlçemizin kentsel standartlara ulaştırılması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlemek.

•

•

•

İhtiyaçlar doğrultusunda; ulaşım, sokak sağlıklaştırma (prestijli yol ), sosyal donatı alanları vb. yatırımları
planlayarak, yatırım önceliklerini belirlemek ve gerekli
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
Belediye sınırları içerisinde 5998 sayılı yasa ile değişik
73.madde ile 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek.
Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

İlçe içinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapmak
Katı ve tıbbi atık sözleşme yapmak ve katı ve tıbbi atıkları
toplamak
Yapı Kontrol Müdürlüğü
•

3194 sayılı İmar Kanunu Uygulamaları

•

4708 sayılı Yapı Denetim Yasası Uygulamaları

•

Ruhsat (Yapı İzin Belgesi) ve İnşaat denetim kontrolü

•

Yapı Kullanma İzin Belgesi

•

Asansör Tescil Belgesi işlemlerini yürütmek

Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediye Meclisi Hizmetleri
Belediye Encümeni Hizmetleri
Gelen-giden evrak kayıt ve dağıtım hizmetleri
İdare Arşiv Hizmetleri
Evlendirme Hizmetlerini yürütmek

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen

Müdürlüklerden talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı

28

Kamu ihale Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve doğrudan alım işlerini yapmak, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmesi Kanuna göre sözleşmeleri yapıp ilgili Müdürlüğü
bildirmek.

Makine Mühendisi, Jeoloji Mühendisi) noterden sorumluluk
beyanlarının görülmesi Belediyemizde kayıtlarının tutulması
ve mimari, statik, mekanik ve zemin etüdü raporunun tescil
işlemini yapmak

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince malzemelerin taşınır kod
tanımlarını yapmak.

İmzası tamamlanmış yapı ruhsatlarına, tadilat ruhsatlarına
Bayındırlık Yapı denetim Sisteminden sayı verilmesi ve YİBF’deki (Yapıya ilşkin bilgi formu) değişikleri Bayındırlık Yapı
denetim Sisteminden düzeltilmesi işlemi yapmak.

Sultangazi E-Belediye Projesi programı doğrultusunda mal
ve hizmet girişlerini tutmak.
Temin edilen tüketim malzemelerinin (kırtasiye vb.) ambarda
muhafazasını sağlamak ve Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısını yapmak.
Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali
Hizmetler Müdürlüğüne havale etmek.
Emlak ve istimlak Müdürlüğü
İmar planlarındaki donatı alanlarının (park, yeşil alan,yolv.b.)
kamulaştırılması, hazineden devri olan yerlerin tapularının
verilmesi, trampa, tahsis kiralama, geçici işgal irtifa hakkı,
intifa veya üst hakkı kurulması, yap-işlet devret veya yap-işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek, tasarruf hakları belediyeye geçen taşınmazların devir-teslim işlemlerini yapmak
İlçenin mahalle ve sokak bilgilerinin güncellenmesi, adrese
dayalı nüfus kayıt sistemi ve ulusal adres veritabanının oluşturulması işlemi yapılmaktadır. Vatandaşın ve kurumların yazılı müracaatları incelenerek gerekli bilgiler verilmektedir.

Zabıta Müdürlüğü
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin
sağlanması ile görevli olup, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında
mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak
Fen İşleri Müdürlüğü
Altyapı ve üstyapı yatırımlarını yapmak
Cadde, sokak, yol ve meydanları düzenlemek
Belediyeye ait binaların bakım onarımlarını yapmak
Her türlü yatırım için, proje, keşif işlemlerini yapmak
Yol bakım onarım işlerini yapmak
Kötü hava koşulları ile mücadele etmek,
Su – Sel baskınları ile mücadele etmek,

Mali Hizmetler Müdürlüğü
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi
ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen
işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap,
kaldırma ve iletme v.b. makinaların ruhsat aşamasında kontrol etmek işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar
ve şikayetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik
doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülürse ilgili birimlere havale etmek, ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı
tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,

Özel ve kamu yapılarının İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, İmar Planları ve Plan Notları doğrultusunda yapı ruhsatının verilmesini temin etmek
1/1000’lik imar planları doğrultusunda imar uygulamalarının
yapılması, ifraz, tevhit, sınır düzeltmesi, istikamet ve kot verilmesi işlemlerini yapmak
Yapı ruhsatı talep edilen yerin mimari projesi doğrultursunda mekanik ve elektrik projelerinin kontrolü ve onaylanması,
asansör ruhsatlarının verilmesi işlemlerini yürütmek
Yapı ruhsatı müracaatından önce projelerin ilgili teknik elemanlarının (mimar,inşaat mühendisi, Elektrik Mühendisi,

Umuma açık işyerleri, sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi
müessese işyerlerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,
Hafta tatili ruhsatı düzenlemek,
Ölçü ve Tartı mahiyetindeki aletlerin beyan alımı, damgalanması ve kontrolü işlemlerini yürütmek,

Kültür ve Sosyal İşler
Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere ihtiyaçları
doğrultusunda her türlü sosyal hizmet ve yardımı yapmak
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İlçemizdeki spor kulüplerine her türlü malzeme yardımı yapmak
İlçemizdeki okullarda eğitim ve öğretimini sürdüren öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapmak
İlçemizdeki devlete ait okulların her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyacını karşılamak
Aşevi hizmeti
Halkın kültür seviyesini artırmak maksadıyla tiyatro, sinema, festival, konser ve gösteri gibi sanatsal etkinlikler ile
sempozyum, söyleşi, konferans, panel, açık oturum, seminer,
sergi, defile, multivizyon ve dia gösterisi, beceri kazandırma
ve meslek edindirme kursları ve benzeri kursları ve benzeri
faaliyetler düzenlemek

nin bir unsuru olarak iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık
ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü şeklinde
tanımlanmıştır.
İç kontrolün çağdaş yorumu, sadece finansal kontrolleri değil yönetsel kontrolleri de kapsamaktadır. Doğru ve tam bir
şekilde oluşturulan iç kontrol sistemi, kurum varlıklarını korumanın yanı sıra, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği ile stratejik hedeflerin başarılmasına da katkı sağlamaktadır.

Sosyokültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek

Sultangazi Belediyesi İç Kontrol Çalışmaları

Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenlemek

Sultangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği koordinasyonunda 2014 yılında iç kontrol çalışmalarına başlamıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
1.Stratejik Plan
Sultangazi Belediyesi, organizasyonundaki tüm hizmet birimleriyle katılımcı, yenilikçi, stratejik yönetimi esas alan bir
yönetim süreci uygulayarak, ilçe halkının yaşam kalitesini
arttırmak üzere stratejiler planlamayı, hizmet çeşitliliğini geliştirerek, hizmetlerindeki kaliteyi yükselterek güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmayı ve hizmet yönetimi uygulamalarında
alışılagelmiş belediyecilik anlayışı dışında fark oluşturarak,
çağa ayak uyduran ve marka kent olmaya aday yapısında faaliyetleri takip edilen, örnek alınan bir belediye olmayı vizyonu çerçevesinde 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planını hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
2.Performans Programı
2014 yılı performans programı hazırlama sürecinde program
ile ilgili birimlere performans hedef ve göstergeleri ile bunlara yönelik faaliyetlerin belirlenmesinde yapılan danışmanlık
işlemleri, Harcama Birimleri Performans Raporlarının konsolide edilmesi ve İdare Performans Programının oluşturulması
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.
3.Faaliyet raporu
Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığın temsilcisi olarak hukuk dışı uygulamalara taviz vermeyen, temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu, savunucusu olan, hizmetlerinde daima
kaliteyi amaçlayan, sonuç odaklı çalışan ve kaynakları doğru
kullanan, gerçekleştirdiği işlerde sorumlularıyla, hep paydaşları önünde olan bir yönetim anlayışıyla Belediyemiz ürettiği
hizmetlere ilişkin faaliyetlerindeki doğru, güvenilir, ölçülebilir
bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.
4.İç Kontrol
İç Kontrol Sisteminin Tanımı
5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde kamu mali yönetimi30

Üst yönetim iç kontrol sistemi konusunda bilgilendirilmiş ve
üst yönetimin gerekli desteği sağlanarak İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu, Strateji Geliştirme Şefliği bünyesinde İç
Kontrol Koordinasyon Grubu, İç Kontrol Hazırlama Grupları
oluşturulmuştur.
İç kontrol hakkında personel bilgisi beklentisi öğrenmek için
anket çalışması yapılmıştır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Kurulu anket çalışması sonuçlarını dikkate alarak mevcut durum tespiti yapmıştır. Ayrıca İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Kurulu yapılacak eylem ve faaliyetleri belirlemiştir. 2014 yılında başlanan İç kontrol çalışması 2015 yılında bitirilecektir.
Belediyemizin iç kontrol sayesinde ulaşılabilecek başlıca dört
hedefini şu şekilde belirtebiliriz;
•

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması

•

Mali raporların güvenilirliği

•

Yürürlükteki mevzuata uyum

•

Varlıkların korunması

Belediyemizin iç kontrolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte beklediği amaçları şu şekilde sıralayabiliriz;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun
olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve
güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.
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A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
STRATEJİK AMAÇ 1 				
KATILIMCI ETKİN YÖNETİM
Güçlü bir teşkilat yapısı oluşturarak, bağlı olduğumuz yasa
ve yönetmeliklerle, Stratejik Plan, Performans Programı, Kurumsal Yatırım Planları ile diğer uygulama eylem planlarımız
ve Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında; çoğulcu,
demokratik, etkili yönetim anlayışı ile katılımcı uygulama
modelleri geliştirerek, paydaşlarımızın kentimizin gelişimine yönelik karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak,
Kent Konseyi organizasyonu ve ilçemizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte, kentlilik ve sosyal topluluk bilincinin artmasına yönelik çalışmalarla yerel yönetimlerde çağın gerektirdiği
yenilikçi uygulamaları planlamak, hayata geçirmek ve kentlilerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik ortak projeler ve çözümler üretmek.
HEDEF 1.1.
Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili
uygulamaları gerçekleştirmek.
HEDEF 1.2.
Etkin Kent Konseyi yapısının oluşması ve Kent Konseyinin
ilçe genelinde tanınırlığını artırılması amacıyla gerekli planlamaları yapmak ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2 					
GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI
Dinamik ve etkin bir organizasyon yapısı oluşturmak ve kurumsal kapasiteyi arttırmak amacıyla stratejik planda ifade
edilmiş kurumsal vizyon, misyon, ilkelere bağlı kalarak; kurumsal analiz çalışmalarını periyodik olarak yapmak, eğitim
ve oryantasyon desteğiyle analitik düşünce yapısına sahip
donanımlı insan kaynağı gücüne ulaşmak, kurumsallaşma sürecini tamamlamış yapıda çağın insan kaynakları yönetiminde
var olan tüm uygulama modellerini aktif biçimde uygulamak,
teşkilat yapısındaki tüm birimlerin görev sorumluluklarını
verimlilik ilkesine bağlı olarak gerçekleştirmesini sağlamak,
etkin planlama, uygulama ve denetim süreçlerini eksiksiz biçimde işletmek, kurumsal bütünlük içinde projeler üretip, tüm
paydaşlara kaliteli ve her şekliyle ölçülebilir hizmetler sunmak ve kurumsal ilişkileri gerek ulusal gerekse uluslararası
platformlarda yönetmek
HEDEF 2.1.
Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.
HEDEF 2.2.
Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini
sağlamak.
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HEDEF 2.3.
Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde,
hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 3 					
GÜÇLÜ MALİ YAPI
Mevcut finansal kaynaklarımızın ve belediye varlıklarının,
kamu mali yönetimi kuralları ve prensipleri dahilinde kamudan elde edilen kaynakların yine kamu yararına fayda esaslı
kullanılması politikasına bağlı kalınarak; kentli ve kent menfaatleri için doğru, verimli ve iktisatlı biçimde kullanılmasını
sağlamak, kurumsal anlamda finansal gücümüzü arttıracak
yeni enstrümanlar geliştirerek finansal artışa etki edecek
faaliyetleri eksiksiz biçimde yerine getirmek, bu doğrultuda
projeler üretmek ve uygulamak, etkili bir para politikası geliştirip uygulayarak, denetimlerle ve diğer alternatif uygulamalarla sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kendi öz kaynaklarıyla hizmet üreten ve gerçekleştirebilen seviyeye gelmek.
HEDEF 3.1.
Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde
gerçekleştirilmesini sağlamak.
HEDEF 3.2.
Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 4 				
KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ
Metropolün yükselen değeri olan kentimizin mevcut doğal
yapısını koruyarak; kentimizin ihtiyaç duyduğu alt yapı, üst
yapı, tesisleşme çalışmalarını tamamlamak, mevcut yaşam
alanlarını planlamak projelendirmek, kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek ve kentteki yapılaşmayı etkin
denetimlerle kontrol etmek konularında öncü çalışmalar gerçekleştirerek kent genelinde varolan tüm kırılgan grupları da
gözeterek kentin fiziksel yenileşme sürecine yön vermek ve
çağa yakışan uygulamalarla, halkımızın yaşam kalitesini arttıracak daha yaşanabilir bir kentleşme yapısına ulaşmak.
HEDEF 4.1.
Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.
HEDEF 4.2.
Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının, fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak
amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım, onarım
planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.

HEDEF 4.3.
Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye
imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak,
etkili uygulamalarla süreci yönetmek.

STRATEJİK AMAÇ 5					
ÇEVRE YÖNETİMİ
Çevreci bir toplum yapısı ile sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir
kentsel çevrenin oluşturulması kapsamında çevreyi koruma
altına alarak görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, ilçemizdeki
park bahçe ve yeşil alanların sayısını artırıp, bu alanları daha
nitelikli alanlar haline getirmek, kentli sağlığı hakkında uygulamalar planlayarak gerçekleştirmek, hayvanları koruyarak,
hayvan sevgisini topluma kazandırmak, atık yönetimi, çevre
kirliliği ve hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek ve tüm bu konularda halkın bilinçlenmesini sağlamak
HEDEF 5.1.
Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikalar
belirleme ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın
bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı
oluşturmak.
HEDEF 5.2.
Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta “Daha Yeşil Bir Kent” yapısına ulaşmak
için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel
bir kent görünümü oluşturmak.
HEDEF 5.3.
Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı, huzuru ve sağlığı açısından süreklilik
arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak.
HEDEF 5.4.
Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını,
kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili
faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz
devam ettirmek.
HEDEF 5.5.
Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye
başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan hayvan
gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 6 				
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ
Kentlilik bilincinin gelişmesine etki edecek ve kentimizde yaşayan tüm paydaş grupları arasında toplumsal dayanışmayı,
toplumsal paylaşımı, toplum refahını sağlayacak öncü uygulamalar gerçekleştirerek; sosyal anlamda daha yaşanabilir,
tercih edilen bir kent yapısına ulaşmak ve Marka kent adayı
olan yapımızla ilçemizde kaliteli kültür yaşamının sağlanabilmesi, halkımızın sosyal hayata paralel kültürel hayatına
katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek ve bölgemizdeki
aktivasyonların sayısını ve kalitesini arttırarak, ilçemizin bir
kültür merkezi yapısında öncü kent olmasını sağlamak.
HEDEF 6.1.
Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek
kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda
etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.
HEDEF 6.2.
Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin
gelişmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 7 					
ETKİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE
Teknolojik alt yapı çalışmalarını tamamlayarak kurumsal hizmetlerin uygulanması aşamasında iletişim teknolojileri içindeki tüm enstrümanları ve bağlı haberleşme, tanıtım, duyuru
materyallerini gelişmiş seviyede kullanmak, etkin teknoloji
yönetimi uygulamalarıyla öncü belediyeler arasında yer almak.
HEDEF 7.1.
Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.
HEDEF 7.2.
Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan
sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmaları desteklemek.
HEDEF 7.3.
Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik
gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.
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B- Temel Politikalar ve
Öncelikler

Ulusal bazda tüm kamu idarelerinde uygulanması öncelik
ifade eden temel politika ve öncelikler Kalkınma Planlarında yer almaktadır. 2014 – 2018 yıllarını kapsaya 10.
Kalkınma Planı (30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı kanun
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
01.07.2013 tarihli ve 127. Birleşiminde onaylanmış olup
bu karar 06.07.2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yer almıştır.

1.11. İstihdam ve Çalışma Hayatı
1.12. Sosyal Güvenlik
1.13. Spor
1.14. Nüfus Dinamikleri
1.15. Kamuda Stratejik Yönetim
1.16. Kamuda İnsan Kaynakları
1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
2.YENİLİKÇİ ÜRETİM,İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
2.1. Büyüme ve İstihdam

AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında, özellikle
AB’nin en önemli politikalarından olan bölgesel gelişme
(uyum) politikasına ve bunun en önemli aracı olan yapısal
fonların kullanımına hazırlık amacıyla gerekli düzenlemelere de yer verilmektedir.

2.2. Yurtiçi Tasarruflar

61. ve 62. Cumhuriyet Hükümeti Programı’nda, Türkiye’nin
her köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve hiçbir bölgemizin geride kalmamasını sağlamak
amacıyla çalışmalara yoğunlaşılarak devam edileceği
açık bir biçimde vurgulanmaktadır. Ülkemizin her köşesinin ve her yöresinin sahip olduğu imkan ve kaynaklarının
farkındalığını artırmak, girişim ve kendine güven duygusunu güçlendirmek ve böylece vatandaşlarımızın refah
ve mutluluğunu artırmak Hükümet Programının önemli
amaçlarından biridir. Türkiye’nin her bölgesinin tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek; ekonomimiz içindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek hükümetin temel öncelikleri
arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma
projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge
içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek,
ülkemizin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmektir.

2.7. Sosyal Güvenlik Finansmanı

2014-2018 dönemini kapsayan 10. kalkınma planı stratejileri ve öncelikleri aşağıdaki tabloda konu başlıklarıyla
özetlenmiş olup, Yerel Yönetimleri öncelikli ilgilendiren
uygulamalar kırmızı ile işaretlenmiştir.

Kalkınma Planı Gelişim Eksenleri

2.3. Ödemeler Dengesi
2.4. Enflasyon ve Para Politikası
2.5. Mali Piyasalar
2.6. Maliye Politikası
2.8. Kamu İşletmeciliği
2.9. Yatırım Politikaları
2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik
2.11. İmalat Sanayiinde Dönüşüm
2.12. Girişimcilik ve KOBİ’ler
2.13. Fikri Mülkiyet Hakları
2.14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2.15. Tarım ve Gıda
2.16. Enerji
2.17. Madencilik
2.18. Lojistik ve Ulaştırma
2.19. Ticaret Hizmetleri
2.20. Turizm
2.21.İnşaat, Mühendislik - Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve
Müteahhitlik Hizmetleri
3. YAŞANABİLİR MEKANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
3.1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
3.2. Mekansal Gelişme ve Planlama

1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

3.3. Kentsel Dönüşüm ve Konut

1.1. Eğitim

3.4. Kentsel Altyapı

1.2. Sağlık

3.5. Mahalli İdareler

1.3. Adalet

3.6. Kırsal Kalkınma

1.4. Güvenlik

3.7. Çevrenin Korunması

1.5. Temel Hak ve Özgürlükler

3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

1.6. Sivil Toplum Kuruluşları

3.9. Afet Yönetimi

1.7. Aile ve Kadın

4. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

1.8. Çocuk ve Gençlik

4.1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi

1.9. Sosyal Koruma

4.2. Bölgesel İşbirlikleri

1.10. Kültür ve Sanat

4.3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
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Kalkınma Planı kapsamında yerel yönetimleri
direkt ilgilendirmesi sebebiyle hazırlanmış
olan öncelikli dönüşüm programları;
1. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
2. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
3. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

bir politika seti oluşturulmuştur.
Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan Programda yer alan,
amaçlarımız ve hedeflerimiz ile uyumlu bazı başlıklar
aşağıda sıralanmıştır.

10. Kalkınma Planı Doğrultusunda 		
Kurumsal Öncelikler
•

Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için
yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.

•

Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsaması amacıyla program bütçe sistemine geçilecek
ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.

•

Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş
tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir.

•

Stratejik plan ve performans programlarındaki
amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.

•

Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir

•

Mekansal planlama sistemi merkezin düzenleyici
ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar
alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecektir.

•

Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti
gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım
uygulamaları hayata geçirilecektir.

•

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı,
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve
mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır

•

Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst
düzeye çıkarmaktır.

•

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik
önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, tem-

4. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
5. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı
6. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
7. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme
Programı
8. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli
Üretim Programı
9. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
10. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı
11. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı
12. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
13. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması
Programı
14. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Programı
15. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel
Dönüşüm Programı
16. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının
Geliştirilmesi Programı ‘dır.
Onuncu Kalkınma Planı yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı
ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi
toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik,
çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci
bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış,
insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir
yaklaşım benimsenmiştir.
Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta
ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması
önem taşımaktadır. Kurumsal düzeyde stratejik planlar
ile kalkınma planları arasında gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla Onuncu Kalkınma Planı ile
kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön
verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek
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sil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
•

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların
değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

•

Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini,
kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

•

•

•

Ortak kullanım alanlarının genişletilmesi ve imar
uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması
amacıyla, özellikle yapılaşmamış alanlarda imar
haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer
artışlarının nesnel değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan öncelikle temel
sosyal altyapı ve ortak kullanım alanları oluşturması amacıyla daha çok yararlanması sağlanacaktır.
e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel
bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların
kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine
devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak
üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal
Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir.

•

Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak
eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir

•

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak
üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali
yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda
kapasiteleri artırılacaktır.

•
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Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş
program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan
eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca
erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.

Orta Vadeli Program Doğrultusunda
Kurumsal Öncelikler
•

Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme
yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanması esastır.

•

Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap
verebilirliği güçlendirmek amacıyla, yeni harcama
programları uygulamaya geçirilmeden önce pilot
uygulamalara gidilecek ve etki analizi çalışmaları
yapılacak, mevcut programlar etkililik ve etkinlik
bakımından gözden geçirilecektir.

•

Bütçe hazırlık sürecinde, personel harcamaları dışında kalan diğer cari harcamalara yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine
özen gösterilecektir.

•

Harcama programları yalnızca varlık sebebini oluşturan amaçlara uygun olarak ve belirlenmiş süreler
dahilinde yürütülecektir.

•

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının
Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin
bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.

•

Kamu mali yönetimi alanında yapılan reformların
uygulamasını güçlendirmek amacıyla kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına
kademeli olarak geçilecektir.

•

Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, özleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu
mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.

•

Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri
yapılarak değerlendirilecektir.

•

Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak olan kesinti düzenli olarak uygulanmaya devam edilecektir.
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A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 YILI GİDER BÜTÇESİ HESAPLARI
BÜTÇE
Hesap Kodu
1

Hesap Adı

Başlangıç
Bütçesi

GERÇEKLEŞEN

Toplam İçindeki
Payı (%)

Gerçekleşen

Toplam İçindeki
Payı (%)

Gerçekleşme
Yüzdesi

Personel Giderleri

26.408.500,00

11,24

24.403.539,36

12,74

92,41

15.035.000,00

6,40

14.358.046,31

7,50

95,50

121.500,00

0,05

70.020,64

0,04

57,63

10.315.000,00

4,39

9.123.458,73

4,76

88,45

1

1

Memurlar

1

2

Sözleşmeli Personel

1

3

İşçiler

1

4

Geçici Personel

165.000,00

0,70

178.365,34

0,09

108,10

1

5

Diğer Personel

772.000,00

0,33

673.648,34

0,35

87,26

Sos. Güv. Kurum. Dev. Primi Gid.

4.575.500,00

1,95

3.600.104,35

1,88

78,68

2.431.500,00

1,03

1.812.177,12

0,95

74,53

21.000,00

0,01

11.177,40

0,01

53,23

2.058.000,00

0,88

1.738.767,89

0,91

84,49

65.000,00

0,03

37.981,94

110.884.000,00

47,18

100.792.063,48

52,63

90,90

50.000,00

0,02

99.383,73

0,05

198,77

31.073.000,00

13,22

24.067.847,04

12,57

77,46

214.000,00

0,09

11.736,50

0,01

5,48

2
2

1

Memurlar

2

2

Sözleşmeli Personel

2

3

İşçiler

2

5

Diğer Personel

3

Mal ve Hizmet alım Giderleri

58,43

3

1

Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımları

3

2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

3

3

Yolluklar

3

4

Görev Giderleri

1.970.000,00

0,84

1.308.377,80

0,68

66,42

3

5

Hizmet Alımları

64.543.500,00

27,47

66.997.374,66

34,98

103,80

3

6

Temsil ve Tanıtma Giderleri

5.700.000,00

2,43

5.371.480,54

2,80

94,24

3

7

Menkul Mal Alım Giderleri

2.713.500,00

1,15

2.807.449,92

1,47

103,46

3

8

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gider.

4.620.000,00

1,97

128.413,29

0,07

2,78

Faiz Giderleri

3.160.000,00

1,34

4.432.979,41

2,315

140,28

Diğer İç Borç Faiz Giderleri

3.160.000,00

1,34

4.432.979,41

2,315

140,28

Cari Transferler

1.035.000,00

0,44

3.038.737,74

1,59

293,60

4
4

2

5
5

1

Görev Zararları Sosyal Güvenlik Kurumları

0,00

0,00

558.570,39

0,29

5

3

Kar Amacı Gütmeyen Kurul.Yapılan Trans.

825.000,00

0,35

1.046.967,38

0,55

126,91

5

4

Hane Halkına Yapılan Transferler

200.000,00

0,09

10.076,00

0,01

5,04

5

8

Gelirlerden Ayrılan Paylar

10.000,00

0,00

1.423.123,97

0,74

75.737.000,00

32,23

55.259.800,89

28,85

72,96

6

Sermaye Giderleri

6

1

Mamul Mal Alımları

820.000,00

0,35

209.049,86

0,11

25,49

6

2

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

117.000,00

0,05

53.690,00

0,03

45,89

6

3

Gayri Maddi Hak Alımları

250.000,00

0,11

145.848,00

0,08

58,34

6

4

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

6.500.000,00

2,77

1.335.914,71

0,70

20,55

6

5

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

67.500.000,00

28,72

52.987.088,38

27,67

78,50

6

7

Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri

550.000,00

0,23

528.209,94

0,28

96,04

13.200.000,00

5,62

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,09

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

5,53

0,00

0,00

0,00

100,00

81,50

9

Yedek Ödenekler

9

1

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği

9

6

Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM

42

235.000.000,00

100,00

191.527.225,23

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ HESAPLARI
Kod

Gelir Adı

1

Gerçekleşen
Gelir

Toplam İçindeki
Payı (%)

Gerçekleşme
Yüzdesi

Vergi Gelirleri

74.050.000,00

37,97

51.171.290,58

25,60

69,10

42.150.000,00

21,62

30.006.858,44

15,01

71,19

9.980.000,00

5,12

6.354.291,96

3,18

63,67

21.848.000,00

11,20

14.790.996,27

7,40

67,70

72.000,00

0,04

19.143,91

0,01

26,59

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.300.000,00

3,23

3.131.823,88

1,56

49,59

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

1

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1

6

Harçlar

1

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

3

Bütçe İle Tahmin Toplam İçindeki
Edilen
Payı (%)

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

3.300.000,00

1,69

2.504.070,55

1,25

75,65

3

6

Kira Gelirleri

2.000.000,00

1,03

627.753,33

0,31

31,39

3

9

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.000.000,00

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658.200,70

0,33

2

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler

0,00

0,00

658.200,70

0,33

88.700.000,00

45,49

85.839.284,69

42,94

96,77

1.200.000,00

0,62

430.068,26

0,22

35,84

4
4
5
5

1

Faiz Gelirleri

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

76.800.000,00

39,38

76.787.932,23

38,41

99,98

5

3

Para Cezaları

7.500.000,00

3,85

4.574.316,07

2,29

60,99

5

9

Diğer Çeşitli Gelirler

3.200.000,00

1,64

4.046.968,13

2,02

126,42

Sermaye Gelirleri

27.350.000,00

14,03

60.071.283,90

30,05

219,64

Taşınmaz Satış Gelirleri

27.350.000,00

14,03

60.071.283,90

30,05

219,64

Red ve İadeler

-1.400.000,00

0,72

-959.589,06

0,48

68,54

6
6

1

9
9

1

Vergi Gelirleri

-920.000,00

0,47

-942.253,55

-0,47

102,42

9

2

Sosyal Güvenlik Gelirleri

-420.000,00

0,22

0,00

0,00

0,00

9

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

-60.000,00

0,03

-7.714,97

0,00

12,86

9

5

Diğer Gelirler

0,00

0,00

-9.620,54

0,00

GENEL TOPLAM

195.000.000,00

100,00

199.912.294,69

100,00

102,52

MÜDÜRLÜK BÜTÇELERİ VE GERÇEKLEŞEN HARCAMALARI
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Müdürlük Adı
Özel Kalem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Destek hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşletme ve İştirak Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
TOPLAM

2014 Bütçe
1.950.000,00
1.070.000,00
4.030.000,00
1.388.000,00
185.000,00
1.500.000,00
4.600.000,00
1.015.000,00
78.270.000,00
1.810.000,00
23.282.000,00
16.475.000,00
19.707.000,00
29.000.000,00
1.775.000,00
660.000,00
1.220.000,00
31.056.000,00
2.220.000,00
5.558.500,00
8.228.500,00
235.000.000,00

Bütçe İçindeki
Payı %
0,83
0,46
1,71
0,59
0,08
0,64
1,96
0,43
33,31
0,77
9,91
7,01
8,39
12,34
0,76
0,28
0,52
13,22
0,94
2,37
3,5
100,00

Gerçekleşen
Harcama
1.686.220,68
878.881,21
3.811.066,75
1.241.155,20
148.032,82
657.487,46
4.164.096,87
1.366.622,10
65.174.167,02
1.358.028,37
19.045.050,97
13.333.862,71
9.877.964,35
19.069.728,82
1.013.577,85
551.504,61
3.611.629,47
35.824.827,62
1.075.621,95
5.004.344,59
2.633.353,81
191.527.225,23

Harcama
İçindeki Payı %

Gerçekleşme
Yüzdesi

0,88
0,46
1,99
0,65
0,08
0,34
2,17
0,71
34,03
0,71
9,94
6,96
5,16
9,96
0,53
0,29
1,89
18,7
0,56
2,61
1,37

86,47
82,14
94,57
89,42
80,02
43,83
90,52
134,64
83,27
75,03
81,80
80,93
50,12
65,76
57,10
83,56
296,04
115,36
48,45
90,03
32,00

100,00

81,50
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B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başbakan Erdoğan
Belediye Hizmet Binası’nı Açtı

S

ultangazi Belediyesi tarafından kendi öz kaynaklarıyla Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Belediye Hizmet Binası; Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, görkemli bir törenle hizmete açıldı.
Belediye Hizmet Binası’nın açılış törenine Recep Tayyip
Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu,
Milletvekilleri Egemen Bağış, Harun Karaca, Ahmet Haldun Ertürk, Hüseyin Bürge ve Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Ali
Uslanmaz ile diğer ilçe belediye başkanları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Açılış töreninde halka seslenen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız Belediye Hizmet
Binası muhteşem eser olarak ortada duruyor. Bu eserin
sizlere kazandırılmasında emeği geçen başta Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise yaptığı
konuşmada, 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı. Sultangazi’nin her köşesinde hizmetlerin yükseldiğine vurgu yapan
Başkan Altunay, şunları söyledi: “500 bin nüfusuyla Sultangazi’de her şeye hasret konumdaydık. 5 yılda 14 kamu
binasının yapılmasını sağladık. 95 olan park sayısını 230’a
çıkardık. 12 olan Aile Sağlığı Merkezi sayısı 27’ye ulaştırdık. 27 yeni okulu ilçemize kazandırdık. Yeşil alan miktarını 0,2 metrekareden 25 kat arttırarak 5 metrekareye
ulaştırdık.”
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İlçeye şehir ormanları kazandırdıklarını kaydeden Başkan Altunay, “Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanlarımızı 2013 yılında 2. 5 milyon vatandaşımız geldi.
Orman Bakanlığıyla anlaşarak 1500 dönüm yeni orman
alanını daha ilçeye kazandırıp; yılda 5 milyon insanımızı
ağırlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, Belediye Hizmet Binası’da incelemelerde bulundu.

50. Yıl Hizmet Tesisleri Törenle Açıldı
S
ultangazi Belediyesi, mahalle hizmet tesisleri açılışlarına bir yenisini daha ekledi. “50. Yıl Hizmet
Tesisleri” de görkemli bir törenle hizmete açıldı.
Hayata geçirilen proje ile pazar kültürüne yeni bir ivme
kazandırılırken, mahallelerin fiziki mekan ihtiyaçlarına da
cevap verilmesi amaçlanıyor.

50. Yıl Mahallesi’nde yapılan açılış törenine Türkiye Büyük
Millet Meclisi(TBMM) Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,
İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Törende konuşma yapan TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Mahalle Hizmet Tesisleriyle birçok hizmetin mahallelinin ayağına geldiğini söyledi. Başkan Altunay’ı ilçede
hayata geçirdiği hizmetlerinden dolayı tebrik eden Bahçekapılı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
İstanbul milletvekili Türkan Dağoğlu konuşmasında Başkan Altunay’ın İstanbul’a yakışır bir belediye başkanı
olduğunu söyledi. İlçede her hafta bir açılışın olduğuna
dikkat çeken Dağoğlu, “Sultangazi’ye kazandırılan hizmetlerin hepsi halkımızın refahı için. Başkan Altunay’ı çalışma temposu ve kazandırdığı vizyon projelerden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da temel atma törenine katıldığı hizmet tesislerinin açılışında bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altunay ve
ekibini kutlayan Vali Mutlu, “Başkan Altunay’ın millet ve
hizmet sevgisini her zaman hissediyorum. Halkımıza sunduğu başarılı hizmetlerinden ve bitmeyen heyecanından
dolayı kendisini kutluyorum” dedi. İnsanların mutluluğu

esasıyla hizmetlerin sunulduğuna ifade eden Vali Mutlu,
“Halkımıza sunulan bu hizmetler en büyük gururumuzdur.
Halkımıza borcumuzu ödeyebilmenin huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sultangazililerle bir açılışta daha birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu paylaşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, tesislerle birlikte birçok hizmetin bir
arada sunulacağı bir anlayışı getirdiklerini söyledi. Hizmet tesislerinin üçüncüsünü hizmete açtıklarını kaydeden
Başkan Altunay, şunları söyledi;
“Her mahallede hayata geçireceğimiz tesislerle Sultangazi sokaklarında Pazar kurulmayan modern bir ilçe olarak anılacak. Mahalle sakinleri ödeme merkezlerinden
kafeteryasına, aile sağlığı merkezinden İSMEK kurslarına varıncaya kadar birçok hizmete yürüme mesafesinde
ulaşabiliyor. Aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla gezebileceği tesisimiz yeşil alanlarıyla da tam bir
yeşil dostu olarak hizmetinizde.”
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Sokak Pazarları
Mahalle Hizmet Tesislerine Taşındı

M

ahalle aralarında kurulan pazarların beraberinde
getirdiği çevre, görüntü ve ses kirliliğini ortadan
kaldırmak amacıyla Sultangazi Belediyesi, yeni
bir pazar ve hizmet tesis konseptini ortaya koydu. “Mahalle Hizmet Tesisleri” adıyla hayata geçirilen proje ile
pazar kültürüne yeni bir ivme kazandırılırken, mahallelerin de fiziki mekan ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlandı.
Sultangazi Belediyesi tarafından tamamını kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa Cevher Dudayev Mahalle Hizmet Tesisleri, kapılarını
pazar esnafına açıtı. Ordu Caddesi üzerine kurulan “Salı
Pazarı” kaldırılarak; buradaki pazar esnafı Ağustos ayından itibaren faaliyetlerini Sultançifliği Mahalle Hizmet
Tesisleri’nde sürdürüyor. 50. Yıl Mahallesi 2490 sokakta
cumartesi günleri kurulan sokak pazarı ise yine Ağustos
ayından itibaren 50. Yıl Hizmet Tesisleri’nde halka hizmet
veriyor. İsmetpaşa Mahallesi’nde pazar günleri kurulan
sokak pazarı ise Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’nde faaliyete gösteriyor.
Mahalle Hizmet Tesislerinde yer alan fonksiyon alanları ise şunlar:
Mahalle Pazar Yeri, Aile Sağlığı Merkezi, Afet Toplanma
Merkezi, 112 Acil, İSMEK, Bilgi Evi, PTT, Hanımlar Lokali,
Gençlik Merkezi, Çok Amaçlı Salon, Amfi Tiyatro ve Açık
Hava Etkinlik Alanı, Kafeterya, Park, Otopark
Mahalle Hizmet Tesisleri afet zamanlarında toplanma
yeri olarak kullanılacak.
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Sultangazi Belediye Kompleksi Halkın Hizmetinde

S

ultangazi Belediyesi, yeni hizmet kompleksinde
hizmet vermeye başladı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Hizmet Kompleksi
75.000 m2 inşaat alanına sahip. Belediye Hizmet Kompleksi’nde İdari Bina, Hizmet Binası, Nikah-Düğün Sarayı,
Alış-veriş ve Yaşam Merkezi, Kent Meydanı düzenlemesi
ve Zemin Altı Otopark yer alıyor.

İdari Bina
Sultangazi Belediye Meclisi’nin yer aldığı idari bina, 5.884
m2 inşat alanına sahip. İdari binada ayrıca sergi alanı yer
alıyor.

Belediye Hizmet Binası
11 bin 550 m2 inşaat alanına sahip Hizmet Binası, iş verimini arttıracak mimariyle tasarlandı. Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi’nde tüm birimler hizmet içeriklerine göre konumlandırıldı. Vatandaşların yoğun olarak
başvurduğu “Kentli Servisi”nde talep ve sorunlar anında
kabul edilebilecek ve ilgili birimlere iletebilecek şekilde
düzenlendi.

Nikah ve Düğün Sarayı
Sultangazi Belediyesi ilçenin modern bir kent olması için
büyük çaba göstererek, ilçedeki önemli bir eksikliği giderdi. Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompeksi içerisinde
dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için çok özel bir
nikah sarayı inşa edildi. 8.016 metrekare inşaat alan üzerine kurulan Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı, modern
mimari tarzıyla çok özel bir atmosfer sunuyor. 1500 kişilik
düğün salonu ve 3 ayrı nikah salonu ile evlenecek çiftlere
ve ailelerine kaliteli hizmet veriyor.

hayatından bunalan Sultangazililerin soluk alabilecekleri
alan oluşturuldu. 13.693 m2 alana sahip meydanın etrafında gezinti alanlarının da yer aldığı bir yaşam merkezi
kuruldu.

Alış Veriş ve Yaşam Merkezi
Belediye Hizmet Kompleksi içerisinde beklentilere en iyi
şekilde cevap veren, bünyesinde birçok markayı ve hizmeti barındıracak olan Alış-Veriş ve Yaşam Merkezi 18.000
metrekare inşaat alanından oluşuyor. Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi’nde yer alan Alış-Veriş ve Yaşam
Merkezi’nin planlı yapısı, mekan rahatlığı, toplu ulaşım
kolaylığı ve çeşitli etkinlik alanlarıyla ilçenin ihtiyacı olan
alışveriş ve yaşam merkezi olması hedeflendi.

Kapalı Otopark
31 bin 034 m2 inşaat alanına sahip kapalı otopark, ilçenin
otopark ihtiyacına önemli ölçüde cevap verecek şekilde
planlandı. Otopark 662 araç kapasitesine sahiptir. Sultangazi Belediyesi ilçe içinde kısa süreli parklanmayı teşvik
etmek ve uzun süreli parklanmayı ana arterlerden alıp
daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışmaktadır. Bu amaçla Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi bünyesine 662 araç kapasiteli otopark yapıldı. Kentli
olma ve park etme kültürüne önemli katkı sunacak olan
otopark, “Güvenle Park, Güler Yüzle Hizmet” sloganıyla
hizmet edecek.

Kent Meydanı
Sultangazi Belediye Hizmet Kompleksi bünyesinde yapımı tamamlanan meydan düzenlemesi ile yoğun şehir
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Cebeci Sosyal Tesisleri
ve Prestij Cadde Hizmete Açıldı
Sultangazi Belediyesi Cebeci Sosyal Tesisleri ve Prestij Cadde, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

P

rogramın açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay; hayata geçirilen vizyon
projelerle Sultangazi’nin, markaşehir olma yolunda
emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Başkan Altunay, “Artık
Sultangazi yeni vizyon projelerin üretildiği yer olarak insanların zihninde yer etmektedir” dedi.
Cebeci Sosyal Tesisleri ile Prestij Cadde’nin ailelerin rahatça vakit geçireceği bir alan olduğunu belirten Başkan
Altunay, “Aile çay bahçesinde ailenizle çaylarınızı yudumlayabilir; çocuklarınızın oyun alanlarında vakit geçirmesini
izleyebilirsiniz. Sadece yayalara açık olan Prestij caddede
yürüyüşler yapabilir; lale şeklindeki oturma gruplarında
dinlenebilirsiniz. Tesis ve caddemiz, okuluyla dinlenme ve
eğlence yeriyle bir bütünlük arz ediyor” ifadelerini kullandı.
Cebeci Mahallesi sakinlerine Cebeci Hizmet Tesisleri’nin
yapımına başlanacağının müjdesini veren Başkan Altunay,
14 fonksiyonu içinde barındıran tesis ile pazar alanları
başta olmak üzere birçok hizmetin bir arada yer alacağını
söyledi.
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Sultangazililerle İlk İftar Akşamı

S

ultangazililer ilk iftarlarını, Atatürk Bulvarı’nda kurulan Ramazan çadırında açtı. Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Sultangazililerle birlikte ilk iftarını açtı.
Sultangazi Belediyesi, etkinlik alanında kurduğu dev çorba kazanıyla da iftar vaktinde evine yetişemeyenlere çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Ramazan ayının ilk gününde Dünya Kuran-ı Kerim okuma
birincisi Bünyamin Topçuoğlu Kuran-ı Kerim tilaveti sundu. Mehter gösterilerinin de yer aldığı programda, Grup
Genç, tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Ramazan ayında tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Altunay, şunları söyledi:
“Etkinlik alanımızda her gün 2500 kişiyi iftar soframızda
ağırlıyoruz. Bundan 3 sene önce 8 ayrı noktada açtığımız
çorba kazanını ilk çıkaran belediyeyiz. Bugün 5 metre yüksekliğinde. 4.5 metre derinliğindeki dev çorba kazanıyla
da 6 bin kişiye çorba ikram ediyoruz. İsteğimiz Ramazan
ayının bereketinden herkes istifade etsin…”
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Sultangazi ’de
Ramazan

Bir Başka Güzel

B

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna
yakışır etkinlikleri Sultangazililerle buluşturdu.
Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda kurulan Kültür
Çadırı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan
gösterileri, ezgi, şiir ve tasavvuf müziği dinletileri
ile sohbetlere katılan Sultangazililer; Ramazan
ayının manevi iklimine ortak oldu.

inlerce kişi Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek, Ramazan’ın coşkusunu paylaştı. Her akşam
geleneksel Ramazan gösterileriyle başlayan etkinliklerde; Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Bünyamin
Topçuoğlu, Grup Genç, Eşref Ziya Terzi, Mine Ezgi, Prof. Dr.
Necmettin Nursaçan, Ömer Karaoğlu ve Serdar Tuncer gibi
ünlü isimler konuk oldu.
Etkinliklere katılan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Başkan
Altunay, “Ramazan ayı kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı, manevi hislerin en üst seviyeye çıktığı
mübarek bir aydır. Ramazan berekettir ve bu bereketi hep
birlikte mahalle ve çadır iftarlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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Ramazan Bereketi
Sokak İftarlarında Paylaşılıyor
Sultangazi Belediyesi, On bir ayın sultanı Ramazan
ayında birlik, beraberlik ve dayanışmayı simgeleyen
sokak iftarlarında halkla buluşuyor. Sultangazi ilçesindeki her mahallede kurulan iftarların ilki Uğur Mumcu
Mahallesi’nde verildi.
Sokak iftarlarıyla her yıl bir araya geldiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Her
yıl geleneksel hale getirdiğimiz sokak iftarlarında
Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sokak iftarlarıyla
komşuluk ilişkilerimiz pekişiyor, bir arada bulunmanın
huzurunu duyuyoruz”dedi.

Sultangazi Belediyesi’nden
Dev Çorba Çeşmesi
Sultangazi Belediyesi, bir ilki daha ilçe halkı ile paylaştı. 2010 yılında hayata geçirdiği çorba çeşmeleri
Türkiye’ye model olurken, Sultangazi Belediyesi, bu
yıl da Ramazan ayında evine yetişemeyenler ve yolda
kalanlar için ilçeye dev çorba çeşmesi kurdu. Atatürk
Bulvarı üzerinde bulunan 3 ton ağırlığında ve 5 metre yüksekliğindeki devasa çorba çeşmesinden günde 6
bin kişiye sıcak çorba dağıtıldı.
Sultangazi’de 8 ayrı noktada hizmet veren diğer çorba
çeşmeleri geleneksel bakır işleme sanatı ile Osmanlı
mimarisinden esintiler taşıyor.
Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü haline gelen çorba çeşmeleri Kurban Bayramı süresince kurban satış
ve kesim merkezlerinde kurban alıcı ve satıcılarına da
hizmet verdi.

Dev Çorba Çeşmesinden Limonata Serinliği
2010 yılında ilk olarak Sultangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği çorba çeşmeleri, Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü haline gelerek kısa sürede ülke geneline
yayıldı. Sultangazi Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayında evine yetişemeyenler
ve yolda kalanlar için dev çorba çeşmesi kurdu. Günde 6 bin kişiye sıcak çorba
ikram edilen çorba çeşmesi teravih namazından sonra ise limonata çeşmesine dönüştürüldü. Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay çorba çeşmesinde incelemelerde bulunarak, halka soğuk
limonata dağıttı.
Her akşam birbirinden farklı etkinliklerle Sultangazilileri ağırlamaktan memnun
olduklarını belirten Başkan Altunay, “Ramazanın bolluk ve bereketi gönül sofralarımızda yerini buluyor. İftarlar ile komşuluk ilişkilerimiz gelişirken; bir arada
yaşamanın önemini anlıyoruz. İstanbul’un değişik ilçelerinden Sultangazimize
gelenlerle birlikte Ramazan ayının maneviyatını birlik ve beraberlik içinde paylaşıyoruz” dedi.
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Sultangazi’de
Ramazan Bayramı

R

amazan Bayramı, Sultangazi Belediyesi tarafından
düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinliklerinin ilk adresi Atatürk Bulvarı oldu. Buradaki
etkinlik alanında kahvaltı da bir araya gelen ilçe halkı, bayram coşkusuna ortak oldu. Burada konuşma yapan Sultangazi Belediye BaşkanıCahit Altunay, Ramazan Bayramı’nın
önemine vurgu yaptı.
“Heyecan ve özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı’na
kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Başkan Altunay
dini bayramların yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.
Akşam saatlerinde ise Ramazan Etkinlik Alanın da sevilen
Sanatçı Uğur Işılak, sahne aldı. Işılak, sevilen eserlerini
Sultangazililer ile seslendirdi.

Sultangazi Kitap Fuarı’na Yoğun İlgi
S
ultangazi Kitap Fuarı bu sene Ramazan
ayında kapılarını kitapseverlere açtı.
Sultangazi Belediyesi tarafından
düzenlenen Sultangazi Kitap Fuarı”nda birçok
yeni yayınlanan eser Sultançiftiği Merkez
Cami önünde kurulan stantlarda yerini aldı.

8 yayınevinin katıldığı fuarda dinden siyasete;
felsefeden tarihe kadar birçok eserin yer
aldığı fuar, Sultangazililerin ilgi odağı oldu.
Fuarda ayrıca yazarların katıldığı imza
günleri ve söyleşi programları da düzenlendi.
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Sultangazi’de Buz Pateni Heyecanı

S

ultangazi Belediyesi, kış sporlarına ilgiyi arttırmak
ve çevre duyarlılığının arttırılması amacıyla “Buz Pateni ve Oyun Pisti”ni hizmete açtı. 1000 m2 çadır alanı içinde 720 m2 buz pisti ve 25 metre uzunluğunda atlama
rampası yer aldı
4 ay boyunca hizmet veren Buz Pateni ve Oyun Pistinde
uzman eğitimciler eşliğinde buz pateni dersleri verildi. Buz
pateni pistinde kaymak isteyenler öğrencilerin 10 plastik
kapak veya 5 atık pil getirmeleri yeterli oldu. Böylece gençlerimiz, getirdikleri geri dönüşüm ürünleriyle hem çevreye
zarar verecek atıkların toplanmasına katkı sağladı hem de
ücretsiz buz pateninden yararlanmış oldular.
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Çocuklara Yüzme Kursu
Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri için yüzme kursu açtı. Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan portatif havuzlarda 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklara
verilen yüzme kursları, iki ay sürdü. Ağustos ayından itibaren hizmet vermeye başlayan kurslar, uzman eğitmenler
tarafından verildi.

Ramazan’da Çocuk Eğlenceleri
S

ultangazi Belediyesi, Ramazan ayında çocukları da unutmadı. Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını yaşatan etkinliklerin yanı sıra çocuklar için de programlar düzenledi. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan programlar
ile çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlandı.
Sevilen çizgi film karakteri Coillou’nun Konseri’ni izleyen çocuklar, seslendirilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konserin ardından imza törenine katılan çocuklar Coillou ile kucaklaşmanın
heyecanını yaşadı.
Kavuklu Film Çekiyor isimli tiyatro oyununun da sahnelendiği
Ramazan akşamlarında, aileleriyle birlikte gelen çocuklar keyifli
vakit geçirdi.
Geleneksel Ramazan Çocuk Şenliği’nde de çocuklar sihirbaz ve
jonglörlerin gösterilerini izledi. Geleneksel orta oyunu ve meddahların da bulunduğu şenlikte çocuklar için yarışmalar da düzenlendi. Bu etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.
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Sultangazi’de 23 Nisan Etkinlikleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. Yıldönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Sultangazi’de kutlamaların adresi Mehmetçik İlkokulu oldu. Burada düzenlenen törene;
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Demir ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5

0. Yıl İlkokulu öğrencileri ise Belediye
Başkanı Cahit Altunay’ı makamında ziyaret ederek, başkan koltuğunu devraldılar ve temsili olarak Belediye Başkanı
oldular. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay; 23 Nisan’ın milletimizin varlığını bütün
dünyaya gösterdiği ve egemenliğini ilan ettiği
önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı. Ve “Milli
Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan
1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclis’i;
Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan
etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, tüm dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayramda, bütün
insanlığa barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı yükselmektedir. Bağımsızlığımızın ve milli
egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük
Millet Meclisinin açılış yıldönümü ile 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur ve barış
içinde yaşamasını temenni ediyorum.” dedi.
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Çocuklara Bayram Hediyeleri
Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları hediyelerle
sevindirdi. Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Elden Ele Yardım Merkezi’nde çocuklara giysi ve ayakkabılar hediye ederek; bayram sevinçlerine ortak oldu. Bayramların çocuklar için çok
farklı bir anlamı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Altunay, “Bayramın öncelikle çocuklarımız olmak üzere herkes için mutlu geçmesini
diliyoruz” dedi. Çocuklar için bayramların farklı bir tadının olduğunu
belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, şunları söyledi: “Çocuklarımız için bayramlar; yepyeni bayramlıklarını giydikleri,
eğlenceli vakit geçirdikleri özel günlerdendir. Bayramlarda öksüz
ve yetim çocuklarımızın yanında yer alarak onları yalnız bırakmıyoruz.”
Bayramların gelenekleri sürdürmekte önemli bir yeri olduğunu
kaydeden Başkan Altunay, “Bayramlarda çocukları sevindirmek
geleneklerimiz arasındadır. Tüm çocuklarımızın mutlu bir bayram geçirmesini diliyoruz” dedi.
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Engelliler Turnuvası

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Engelliler Haftası
etkinlikleri kapsamında spor turnuvası yapıldı. Habibler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “5.
Geleneksel Zihin Engelliler Spor Oyunları Turnuvasında” engelli öğrenciler, kıyasıya mücadele etti.
25 ilkokulun özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin katıldığı
turnuvada çomak oyununun yanı sıra şişe devirmece, hedef
12 ve bayrak yarışı yapıldı. Program Cumhuriyet İlkokulu
özel eğitim sınıfı dans grubunun hazırladığı gösteriyle başladı. Dostluk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin şiirlerini okumasıyla devam eden programda, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, engelli öğrencilerle çomak oyunu
oynadı. Turnuvada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Demir, engellilere yönelik faaliyetlere destek veren
Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür etti. Engelliler için son 10
yılda ciddi adımlar atıldığını kaydeden Demir, “Engellilerin
sosyal ve ekonomik sıkıntılarının aşılmasında destek olan
bir sosyal devlet anlayışı var. Engellilerimizin turnuva boyunca mutluluk ve başarılarının eksik olmamasını diliyorum”
dedi.
Programda konuşan Başkan Altunay ise engellilere yönelik
sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki desteklerle iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekti. Zihin Engelli Spor Oyunları
Turnuvası gibi düzenledikleri çeşitli etkinlikler ile toplumsal farkındalığı arttırdıklarına vurgu yapan Başkan Altunay,
“Turnuvadaki oyunlarda engellilerin; denge, koordinasyon
ve takım çalışmalarıyla özgüven kazanmalarını sağlıyoruz.”
Şeklinde konuştu. Turnuvanın ilk gününde engelli sporcular
heyecanlı dakikalar yaşayarak, takımlarının birincilik alması
için kıyasıya mücadele etti.
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Engelliler Etkinliği
Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “5. Geleneksel Zihin Engelliler
Spor Oyunları Turnuvasında” dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen etkinlikle verildi. Etkinlikte ayrıca
temsili askerlik yapan engellilere, askerlikte çekilen fotoğrafların yer aldığı albüm hediye edildi.

T

örende Başkan Altunay şunları söyledi:”Sultangazi
Belediyesi olarak engellilerin daha fazla sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak için birçok
sosyal projeyi hayata geçirdik. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli bir görevler düşmektedir. Her şeyden önce
toplum içerisinde engellilere eksik ve yetersiz insan gözüyle bakılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki; her sağlıklı insan,
aynı zamanda bir engelli adayıdır. Dolayısıyla toplumun
her kesimdeki insanlar, empati duygularını geliştirerek bu
konuda duyarlı olmalıdır. Engelli vatandaşlarımıza acımak,
onlara bakıp duygulanmak yerine, sahip çıkarak yardımcı
olmalıyız. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak hepimizin sosyal sorumluluğu olmalıdır.”dedi.
Törenin ardından turnuvada dereceye giren öğrencilere
ödülleri takdim edildi. Bir günlük temsili askerlik görevini yapan engellilere ise askerlikte çekilen fotoğrafların yer
aldığı albüm hediye edildi. Törende ayrıca ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz tekerlekli sandalye dağıtıldı.
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Şehir Ormanlarında Sağlıklı Yürüyüşler

S

ağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı” uygulamaları kapsamında, 2014 yılı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan edildi. Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Toplum Sağlığı Merkezi’nin ortaklaşa
hazırladığı etkinlik kapsamında, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda “Belediyemiz ile Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi.
Doğa yürüyüşlerin sağlığa önemli etkinlerine dikkat çeken
Başkan Altunay, “Sağlıklı bir yaşam için spor önemli bir etken. ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ sözünden de
anlayacağımız gibi sağlıklı bir yaşam için spora ihtiyacımız
var. Yürüyüşlerle daha zinde ve sağlıklı bir yaşam geçirebiliriz” dedi. Sultangazi Belediyesi olarak spora önem verdiklerini kaydeden Başkan Altunay, sözlerinişöyle sürdürdü:
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı konuşmada
sağlığın önemine dikkat çekti. Bakan Müezzinoğlu, “Sağlık
varsa umut var, geleceğe ait plan ve hayal var. Bu nedenle
en önemli görevimiz; toplumsal kültürü yeniden güçlü hale
getirmek. Toplumsal kültürün en önemli ayakları da birlikte yürüyebilmek, koşabilmek, doğruları paylaşabilmek ve
bunları daha geniş kitlelere ulaştırabilmektir” dedi.
Yürüyüş startının verilmesiyle birlikte sahil boyunca 2 kilometre yüründü. Yürüyüş esnasında engelliler de tekerlekli
sandalyeleri ile etkinliğe katıldı. Yürüyüşün son bulduğu
noktada ise konuşma yapan Kadir Topbaş, obeziteye dikkat
çekerek sağlıklı yaşam için sporun önemine değindi.
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Sultangazi’de Spor Heyecanı
Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde
“5. Geleneksel Okullar ve Kurumlararası Spor Şenliği”tüm hızıyla
devam ediyor. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi,
satranç ve halk oyunları
olmak üzere 6 branş
devam eden şenlikte,
öğrenciler ve resmi
kurum
personelleri ter döküyor. 5
bin 500 öğrenci ile
resmi kurum personelinin ter döktüğü Spor Şenliği
kıyasıya mücadelelerle haziran ayı
sonuna kadar devam etti. Şenlikte
düzenlenen müsabakalarda galibiyet
alan takımlar; madalya, kupa ve hediyelerle
ödüllendirildi.
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Sultangazi Sokak Turnuvası Başladı
Sultangazi Belediyesi “Sokaklarda Dostluk Kazanacak”
sloganıyla “Sultangazi Sokak Turnuvası” düzenledi. Uğur
Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı’nda yapılan turnuvada, masa tenisi, voleybol, basketbol ve futbol
branşlarında minik, küçük, yıldız, genç ve yetişkin kategorilerinde 70 takım mücadele etti.
Turnuva öncesi Sultangazi izcileri ve Sultangazi Belediye
Spor Kulübü Karate Takımı gösteri sundu. Burada konuşma
yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, sporun
önemine değindi. Bir toplumda spora katılımın şeklinin, düzeyinin sadece kişilerin yetenekleri ve ilgilerine bağlı olmadığını ifade eden Başkan Altunay, “Toplumun spora bakış
açısı dolayısıyla sporu yönetim ve organizasyonu büyük
önem taşımaktadır. Günümüzde spora büyük önem verilmekte ve uluslararası spor organizasyonlarında ön sıralarda yer almak için mücadele edilmektedir” diye konuştu.

başarılara imza attığını da dikkat çeken Başkan Altunay,
“Gençlerimizin spor alanındaki başarıları bizlerin gurur
kaynağı oldu. Bundan sonra da bu başarıların katlanarak
artacağını gönülden inanıyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Başkan Altunay, futsal
branşında karşılaşacak takımların kuralarını çekti. Başkan
Altunay daha sonra masa tenisi, voleybol, basketbol ve
futbol karşılaşmalarının ilk top atışlarını yaptı.

Sultangazi Belediyesi olarak spora büyük önem verildiğini
ifade eden Başkan Altunay konuyla ilgili şu açıklamalarda
bulundu: “Çevre düzenleme, yeşil alan ve park yapım çalışmalarında spor alanları oluşturduk. Buralarda açık havada yapılabilecek sporlar için gerekli donanımı ve altyapıyı
yaptık. Mahalle aralarında gelişi güzel kurulan pazarlarda
açılan tezgahları, modern pazar alanlarına taşımak için
‘Mahalle Hizmet Tesisleri’ni hayata geçirdik. Bu tesislerimizde de spor alanları oluşturduk. Öte yandan turnuvanın
yapıldığı bu alanda kış aylarında buz pisti, yaz aylarında
ise portatif yüzme havuzları kurduk. Uzman eğitimciler eşliğinde yavrularımız ve gençlerimize eğitimler verdik. “
Sultangazili gençlerin birçok sportif etkinliğinde büyük
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Sultangazi’de 4.Atlı Cirit Şöleni

40’ar dakikalık iki devre halinde oynanan cirit oyununda 28
at Esentepe Mahallesi’nde ter döktü. Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Erzurum Atlı Spor Kulübü galip ayrıldı. Müsabakaların sonunda ise “Kara Cirit” kurallarına göre
de gösteri maçı düzenlendi.
Dereceye giren takımlara ödülleri Belçika İstanbul Başkonsolosu Vantieghem, Ukrayna Başkonsolos Vekili Kravchenko ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay verdi.

S

ultangazi Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Ata
sporumuz cirit oyunlarını bu yıl da Sultangazililerle
buluşturdu. Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl
4.’sü düzenlenen “Sultangazi Atlı Cirit Şöleni”nde Erzurum
Atlı Spor Kulübü, Sivas Önder Atlı Spor Kulübü, Erzincan
Safari Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Üniversitesi Atlı Spor
Kulübü cirit takımları kıyasıya mücadele etti.
Cirit Şöleni, Mehteran Bölüğü’nün konseri ile başladı. Burada konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, cirit oyunlarının mertliğin ve cesaretin simgesi
olduğunu söyledi. Konuşmasında cirit oyunlarının tarihi
hakkında da bilgi veren başkan Altunay, şu açıklamalarda
bulundu: “Bizler köklü bir milletin mensuplarıyız, köklü bir
devlet geleneğine sahibiz. Anadolumuzun tüm renklerini
ve farklılıklarını kucaklayarak büyük hedeflere yürüyoruz.
Bu kutlu yolculuğumuzda geleneklerimizden kopmadan
ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.
Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerle ata sporumuz yağlı
güreşleri ve atlı cirit oyunları ilçemize taşıdık. Bu iki ata
sporumuzu, Sultangazili hemşehrilerimiz büyük bir coşku
ve heyecan içerisinde izlemektedirler. ”
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İzci Kampı

Sultangazili öğrenciler bu yıl da iki heyecanı birlikte yaşıyorlar. 13 Haziran’da karnelerini
alacak olan öğrenciler yaz tatiline girme sevincini yaşarken, sabırsızlıkla bekledikleri izci kampı
öğrencilere kapılarını açtı.

S

ultangazi Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen
törenle ilk öğrenci grubunu İzci Kampı’na uğurladı.
Sultangazi Belediyesi’nin Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlediği “İzci Kampı”nda 07-16 yaş grubundaki
öğrencilere ücretsiz eğitim verildi. 125 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde 1.000 öğrenci izciliğe ilk adımlarını
attı. 8 dönem olarak yapılan izci kampında beşer günlük
eğitimler verildi.
Öğrencilere doğal hayatta yaşam koşullarının sağlanacağı
kampta, okçuluk, dağ bisikleti, ip düzenekleri, oryanting,
paintball, canlı langırt, bilyeli araba, tırmanma duvarı, kasa
yığmaca, hike, tahta bacak, trekking, mayın tarlası ve hazine avı gibi oyunlar ve sportif eğitimler verildi.
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Başarılı Engelli Sporculara Ödül

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda engelliler bir araya geldi. Avrupa ve
Türkiye yüzme şampiyonalarında dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda ihtiyaç sahibi
engellilere de tekerlekli sandalyeler dağıtıldı.

P

rograma İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek ile engelli
vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Program, İSEM Gösteri Sanatları Grubu’nun mehter gösterisiyle başladı. Engellilerden oluşan ekibin sahne performansları uzun süre alkışlandı.
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, başta Hükümetin ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik
yaptığı çalışmalara belediyenin imkanları ölçüsünde destek verdiklerini söyledi. Başkan Altunay, konuyla ilgili şu
açıklamalarda bulundu: “Engellilerin problemlerinin temelinde bakış açısı yanlışlığı var. Mesele kafamızdaki, zihnimizdeki engellerin kalkması, o kalktıktan sonra hiçbir şey
engel değil. Engellilere yönelik birçok sosyal içerikli projeyi
hayata geçirdik. Genç ve çocuk engellileri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla eğitim programları
düzenledik. Öte yandan Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek;
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa zihinsel engelli çocuklara spor turnuvaları düzenledik.”
İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ve Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da birer selamlama konuşması yaparak,
engelli sporculara başarılarından dolayı teşekkür ettiler.
Protokol konuşmalarının ardından Avrupa ve Türkiye yüz64

me şampiyonalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
İhtiyaç sahibi engellilere de tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Program, İstanbul Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve engelli sanatçıların yer aldığı sıra gecesi ile sona erdi.

İlk Ders Zili Heyecanı

Sultangazi’de 93 bin öğrenci ders başı yaptı. Sultangazi’de ilk ders zili Orhangazi İlkokulu’nda;
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü İbrahim Demir’in katıldığı törenle çaldı. Törenin ardından öğrencilere Sultangazi
Belediyesi tarafından ücretsiz defter dağıtımı gerçekleştirildi.

A

çılış töreninde konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, yeni eğitim döneminde
daha ulvi hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Yeni kalkınan Sultangazi için hedeflerinin olduğunu
kaydeden Başkan Altunay, “Hedeflerimiz, hayallerimiz ve
umutlarımız var. Öğrencilerimizi hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve kimlikli yetiştirerek geleceği garanti altına
almalıyız” dedi.

yaptı. Sultangazi Belediyesi, bu yıl eğitim müfredatına
uygun 6 farklı ebatta 553 bin defteri öğrencilere ücretsiz
dağıttı. Sultangazi Belediyesi, 4 yılda toplam 2 milyon 429
defteri ücretsiz olarak dağıtmış oldu.

Başarıya ulaşmakta dört önemli unsurun bulunduğunu ifade eden Başkan Altunay, şunları söyledi: “Başarılı olmak
için öncelikle inanmalıyız; ikinci unsur ise eğitimdir. Disiplin
ve takiple başarıyı elde edebiliriz. Öğrencilerimiz için kültür merkezinde çocuk kütüphanesi açıyoruz. Okullar hayat
olsun projemizle de eğitim kurumlarının her kesime açılmasını sağlamıştık. Tüm hizmetlerimizin gayesi daha çok
okumanızı ve daha çok gelişmenizi sağlamak için” .
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ise yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere başarılar
diledi. Tüm kurumlarla uyum içerisinde bir çalışma yürüttüklerini belirten Uslanmaz, “Eğitim ve öğretimde en fazla
çalışan ilçe olmaya gayret edeceğiz. Azmimizle inancımızla
gayretlerimizle Sultangazi’yi eğitimde daha büyük hedeflere taşıyacağız” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de konuşmasında
ilçede 5 yılda büyük değişimler yaşandığını söyledi. Demir,

eğitimde önceliğin erdemli bireyler yetiştirmek olduğuna vurgu
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Bilgi Evleriyle Sınavlara Hazırlık

Sultangazi Belediyesi, hayata geçirdiği “Bilgi Evleri” ile öğrencileri sınavlara hazırlamaya devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 50. Yıl Kültür Merkezi, Sultançiftliği Mahalle Hizmet Tesisleri ve İsmetpaşa
Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri’ndeki bilgi evlerinde
uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan 20132014 eğitim-öğretim döneminde ise bin 500 öğrenci
faydalandı. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 6, 7 ve 8.
Sınıf öğrencileri için hafta içi verilen kurslar ile öğrencilerin derslerine destek olunurken; Temel Eğitimden
Ortaokula Geçiş(TEOG) sınavlarına da hazırlık yapılıyor. Ekim ayında başlayan başlayacak olan kurslarda şu
dersler veriliyor.
Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce
11 ve 12. Sınıf öğrencileri için Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) hazırlık kursları kapsamında şu dersler veriliyor.
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik-2, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya

Meslek Edindirme Kurs Kayıtları Başladı
Sultangazi Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği
düzenlediği meslek edindirme kursları; işsizler ve meslek sahibi
olmayanlar için umut olmaya devam ediyor. Cumhuriyet ve 75.
Yıl Bilgi Evleri ile 50.Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen meslek
edindirme kurslarında geçtiğimiz yıl 339 kurs açılarak 7 bin 927
kişi meslek sahibi oldu.
Meslek edindirme kurslarına her yıl ilginin artması Sultangazi Belediyesi’ni de harekete geçirdi. Kurs yelpazesini
genişleten Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç duyulan ya da
talep olan birçok dalda kurs açmaya hazırlanıyor.
Kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı bilgisayar kullanımı, el sanatları, giyim, ev mefruşatı, aşçılık, muhasebe, makine nakışı, modelistlik, okuma
yazma, kuaförlük ve daha pek çok dalda eğitimler
veriliyor. Sultançiftliği,İsmetpaşa Cevher Dudayev
ve 50. Yıl Hizmet Tesisleri’ndeki İSMEK’te de bilgisayar,İngilizce, Arapça, iğne oyası, makine nakışı,
giyim ve çeyiz ürünleri gibi kurslar yer alıyor. Eğitim kurslarının yanı sıra 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
Sultangazi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde karate ve tekvando ile İsmetpaşa Cevher Dudayev Hizmet
Tesisleri’nde kick boks dallarında spor kursları verildi.
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Eğitime Tam Destek

Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi bu yıl da ilk, orta ve lisede eğitim gören
tüm öğrencilere ücretsiz defter dağıtımı yaptı. Eğitime destek amacıyla üç yılda 1 milyon 876 bin
defteri ücretsiz dağıtan Sultangazi Belediyesi, bu yıl da 6 farklı ebatta 553 bin defteri ücretsiz
olarak öğrencilere dağıttı.
Sultangazi Belediyesi her yıl eğitim-öğretim yılı öncesinde
ilçedeki okulların boya ihtiyaçlarını karşılıyor. 5 yılda ilçede bulunan tüm okulların boya işlemleri için toplam 105
bin 368 kilo boya dağıtımı gerçekleştirildi. Öte yandan tüm
okulların çevre ve bahçe düzenlemeleri yapılıyor. Açık hava
spor alanları oluşturuluyor. Okul binaları ilaçlanarak dezenfeksiyon sağlanıyor.
Sultangazi Belediyesi, Bilgi Evlerinde verdiği eğitimlerle
öğrencileri sınavlara hazırlamayı sürdürüyor. Halk Eğitim
Merkezi işbirliğinde 50. Yıl Kültür Merkezi, Sultançiftliği
Mahalle Hizmet Tesisleri ve İsmetpaşa Cevher Dudayev
Hizmet Tesisleri’ndeki bilgi evlerinde TEOG, LGS ve LYS sınavlarına hazırlık kursları düzenleniyor.
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Genç Dershane İle Başarıyı Kucakladılar

S

ultangazi Gençlik Meclisi tarafından 3 yıldır uygulanan “Genç Dershane Projesi”, gönüllülük esasına
dayanıyor. Projede Gençlik Meclisi üyesi üniversiteli
öğrenciler, ilçe genelinde dershaneye gidemeyen öğrencilere Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) alanlarında ücretsiz dersler veriyor. 2013
- 2014 Eğitim Öğretim Yılında ise 12. sınıf düzeyinde eğitim
alan 2 bin öğrenciden 427’si çeşili üniversitelerin 4 yıllık
lisans bölümlerini kazandı.
Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen törende Genç Dershane’de verilen eğitimlerle yüksek puanlar alan öğrenciler
ödüllendirildi. Programa; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yıldız,
Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit, Genç Dershane’de
eğitim alan öğrenciler ve veliler katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Genç Dershane projesi ile dershaneye gidemeyen öğrencilerine yardımcı olduklarını söyledi. Sultangazi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen projenin oldukça
yararlı sonuçların alındığı kaydeden Başkan Altunay, “Birçok gencimiz, gönüllü öğretmenlerinden aldıkları derslerle
üniversitelerde eğitim imkanı yakaladı. Bu tablo, projenin
ne kadar faydalı ve başarılı olduğunun göstergesidir. Gençlik Meclisi’ne projelerinde her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin zamanlarını doğru değerlendirmelerini sağlamak adına her projemizde onlara uygun alanlar
oluşturuyoruz. Kütüphanelerden, spor alanlarına kadar
yaptığımız tüm yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya
başladık. Öte yandan eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının karşılanması için Sultangazi Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz” dedi.
Programda konuşma yapan Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Projenin diğer il ve ilçe belediyelerine de örnek olduğunu
kaydeden Yiğit, şunları söyledi: “Proje ile her sene yüzlerce
öğrencimizi ücretsiz şekilde ders vererek üniversite hayatı68

na kazandırıyoruz. Bugüne geldiğimizde ise binlerce gencimizin eğitim aldığını görmek ve iyi üniversiteler kazandıkları naşahit olmak bizleri mutlu ediyor. Projemizin diğer il
ve ilçelerde de takdir görmesi ve uygulanmaya başlaması
bizim için oldukça sevindiricidir.” Programın sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Online Eğitimle Engelleri Aşacaklar
S
ultangazi Belediyesi; İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
mali desteği ve Türkiye Beyaz ay Derneği işbirliği ile,
“Online Eğitim ile Engelleri Aşıyoruz” projesini hayata geçirdi.

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen projenin tanıtım törenine Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger,
Türkiye Beyaz ay Derneği Başkanı Lokman Ayva ile engelli
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören, eğitimci Özgür Yüksel’in tablet bilgisayar kullanımı
konusunda verdiği eğitim semineri ile başladı. Daha sonra
İstanbul Engelliler Müdürlüğü Gösteri Ekibi, halk oyunları
gösterisi sundu. Türkiye Beyaz ay Derneği İletişim Direktörü Zeynep İnce de proje hakkında bilgi verdi.
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise
eğitimin önemine vurgu yaptı. Sultangazi Belediyesi olarak engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer almaları için
birçok sosyal projenin hayata geçirildiğini belirten Dülger,
şunları söyledi:
“Engelli vatandaşlara her türlü sosyal desteği sağlayarak
insan onuruna yakışır şekilde yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yapmak en önemli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Bununla
birlikte toplumsal bilinç ve duyarlılığın arttırılması da oldukça önemlidir.”
Proje kapsamında Sultangazi’de yaşayan ve fiziksel engeli nedeniyle okula gidemeyen ya da gitmekte zorluk çeken
öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılarak online eğitim
verilmesi sağlandı.
69

FAALiYET
RAPORU

2014

Öğretmenler Günü Buluşması

S

ultangazi Belediyesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü”
nedeniyle eğitimcileri buluşturdu. Sultangazi Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen programa
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Demir, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, öğretmenlerin
toplumun her kesiminde sevilen ve saygı duyulan bir görev
yaptıklarını söyledi. Öğretmenlerin, öğrencileri için ikinci
aile olduklarını kaydeden Başkan Altunay, şunları söyledi:
“Gelecek nesillerimize ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir
ideal olarak benimseyen öğretmenlerimiz; çocuklarımızı
yarınlara hazırlayarak ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli görevler üstlenmektedirler. Bir öğretmen öğrencisinin her şeyidir. Bazen acısını dindiren, bazen kırılan
kalplerini onaran annesi, babasıdır. Öğretmenlerimiz her
zaman ufkumuzu açan yol haritalarımız olmuştur. İnsan
yetiştirmek gibi ulvi bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.”
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, öğretmenlerin gününü kutlayarak, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini
diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, şair Sezai Karakoç’un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti’ne isimli şiirini okuyarak öğretmenlerin gününü kutladı.
Gecede sahne alan sanatçı Tarkan Öngen, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini seslendirdi.
70

Engelli Öğrencilerin Akvaryum Heyecanı

S

ultangazi Belediyesi, engellilere yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi ilçedeki okulların özel eğitim sınıflarında eğitim
gören engelli öğrencilere kültürel geziler düzenliyor. İBB
Kasımpaşa Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıyla başlayan etkinlikte engelli öğrenciler, boğaz manzarasını izledi. Denizdeki kayıkları izleyen öğrenciler, martılara ekmek atmanın
keyfini yaşadı.
Daha sonrasında Bayrampaşa’daki Akvaryum’u gezen engelli öğrenciler; köpekbalığı, palyaço balığı, karetta karetta, vatoz ve daha pek çok çeşit balığı inceleyerek merak
ettikleri okyanus hayatını yakından görme fırsatı yakaladı.
Dalgıçla yapılan şovu izleyen öğrenciler, suyun içinde dalgıçların nasıl nefes aldıklarını gördü. Aileleriyle hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, birbirinden güzel balıkları
seyrederek keyifli zaman geçirdi.
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Başarılı Öğrencilere Gezi Ödülü
Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri kültürel
geziler ile ödüllendirmeyi
sürdürüyor. Başarılı olan
ortaokul ve lise öğrencileri,
uzman rehberler eşliğinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadeniz Bölgesi’nin tarihi ve kültürel mekanlarını dolaştı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
düzenlediği
etkinlikte ortaokul öğrencileri, Karadeniz Bölgesi’ni,Lise öğrencileri ise
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel
mekanları gezdiler.

Sultangazili İzciler Çanakkale’de
Sultangazi Belediyesi izcileri, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü
dolayısıyla Çanakkale’de şehit düşen atalarının izinden yürüdü.
Türkiye İzcilik Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na Sultangazili 60 izci katıldı. Türkiye
genelinde binlerce izcinin katıldığı kampta, 57. Piyade Alayının
Anzak çıkarmasını durdurmak için gittiği güzergahtan yürüyüş yapıldı.
Çanakkale’nin Eceabat, Kocadere ve Bigalı köyleri arasındaki güzergahtan 10 kilometre yol yürüyen izciler,
Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen dedelerini andı.
99 yıl önce 57. Alayın yaptığı gibi buğday çorbası ve
hamur kızartmasından oluşan sabah kahvaltısını yapan izciler, saçlarına kına yaktırarak Conkbayırı’na
doğru yola koyuldu.
5 günlük kampta eğitmenleri eşliğinde kalan izciler,
geceleri kamp ateşi yakarak Çanakkale türkülerini hep bir ağızdan söyledi. Üzerlerinde “Dedeciğim
Ben Geldim” yelekleriyle Conkbayırı’na ulaşan izciler,
atalarının izinden yürümenin mutluluğunu yaşadılar.
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Uluslararası Otizm Sempozyumu
S
ultangazi Belediyesi, “Otizmde Yeni Arayışlar” başlığı altında uluslararası sempozyuma ev sahipliği
yaptı. Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi’nde
düzenlenen sempozyumun ilk gününde otizmde tedavi ve
eğitim yöntemleri ele alındı. İki gün süren sempozyuma;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Otizm ve
Engelli Dernekleri Federasyonu, İstanbul Engelliler Merkezi Derneği ve Gülen Güneş Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi destek verdi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, otizmin üç yaşından önce
başlayan ve ömür boyu süren, beynin gelişimini engelleyen nörolojik temelli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.
Başkan Altunay, “Onlar toplumumuzun çok özel çocukları.
Kendi dünyalarında bir başına yaşayan otistik çocuklarımıza el uzatmak için buradayız” dedi.

başkanlığında gerçekleştirildi. “Otizm Tedavi ve Eğitim”
konusunun ele alındığı ilk oturumda Prof. Dr. Serdar Dağ,
“Otizmin Genetiğinde Son Gelişmeler” hakkında bilgi verdi.
Doç. Dr. Hasan Önal “Otizmde Biomedikal Tedavi”, Prof. Dr.
Binyamin Birkan “PCDI Aile Tipi Grup Evleri Modeli” konularında tebliğlerini sundu. “Otizmde yeni arayışlar” Sempozyumunda ayrıca Prof. Dr. Keithy Storey ve Jean Rowland Storey , otizm ve mesleki eğitim başlıklı oturumda
uygulamalı davranış analizi ve otistik gençlerin mesleki
eğitim konusunda bilgiler verdi. Belediye Hizmet Kompleksi’nde ayrıca otizmli çocukların yaptığı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak her çalışmanın içinde yer aldıklarını hatırlatan
Başkan Altunay,şunları söyledi:
“Engelsiz Eğitim Merkezi projemiz başta olmak üzere engellilerimizin önündeki tüm engelleri kaldırmalarını sağlayacak birçok projede yer aldık. Engellilerimizin kendi ihtiyaç
duydukları malzemeleri üretmelerini sağlayacak bir fabrika
kurma projesini hazırlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın
ve derneklerimizin destekleriyle engellilerimizin sosyal ve
ekonomik hayata katılımını sağlayarak; onlara istihdam
olanağı da sağlamayı hedefliyoruz.”
Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Kutluhan Yılmaz’ın
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Engelsiz Sağlık Seminerleri

Sultangazi
Belediyesi,
engellilere yönelik sağlık seminerleri düzenledi. Sultangazi Belediyesi
Engelliler
Koordinasyon
Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi
(İSEM) işbirliğinde yapılan
seminerlerde engellilere;
ağız ve diş sağlığından psikolojik desteğe kadar birçok konuda eğitici bilgiler
verildi.

Personele Güvenli Yaşam Eğitimi
Hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye çalışanlarına
yönelik “Güvenli Yaşam Seminerleri” düzenlendi. Afet Eğitim uzmanı Turgay Güngör’ün sunduğu seminerde olası bir afet öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Olası bir deprem karşısında, afetin etkilerini en aza indirgemek
amacıyla eğitimler sunduklarını kaydeden Güngör, “Depreme
yönelik hazırlıklar içinde 2009 yılından bu yana 40 bin afet gönüllüsü belirlendi. Afet öncesinde, afet anında ve sonrasında
neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirildi” dedi.
Afetin olduğu ilk 72 saatin hayat kurtarmak için çok önemli
olduğunu vurgulayan Güngör, şunları söyledi: “Depremin
ardından enkaz altında kaldığınız süre yaşamınızı riske
atar. Bu nedenle çevremizdeki risklerin farkında olabilmek
güvenli yaşam kültürünü oluşturuyor. Güvenli yaşam evinizin iskan durumundan, deprem sigortası olup olmamasına;
eşyalarınızın oluşturduğu yapısal risklerden sokağınızdaki havai hatların tehlike öngörüp öngörmediğine varıncaya
kadar her türlü tedbirin alınmış olmasını gerektiriyor. Gördüğümüz her riski afet öncesinde ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasını sağlamalıyız.”
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“Benim Çocuğum Yapmaz Deme!” Projesi
S
ultangazi Belediyesi, Sultangazi Kadınlar Meclisi,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen
“Benim Çocuğum Yapmaz Deme!” projesi hayata geçirildi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Tuba
Durgut, Yeşilay Cemiyeti Kadın Komisyonu Başkanı Nejla
Sümer ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercüment Özinan, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Bıyık; Sultangazi Kadınlar Meclisi Başkanı Nurcan
Öztürkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, madde bağımlılığını önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Madde bağımlılığının
toplumsal yansımalarının olduğuna işaret eden Başkan
Altunay, “Madde bağımlılığı sadece kişiye zarar vermekle
kalmıyor; ailesini de sıkıntıya düşürüyor. Bağımlıları yasa
dışı yollardan para kazanma yöntemleriyle topluma da zararlar veriyor” dedi.
Ailelerde madde bağımlılığına yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Altunay, şunları söyledi:
“Ailelerimizin çocuklarında madde bağımlılığının yarattığı
fiziksel ve psikolojik değişiklikleri fark etmelerini istiyoruz.
Aileleri olarak çocuklarımızın arkadaşlarını tanıyalım ve
onlar buna bulaşmadan kurtaralım. Burada bir seferberlik
başlattık; evlatlarımızı nitelikli ve topluma yararlı birer insan olarak yetişmesi için hep birlikte çalışacağız.”

Ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Albayrak, şunları söyledi:
“Madde bağımlılığı yaşının 13’lere düşmüştür. Bu nedenle tüm kamu otoritelerinin insiyatif alarak üzerine düşeni
yapması gereklidir. Ailelere ulaşarak önleyici tedbirlerin
alınması, annelerin bilinçlendirilmesi ve toplumun bu zararlı maddelerden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal sağlığımız ve huzurumuz
açısından da tüm enerjimizi buna harcamalıyız.”
Programda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kadın Komisyonu
Başkanı Nejla Sümer ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Uzman Eğitmeni Komiser
Uğur Evcin proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler verdi.
Programda daha sonra projenin paydaşlarına ve destek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Programda madde
bağımlılığının zararlarına dikkat çekilen sergi de yer aldı.

Sultangazi’de madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik
seminerler düzenlendiğini hatırlatan Başkan Altunay, mahallelerde de bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini
söyledi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak yaptığı konuşmada Sultangazi’de programlara gösterilen duyarlılıktan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.
Madde bağımlılığının sigara ile başladığına dikkatleri çeken
Albayrak, “Her yıl 6 milyon insanın ölümüne neden olan sigara ile her 6 saniyede bir insan hayatını kaybediyor. Madde bağımlılığının başlangıcı olarak sigara mücadele çalışmalarımızda ön sıradadır” dedi.
Türkiye’nin tütünle mücadele çalışmalarında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından belgelendirildiğini kaydeden Albayrak,
“2008-2012 verilerine bakıldığında sigara kullanımı yüzde
31’lerden yüzde 27.1’lere gerilemiştir. Anayasal yükümlüğümüzün sonucu olarak alınan tedbirlerin hepsi Yeşilay
için, toplumumuz için bir kazanımdır” şeklinde konuştu.
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“Kaza Geliyorum Der!” Semineri

S

ultangazi Gençlik Meclisi, gençleri trafik kuralları
hakkında bilinçlendirmek amacıyla “Kaza Geliyorum
Der!” konulu program düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa; Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit, Gençlik
Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sultangazili gençler katıldı.
Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan ile Suat
Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz’ün konuşmacı olarak katıldığı programda trafik kurallarına uymanın kaza riskini en aza indirdiğine dikkat çekildi.
Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Doğan, çocukların kucakta arabaya bindirilmemesi gerekliliğine dikkat çekerek,
“Bir anne ya da babaya gidip ‘Çocuğuna bir tokat atabilir
miyim ?’ diye sorarsanız size tepki gösterecektir. Asla çocuğunun canının yanmasını istemezler ama arabalarına bir
çocuk koltuğu almamaları nasıl bir çelişkinin içinde olduğumuzu gösterir” dedi.
Kaza anında kucakta oturtulan çocukların camdan dışarı
fırladığını kaydeden Doğan, ülkemizde çocuk koltuğu bilincinin arttırılması gerektiğini söyledi. Sonradan oluşan
engellilerin yüzde 70’ine trafik kazalarının neden olduğunu
hatırlatan Doğan, şunları söyledi: “Emniyet kemeri kullanmayan şoförlere neden kemer takmadıklarını sorduğumuz
zaman çoğu rahatsız ettiğini söylüyor. Peki soruyorum öyle
düşünen kişilere! Hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede veya yatalak bir şekilde geçirmek daha mı rahat? Lütfen emniyet kemerleri konusunda arabaya her bindiğinizde
kendi emniyet kemerinizi taktıktan sonra, ailenizi uyarın.”
Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz
de konuşmasında erkek kardeşini bir kırmızı ışıkta geçtik76

ten sonra meydana gelen kazada kaybettiğini söyledi. Kurallara uymadan yapılan kazaların birer cinayet olduğuna
işaret eden Ayöz, şunları söyledi:
“Biz kırmızı ışıkta geçildikten sonra yaşanan kazalara aslında ‘kaza’ demiyoruz. Bu bir nevi cinayettir. Erkek kardeşimi 2006 yılında böyle bir kazada kaybettim. Çarpan
kişi kaçtı bir daha bulunamadı. Ben de o günden sonra bir
karar alarak arkadaşlarımla bu derneği kurdum. Yıllardır
trafik kazalarının önlenmesine, kaza olması halinde ise en
az hasara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde trafik
kazalarında ölenlerin yüzde 40’ı, 0-14 yaş arası çocuklar.
Avrupa’da ise bu oran yüzde 2 aradaki fark ortada.” Dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri 1
Sultangazi Belediyesi, personeli bilgilendirmek amacıyla
“İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri düzenledi. İş kazalarının
önlenmesinde alınacak tedbirlerin anlatıldığı seminerde,
iş güvenliğinin önemine dikkat çekildi.
Seminerde konuşan İş Güvenliği Uzmanı Cengiz İdris Alpar, iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir nitelikte olduğuna dikkat çekerek, kaza riskini en aza indirmek için
güvenli koşulların oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.
İş kazalarının nedenlerinin başında dikkat eksikliğinin
geldiğini kaydeden Alpar “Eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık, dikkatsizlik, kurallara uymama gibi iş kazalarının birçok nedeni olabiliyor. İş kazalarını önlemek için öncelikle
bu nedenleri bilmek ve gereken önlemleri almak gerekiyor” dedi. Kaza risklerinin hafife alınmaması gerekliliğine
işaret eden Alpar, şunları söyledi: “Baret, eldiven, çizme,
emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımlar çalışan-

lar için hayat kurtarıcı nitelikte olan en büyük tedbirlerdendir. ‘Şimdiye kadar başıma bir şey gelmedi’ şeklinde
bir yaklaşımda olunmamalı. İşin güvenirliği ölçüsünde
alınması gereken tüm tedbirler gözden geçirilerek hareket edilmelidir.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri 2
Sultangazi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü
personeline yönelik “iş sağlığı ve güvenliği” semineri düzenlendi. Seminerde İş Güvenliği Uzmanı
Atilla Koç, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
işçi ve işverenlere düşen sorumlulukları anlattı.
İş güvenliği ve sağlığının amacının öncelikli olarak çalışanları korumak olduğunu kaydeden Koç,
üretim güvenliğini sağlamak amacıyla işverenlerin
gerekli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini
söyledi. Türkiye’de her gün 217 iş kazası meydana
geldiğini belirten Koç, “Her gün 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. 5 kişi, iş kazası sonucu iş
göremez hale geliyor” dedi. İşverenlerin ve işçilerin
işyerlerinde gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğine dikkatleri çeken Koç, şunları söyledi:
“İşverenler, güvenliğin sağlanmasına yönelik araç
ve gereçleri eksiksiz bulundurmalıdır. İşçilerin karşılaştıkları mesleki riskler, alınması gereken tedbirler ile yasal hak ve sorumlulukları hakkında
bilgilendirme yapması gerekiyor. İşçiler de makine,
cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer tüm araçların doğru şekilde kullanmakla yükümlüdür. İşçi kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmalıdır.”dedi.
Eğitim seminerlerinin ardından belediyede çalışan
temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikaları verildi.
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Gençlere Kariyer Semineri

S

ultangazi Gençlik Meclisi, üniversiteye hazırlanan
öğrencilere yönelik meslek semineri düzenledi. 50.
Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere ilçe genelinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Seminerde konuşma
yapan Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit,
Meclis olarak gençlerin ihtiyacı olan her konuda çalışmalar
yürüttüklerini söyledi.
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hedeflerini belirlemeleri gerektiğini işaret eden Yiğit, “Üniversiteye sadece ailenizden uzaklaşmak için gitmeyin. Hedefleriniz ve ideallerinizi gerçekleştirmek için üniversiteye giderek; ailenize ve
topluma yararlı birer insan olmayı hedef edinin” dedi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Rehber Öğretmeni
Seda Süfürler, üniversite sınavına girmeden önce hedef
belirlemenin, kazanma olasılığını arttırdığına dikkat çekti.
Meslekleri seçerken kişinin kendini tanıması gerekliliğine
değinen Süfürler, “Kendinizi tanıdığınızda hangi mesleklere
daha yatkın olabileceğiniz konusunda fikir edinebilirsiniz.
Meslek seçimi ömür boyu yaşantılarınızı şekillendirecek ve
sadece sizi değil; çocuklarınızın ve ailenizin hayatını etkileyecek bir seçimdir. Bu nedenle doğru seçimler yapmak çok
önemlidir” şeklinde konuştu.
Öğrencilerin zamanlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydeden Süfürler, zamanı hedeflenen puan doğrultusunda çalışarak geçirmelerini öğütledi.
Öğrencilere mesleklerin tanıtıldığı seminerde konuşan Öğretim Üyesi Gökçe Ünal da üniversitenin tek başına meslek
sahibi olmak için yeterli olmadığına vurgu yaptı. Üniversitede edinilen bilgiler ışığında sürekli gelişime açık olmak
gerektiğinin altını çizen Ünal, şunları söyledi:

78

“Üniversiteye gitmeden önce 10 yıl sonra nerede olduğunuzu hayal ederek gitmeniz gerekiyor. Üniversiteyle yetinen olmamalı iş arayan değil; aranan eleman olmalısınız.
Üniversiteden aldığınız eğitimle dünyadaki bir problemi
çözmek için neler yapabileceğiniz üzerinde düşünmelisiniz.”

Öğrencilere Temizlik Seminerleri
Sultangazi Belediyesi, daha temiz bir ilçe
için okullarda eğitim
seminerleri düzenliyor. İlçedeki ilk ve
ortaokullarda düzenlenen seminerler ile
çocuklara temizlik
bilinci kazandırılması
amaçlanıyor. Çocuklara çizgi filmler eşliğinde sunum yapan
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi
Gül Edil öğrencilere
çevreyi temiz tutmanın önemi anlattı.

İdeal Öğrenci Semineri
İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şubesi, öğrencilere bilgilendirme semineri düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah
ve Düğün Sarayı’nda yapılan seminere Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı
ve İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şube Başkanı Fevzi Dülger ile öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Fevzi Dülger, Sultangazi Belediyesi olarak gençleri hayata hazırlamak amacıyla
birçok eğitim programı düzenlediklerini belirtti. Dülger,“Öğrencilerimizin ufkunu açacak seminerlerle geleceğe daha
iyi hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin fikren ve
bedenen gelişimleri için konferanslar, seminerler ve spor
faaliyetleriyle her zaman birlikte olmayı sürdüreceğiz”dedi.
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da konuşmasında iyi
bir yönetici olmak için yapılmasıgerekenler konusunda bilgi verdi. Uslanmaz, “Milli ve manevi duygulardan yoksun
olursanız iyi bir yönetici olamazsınız. Değerlerimizi koruyup
gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.
Programa konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı
Münir Arıkan öğrencilere “Medeniyetin İdeal Öğrencisi Nasıl Olmalıdır” konusunda sunum eşliğinde seminer verdi.
Kuran-ı Kerim’i okuyarak büyük uygarlığın neden kurulduğunu anlamamız gerektiğini belirten Arıkan, şunları söyledi: “Allah işini sağlam yapanı sever. Bu çağda bilime, fenne
uygarlığa sarılmak zorundasın. Allah sizi mükemmel yaratmış. ‘Ben yapamıyorum; edemiyorum’ dememeniz gerekiyor. İsterseniz başarırsınız.”
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Madde Bağımlılığıyla
Mücadele Seminerleri

S

ultangazi’de madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi. Sultangazi Kadınlar Meclisi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve
Narkotik Suçlarla Mücadele Sultangazi Şube Müdürlüğü
organizasyonuyla 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen
seminere; Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bekir
Koç, Sultangazi Kadınlar Meclisi Başkanı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit ile
Sultangazili anneler katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi Kadınlar Meclisi
Başkanı Nurcan Öztürkmen, uyuşturucu kullanımının çağımızın en önemli tehlikeleri arasında yer aldığını söyledi. Madde bağımlılıklarının toplumda ciddi yaralar açtığına
işaret eden Öztürkmen, “Madde bağımlılığının zararları
kişinin bedeninden başlayarak ölümlere, şiddete ve kültürel bir yozlaşmaya neden oluyor. Gelecek nesillerin daha
sağlıklı ortamlarda yaşaması için uyuşturucuyla mücadele
etmeliyiz” dedi.
Ailelerin madde bağımlılığına karşı bilinçli olmaları gerektiğine dikkatleri çeken Öztürkmen, “Uyuşturucuyla mücadelede ailelere önemli bir pay düşüyor. Bu nedenle özellikle annelerimize ulaşarak madde bağımlılığının olumsuz
etkilerini çözebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Temsilcisi Şengül
Kazanır da yaptığı konuşmasında madde bağımlılığı konusunda farkındalığı arttırmak istediklerini söyledi. Özellikle
annelerin çocuklarını ilk fark edecek bireyler olduğuna vurgu yapan Kazanır, “Annelerimizin çocuklarındaki değişimleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Annelerimizi madde
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bağımlılığına karşı bilinçlendirerek çocuklarımızın geleceğini tehdit eden bu durumdan uzaklaştırmayı hedefliyoruz”
şeklinde konuştu.
Seminere konuşmacı olarak katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Uzman Eğitmen
İsmail Alkan da madde bağımlılığının zararlarını ve mücadele yöntemlerini anlattı. Sigara, alkol ve uyuşturucu
bağımlılıklarının toplumda ciddi yaralar açtığına değinen
Alkan, ailelerin çocuklarındaki değişimleri dikkatli gözlemlemeleri gerektiğini vurguladı. Madde bağımlılığından
korunmanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğunu kaydeden Alkan şunları söyledi:
“Sigara ömürden 10 yıl azaltıyor, alkol ile 20 yıl az yaşarsınız. Uyuşturucularla ise 3 yılda veya anında ölebilirsiniz.
Madde bağımlılıklarının insana verebileceği zararlarla ilgili
hiç sınır yok; ölüm, şiddet, hırsızlık ve daha pek çok zararı
olabiliyor. Bu nedenle çocuklarınızda gördüğünüz en ufak
değişimi gözlemlemeli ve ona göre tedbirlerinizi almalısınız.”

Berberlere “İş Güvenliği” Semineri

S

ultangazi’de faaliyet gösteren berber esnafı ve çalışanlarına yönelik, “İş Güvenliği” semineri düzenlendi. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Ve Sanatkarlar
Odası’nın düzenlediği seminer 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, esnaflarla sık sık bir araya geldiklerini ve istişareler yaptıklarını söyledi. Kayıtsız işyerleriyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden
Başkan Altunay, “Esnafların eşitlik hakkını gözeterek bu
konudaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sorunun temelinde yatan ruhsatsız yapıları da kentsel dönüşüm projesiyle
çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olsun gerekse
odanın yapmış olduğu çalışmalara değindi. Başkan Şükrü
Akyüz, “Biz İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak bu yasayı esnafına en çabuk zamanda
tanıtmak, esnafımızın herhangi bir zarar görmemeleri ve
bir an önce bilgilendirilmesi için çalışmalarımıza başladık” dedi. Programda daha sonra İş Güvenliği Uzmanı Ercan Özgün tarafından esnafların mesleklerini icra ederken
dikkat etmeleri gerekenleri aktardı. Seminer sonunda ise
Oda Başkanı Şükrü Akyüz, Belediye Başkanı Cahit Altunay’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Personele Eğitim Seminerleri
Sultangazi Belediyesi, personele yönelik
2014 yılı eğitim ve bilgilendirme seminerlerini tamamladı. “ISO 9001-2008-ISO 14001
Kalite Eğitimi”ile başlayan seminer programlarında personele “Kamu Etik İlkeleri”, “Stratejik Planlama”, “Performans Programı”,
“Bütçe Hazırlanması”, “İhale Mevzuatı”,“İhale Sözleşmelerinin Hazırlanması”, “Yaklaşık
Maliyet Hazırlama”, “EKAP (Elektronik Kamu
Alımları Platformu)”, “Hak ediş, Kesin Hesap,
Muayene ve Kabul” konuları anlatıldı.

Sene boyunca süren eğitim programlarında
“Yangın Eğitimi”,“İş Sağlığı ve Güvenliği”,
“İlkyardım Eğitimi”, “Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu sosyal eğitimlere de yer verildi.
Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerler 2015 yılında da periyodik aralıklarla sürdürülecek.
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Kadınlarla Daha Güçlü Kalkınma
Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeli bir araya getirdi.

B

aşkan Altunay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti. Sosyal ve ekonomik hayatın kalkınmasında kadınların payının büyük olduğuna vurgu
yapan Başkan Altunay, şu açıklamalarda bulundu:
“Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların üretim ve yönetimdeki yeri ile ölçülmektedir. Bu husus göz önüne alındığında aile kurumunun
temel taşı‚ değerlerimizin temsilcisi kadınlardır. Kadınların
hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına
imkan sağlayacak şartları hazırlamak‚ her tür ayrımcılığa
karşı mücadele etmek; yalnızca kadınlarımızın değil, tüm
toplumun sorumluluğudur.
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Geleceğin Hazırlayıcısı ve Güzide Mimarları
“Anneler Günü” Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde
kutlanıyor. Sultangazi Belediyesi de Anneler Günü nedeniyle Sultançiftliği Hizmet Tesisleri’nde kutlama programı
düzenledi. Başkan Altunay konuşmasında, annelerin geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarları olduğunu belirterek
“Bizim kültürümüzde ve inancımızda annenin çok ayrı bir
yeri vardır. Anne kutsaldır, anne değerlidir. En temiz, en masum, en güzel duygudur. Anne, hiç kimsenin inkar edemeyeceği en değerli varlıktır.” Dedi. Ayrıca Sultangazi Belediyesi’nin kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi
verdi. Sultançiftliği Hizmet Tesisleri’nde faaliyete geçen
Kadınlar Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere her gün 300
kadının iştirak ettiğine belirtti.
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Eczacılar Günü

S

ultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Eczacılar
Günü dolayısıyla ilçedeki eczacılarla bir araya geldi.
Eczacıların toplum sağlığını korumak gibi önemli bir
işlevi olduğunu belirten Başkan Altunay, sağlık alanında
sundukları katkılarından dolayı eczacılara teşekkür etti.
Toplantıda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, sağlık alanında yapılan iyileştirmelerle eczacıların
vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeye başladığını söyledi. Eczacıların toplum sağlığını korumak gibi önemli bir işlevinin olduğunu kaydeden Başkan Altunay,şunları
söyledi:
“Hastaneye giden bir vatandaşın tedavisini tamamlaması
için eczacılara olan ihtiyacı kaçınılmazdır. Eczacıların tıbbi ilaçların sağlanması ve alternatif tedavi yöntemlerinin
sunulmasındaki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda
eczacıların, sağlık alanında sunduğu tüm katkıları övgüyle
takip ediyoruz.” dedi.

Sultangazi’de Aşure Dağıtımı
Sultangazi Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle ilçenin değişik noktalarında aşure
dağıttı. Sultançiftliği Merkez Cami önünde
düzenlenen aşure dağıtımına Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Cuma namazı sonrasında aşure kazanının
önünde uzun kuyruklar oluşturan Sultangazililer, Muharrem ayının bereketini paylaştı.
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Dülger, “Muharrem ayı ve Aşure tüm İslam
alemi içinde tarihi ve kültürel olarak özel bir
yeri bulunmaktadır. Bu kutsal ayda yapılacak hayırlar, hepimizin zenginliğidir. Böyle
özel ay ve günler; birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle başta hemşehrilerim
olmak üzere bütün İslam âleminin Muharrem
ayını ve Aşure Günü’nü tebrik ediyor, başta
Hz. Hüseyin olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Çevre Haftası Etkinliklerle Kutlandı
S
ultangazi Belediyesi, çevreye duyarlılığı arttırmak
amacıyla Çevre Haftası etkinliği düzenledi. Sultangazi Nikah Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

döneminde ise okullarda toplanan her 10 litre bitkisel atık
yağ karşılığı bir adet futbol, voleybol ve basketbol topu
hediye edeceğiz. Ne kadar çok geri dönüşüme kazandırırsanız o kadar futbol ve spor sahası olarak size geri dönecek”.

Programda Türk Plastik Sanayi Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGÇEV) Teknik Koordinatörü Çevre Mühendisi
Yağmur Cengiz, “Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm” konulu
seminer verdi. Geri dönüşümü sağlanan ürünlerle ekonomiye ve çevreye değer kazandırıldığını kaydeden Cengiz, şunları söyledi: “Plastiklerin geri dönüşümü ile mont ve yağmurluk gibi giysiler yapılabiliyor. 1 ton cam atık ile 100 litre
petrol tasarrufu sağlanır. Geri dönüştürülen bir ton kağıt
ile 17 ağacın hayatı kurtulur. Aliminyum atıkların geri dönüşümü ile yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu
azalmaktadır.”

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da çevre haftasının
önemine dikkat çekti. Kaymakam Uslanmaz, “Geri dönüşüm çalışmalarında kazanan çevre ve Türkiye ekonomisi
olacaktır” dedi.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çevreye duyarlı bir gençliğin yetiştirilmesinden büyük onur duyduklarını söyledi. Sultangazi Belediyesi olarak
yapılan çevre kampanyalarını hatırlatan Başkan Altunay,
“Okullarda bıraktığımız konteynırlar ve geri dönüşüm kutularının doğru kullanılmasıyla ekonomiye değer kazandırıyorsunuz. Geri dönüşümden elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimizin defter ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Programda İstiklal İlkokulu öğrencisi Buse Nazar Ayık çevre konulu şiir okurken; 4. Sınıf öğrencileri de geri dönüşüm
kutularını giyerek “Beni çöple karıştırma!” konulu gösterileri sundu. 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle devam eden programda, çevre kampanyalarında dereceye giren okul yöneticilerine ve öğrencilere ödülleri takdim
edildi. Konuşmaların ardından Sultangazi Kız Teknik ve
Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Çevre konulu giyim
ve resim sergisi açıldı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sergi izleyenlerin beğenisini topladı.

Çevre kampanyalarının sosyal anlamda da dönüşlerinin
olduğuna dikkatleri çeken Başkan Altunay, şunları söyledi: “Mavi Kapak kampanyasıyla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamış olduk. Mavi Kapak Toplama
Kampanyamız ile son 3 yılda 68 adet tekerlekli sandalyeyi
engelli vatandaşlarımıza hediye ettik. Önümüzdeki eğitim
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Tıp Bayramı
Kutlandı

S

ultangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını bir araya getirdi. Yeni
belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıya
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, İlçe Sağlık Müdürü Emrah Eray ile
kamu ve özel sağlık sektöründe görev alan sağlık çalışanları katıldı.
Sağlık, insanların yaşamı için, temel anayasal bir hak olduğunu ifade eden Başkan Altunay, “Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği temel bir haktır. Bu nedenle hekimlik mesleği önemini hiç bir zaman kaybetmemiş, kutsal bir
meslek olarak kabul görülmüştür. Sağlık personelimizde bu
kutsal mesleğe gönül vermiş, halkımızın sağlıklı yaşaması
için mücadelesi içerisindeler” dedi. Sultangazi Belediyesi
olarak sağlık alanında ilçeyi daha iyi bir seviyeye getirmek
için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Altunay,şunları
söyledi:
“Yaptığımız çalışmalarla 12 olan aile sağlık merkezi sayasını 27’e çıkardık. Pazar kültürüne yeni bir vizyon kazandırdığımız ve ilk etapta 3 mahallede hizmete açtığımız ‘Mahalle Hizmet Tesislerimizi’ hepsine aile sağlık merkezlerini
taşıdık. Böylece sağlık personelinin daha nitelikli mekanlarda hizmet sunmasını sağladık. Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi’nin yapım çalışması hızla devam ediyor. Öte yandan
650 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına ise yakında başlanılıyor. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizde de sağlığa öncelik verdik. ‘Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil’ projesi ile
anne adaylarının bilinçli bir hamilelik sürecini geçirmesi ve
çocuk bakımı konusunda uzmanlar tarafından eğitim verilmesini sağladıklarını ifade etti.
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Sultan Abdülhamid Han Anıldı

S

ultangazi Belediyesi, düzenlediği programla
vefatının 96. Yıldönümünde Sultan Abdülhamid Han’ı andı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
yapılan programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar
Demir, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Doç. Dr. Erhan Afyoncu ile Doç. Dr. Coşkun Yılmaz, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını tüm
yönleriyle aktardı. Tarihin geleceğe ışık tutan bir yol
olduğunu vurgulayan Doç Dr. Coşkun Yılmaz, tarihteki yaşanmışlıkların insanın ufkunu açtığını söyledi. Sultan. Abdülhamid Han’ın Osmanlı tarihinde en
çok konuşulan padişahlardan olduğunu belirten Yılmaz, “633 yıllık Osmanlı Devletinde müstesna bir
yeri olan Sultan II.Abdülhamid’in liderlik vasıflarıyla
öne çıkar. Birçok yönüyle dünya insanlığını hayrette
bırakan, yıkılmak üzere olan bir devleti 33 yıl ayakta tutan bir liderin sırlarından herkesin çıkaracağı
birçok ders vardır”dedi.
Doç. Dr. Erhan Afyoncu da Sultan Abdülhamid Han’ın
zeki ve analiz yeteneği güçlü bir insan olduğunu
söyledi. Avrupa seyahatleri yapan Sultan Abdülhamid Han’ın gördüklerinden etkilendiğini kaydeden
Afyoncu,“Osmanlı’da batılı okullar açarak çok büyük yenilikler kazandırmış bir devlet adamıdır. İleri
görüşlülüğü ve her şeye teferruatlı bakış açısıyla
örnek bir insan ve liderdir” şeklinde konuştu.
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Milli Şairimiz M.Akif Ersoy Anıldı

S

ultangazi Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı ve
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 78. Ölüm yıldönümünde düzenlediği etkinlikle andı. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda yapılan etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, belediye meclis
üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, tarihe adını yazdıran önemli şahsiyetleri anmayı sürdürdüklerini söyledi. Başkan Altunay,
“Mehmet Akif Ersoy, Türk ulusunun Milli ve Manevi hislerini, Türkçe’nin billur süzgecinden geçirerek aziz milletiyle
paylaşan bir üstattır” dedi. Büyük şair Mehmet Akif’i ve bu
topraklara kalemiyle, ruhuyla, yaşantısıyla iz bırakan bütün ustaları önemsediklerini belirten Başkan Altunay, şunları söyledi: “Topluma eserleriyle ışık tutan tüm büyüklerimizi

anmanın toplumumuz için bir gereklilik, bizler için bir sorumluluk olduğunun kabulündeyiz. Mehmet Akif Ersoy’un
hayatı, mücadele ateşiyle yoğrulmuş kişiliği ve eserleri
dün olduğu gibi bugün de milletimize esin kaynağı olmuştur. Zira vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, yüreğimizin en müstesna köşesinde yerini almış, bundan sonra
da almaya devam edecektir.”
Programa konuşmacı olarak katılan Türk Tarihi Profesörü
Dr. Mehmet Çelik, M. Akif Ersoy’un hayatını ve mücadelelerini aktardı. Programda daha sonra yazar-şair Serdar Tuncer, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okudu.
Şairin şiirlerinden bestelenen eserlerin de seslendirildiği
gecede konuşan Tuncer, “Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri bir
bülbülün şakıyışı kadar samimidir” dedi.

Emek ve Dayanışma Günü Etkinliği
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’de belediye çalışanları
Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda biraraya geldi. Buradaki
etkinlikte işçileri yalnız bırakmayan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
“Kardeşlik ve barış duygularıyla başta işçi, memurlar olmak üzere bütün milletimizin
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü kutluyorum” dedi.
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Sultangazi Aşıklar Şöleni

S

ultangazi Belediyesi, Anadolu kültürünün vazgeçilmez
simgelerinden olan halk ozanlarını “Aşıklar Şöleni” ile
Sultangazililerle bir araya getirdi.

Ülkemizin tanınmış ozan ve aşıklarının sahne aldığı Aşıklar
Şöleni, Sultangazi Belediye Nikah Salonu’nda yapıldı. Etkinlik
öncesinde konuşma yapan Sultangazi Belediye BaşkanıCahit
Altunay, dil bayrağını dalgalandıran şairler, ozanlar ve edebiyatçıların ortaya koydukları eserleri ile Türkçeyi taçlandırdıklarını söyledi.
Aşıklık geleneğinin, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü
oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Altunay, “Aşıklık, çağlar
süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra
töresi, geleneğe dayalı yapısı ile önemli kültür hazinemizdir”
diye konuştu. Başkan Altunay konuyla ilgi şu açıklamalarda
bulundu:“Kültürel değerler üretmek ve geleceğe bunları miras bırakmak önemlidir. Sultangazi Belediyesi olarak biz bu
amacı gözetiyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz sanat ve kültür etkinliklerimize ‘Aşıklar Şöleni’ de ekledik. Burada sahne alan birbirinden değerli aşıklarımız, bizi
güzel Türkçemizin zenginliği ile Anadolumuzun yüreğinden
kopan duyguları bu sahneye yansıtacaklar.”
Protokol konuşmalarının ardından Ozan Hilmi Şahballı aşıklık geleneğinin önemine vurgu yaptı. Şahballı’nın sunumuyla;
Mustafa Aydın, Bayram Denizoğlu, Selahaddin Kazanoğlu, Aşık
Hayrani, Ahmet Poyrazoğlu ve Orhan Üstündağ sahne aldı.
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Sultangazi’de Nevruz Coşkusu

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı Sultangazi’de coşkuyla kutlandı. Sultangazi
Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen etkinliklerde
Nevruz ateşinin üzerinden atlanarak; barış ve kardeşlik mesajları verildi.

H

üseyin Ersu İlkokulu’nda yapılan programa İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,
Hüseyin Ersu İlkokulu Müdürü İsmail Yıldız ile sivil toplum
kuruluşları, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,
baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Demir, “Nevruzla doğan
yeni günde baharı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Baharın gelişiyle daha aydınlık yarınlara kavuşmamızı diliyorum” dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da Nevruz’un
baharın, barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi. Birçok ülkede de Nevruz Bayramı’nın coşkuyla kutlandığına
işaret eden Başkan Altunay, “Baharın, barış ve kardeşliğin
simgesi olan Nevruzu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Baharın gelişiyle gönlümüzde açan kardeşlik ve beraberlik
çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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Programda Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ile Belediye Başkanı Altunay, Hüseyin Ersu İlkokulu’ndan emekli
olan Okul Müdürü Bedri Akman’a eğitime sunduğu katkılarından dolayı plaket takdim etti.
Öğrencilerin gösterileriyle devam eden programda protokol üyeleri, Nevruz Bayramı’nın simgelerinden olan demiri
dövüp; yumurta tokuşturduktan sonra ateş üstünden de
atladı.

Şeb-i Arus
Gecesi

S

ultangazi Belediyesi, Mevlana’nın 741. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla “Şeb-i Arus” etkinliği düzenledi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Mevlana’ya sahip çıkmanın köklü ve
derin tarihimize sahip çıkmak olduğunu söyledi. “Tarihimize baktığımızda hoşgörü, sevgi ve adalet gibi duyguları
ilmek ilmek işleyen isimlerle karşılaşırız” diyen Başkan
Altunay, şu açıklamalarda bulundu: “Batı’da Mevlana gibi
Yunus gibi isimleri bulamazsınız. Mevlana, ‘Gel ne olursan

ol yine gel çağrısıyla dünyaya ismini duyurmuştur. Mevlana, dünyanın dört bir yanında hoşgörüsüne ve ilmine
hayran bırakan büyük bir değerdir. İşte bu denli tevazu
ve hoşgörü sahibi olan Mevlana, dünya medeniyetleri için
çok büyük bir isimdir. Bizler bu değerin farkına varmalıonun hoşgörü, aşk ve sevgi ırmağının altından beslenerek
gelecek nesillere bunları anlatmalıyız.” Etkinlikte ayrıca
slayt gösterisi eşliğinde İSBEK Mevlana Sufi Ayinleri Topluluğu tarafından sema gösterisi sunuldu.

Belediye Personeli Bayramlaştı

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye
personeliyle bir araya gelen Başkan Altunay, “Biz bir aile olarak Sultangazi’ye hizmet veriyoruz.
Sizlerin ve tüm Sultangazililerin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

K

urban Satış Merkezi’nin İstanbulluların hizmetinde olduğunu
belirten Başkan Altunay, bayram süresince bu alanda birçok personelin çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Tüm personelin ve Sultangazililerin
bayramını kutlayan Başkan Altunay,
“Sevdiklerinizle daha nice bayramlara
kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.
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Dünya Çocukları Sultangazi’de

A

vrupa’nın kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı
amaçlayan, “Comenius Programı”na katılan öğrenci ve öğretmenler Sultangazi Belediyesi’nin misafiri oldular.
Polonya, Macaristan, Bulgaristan, İngiltere, Slovenya veİtalya’dan gelen yaklaşık 50 kişilik grup
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı
makamında ziyaret etti. Grup daha sonra ilçedeki çeşitli yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Başkan Altunay Esnaflarla Buluştu
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçedeki
esnaflarla bir araya geldi. Esnafların öneri ve taleplerini
dinleyen Başkan Altunay, “Esnafımızda yaşanan değişim, gelişim, iş hacmi ve iş kapasitesi toplumun tümünü ilgilendiriyor. Esnafımızı ve ilçe ekonomimizi kalkındıracak tüm çalışmaları destekliyoruz” diye konuştu.
Esnafların görüşlerini dinleyen Başkan Altunay, Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında da
bilgi verdi.

Ayakkabı İmalatçıları Biraraya Geldi
Türkiye’nin en büyük ayakkabı imalat sektörüne ev sahipliği yapan Sultangazi’de, sektör temsilcileri
Sultangazi Belediyesi’nin konuğu oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ev sahipliğinde
yapılan toplantıda, ayakkabı sektörünün durumu hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Altunay, ayakkabı
sektörünün gün geçtikçe
geliştiğine dikkat çekerek, birçok tanınmış markanın ürünlerinin Sultangazi’de yapıldığını belirtti.
Sultangazi Belediyesi’nin
çalışmaları hakkında da
bilgi veren Başkan Altunay, Elden Ele Yardım
Merkezi’ne
sundukları
katkılardan dolayı ayakkabı sektörü temsilcilerine teşekkür etti.
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Sultangazi Belediye Meclisi
İlk Toplantısını Yaptı

S

ultangazi Belediye Meclisi 2. dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay’ın başkanlığında toplanan meclis toplantısı
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Meclisin açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, belediye meclis üyelerine başarılar
diledi. 2. dönemde Sultangazi’ye faydalı çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Altunay, “Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor.. Hep birlikte çok daha
büyük hedeflere ulaşacağız” dedi.

Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçede görev
yapan muhtarlarla dönemin ilk toplantısını yaptı. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Altunay, yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni dönemde de birçok
projenin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Altunay.
“Sultangazi Şehir Ormanları 3. etap çalışması, hayvanat
bahçesi, kent meydanı, mahalle hizmet tesisleri ve sosyal
doku projeleri ile Sultangazi’yi yaşam kalitesi daha da yüksek bir ilçeye dönüştüreceğiz” dedi.
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Komşu Belediye Başkanları Sultangazi’de
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, komşu ilçe
belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye Hizmet
Binası’nda düzenlenen toplantıya Zeytinburnu Belediye
Başkanı Murat Aydın, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik
Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıda
ayrıca belediye başkanları, bölge sorunları hakkında fikir
alışverişinde bulundu. Toplantının ardından Başkan Altunay konuk ilçe belediye başkanlarını Belediye Hizmet
Binası’nı gezdirerek bilgi verdi.
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Gençler Sporla Buluşuyor

S

ultangazi Belediyesi, okullara spor salonu kazandırma ve gençleri sporla buluşturma projesinin bu
yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Genç nüfusun
oldukça fazla olduğu ilçemiz, sporcu yetiştirmek açısından
en önemli bölge” diye konuştu. Projenin, gençleri tehdit
edebilecek zararlı alışkanlıkları önleme noktasında önemli
olduğunun altınıçizen Cahit Altunay, şunları söyledi: “Bölgemiz sürekli nüfus alan bir bölge. Burada eğitim işini sadece aileler ve okullarda öğretmenlere bırakamayız. Sporu
da işin içine alarak okullarda gençlerin kanalize olabileceği
spor salonlarınıişlevsel hale getireceğiz. Bu doğrultuda da
sokaklarda kötü alışkanlıklarla yüz yüze olan gençlerimizi,
bu alandan kurtarıp sosyalleşeceği bir ortama ulaştıracağız. Burada başarılı olan sporcularımızı da bölgemizde hizmet verenİstanbul Büyükşehir Belediyespor’a taşıyacağız.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de bölgede yer alan
okulları tarayarak 7 pilot okul seçtiklerini söyledi. Demir,
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“Amacımız bu okullarımızın atıl durumdaki alanların fiziki
alt yapılarının düzenlenerek mini spor salonları haline dönüştürülmesi ve sportif faaliyet yapılır hale getirmek. Burada ayrıca çocuklara spor kültürünü kazandırıp, yetenekli
sporcuları da İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne
kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu projeye daha sonra Spor
A.Ş’yi de dahil ederek tüm İstanbul’a bu anlamda önemli
bir hizmeti sunmuş olacağız” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Hamdi Çamlı, 40 bin lisanslı sporcuyu bünyesinde
bulunduran Dünya’nın en büyük spor kulübü olduklarına
dikkat çekti. Çamlı, “Çok ciddi sorumluluğumuz var. Bu nedenle böyle bir projede kulübümüzün yerleşkesinin içinde
yer aldığı Sultangazi Belediyesi, İlçe Kaymakamlığımız,
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emniyetimizle beraber her
projeye elimizden gelen en büyük desteği vermeye kulüp
olarak hazırız” dedi.

Huzur Toplantısı Yapıldı

S

ultangazi Belediyesinin desteği ile Sultangazi İlçe
Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis ile halk arasındaki ilişkileri geliştirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla huzur toplantısı yapıldı. Okul müdürleri ve
mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, ilçe genelinde
yaşanılan sorunlar masaya yatırıldı.
50. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kaymakamı
Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Karasa-

vuran, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emrah
Eray, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda ilçe genelinde yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Özellikle madde
bağımlı ile mücadelede ailelerin önemine dikkat çekildi.
Toplantıda ayrıca belirlenen sorunların çözümünde polisle
halkın ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

İnsan Kaynakları Müdürleri Toplantısı
S
ultangazi Belediyesi, İstanbul’un ilçe
belediyelerinde görev yapan İnsan
Kaynakları Müdürlerini konuk etti.
Sultangazi Belediye binasında düzenlenen
toplantıya Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynakları
Müdürü İlker Demir, diğer ilçe belediyelerde görev
yapan İnsan Kaynakları Müdürleri katıldı.
Toplantıda belediyelerde çalışan personeli
ilgilendiren güncel yasalar ile iş sağlığı ve
güvenliği konusunda yapılması gerekenler
görüşüldü. İlçe belediyelerinde yasalar
doğrultusunda yapılacak değişimleri
değerlendiren insan kaynakları müdürleri,
periyodik olarak gerçekleştirdikleri toplantıları
sürdüreceklerini söyledi.
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TAKBİS İle On-line Hizmetler

S

ultangazi Belediyesi, daha hızlı ve etkin hizmetler sunmak amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
ile protokol imzaladı. Kısa adı TAKBİS olan Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki
bütün verilerin elektronik ortamda Sultangazi Belediyesi’yle paylaşılması amaçlanıyor.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Tapu ve Kadastro İlçe Müdürü Ramazan Deniz ile birlikte protokolü
imzalayarak; hizmetlerin kalitesini arttıracak bilgi sisteminin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yürütülen sistemle beraber bilgi ağının genişleyeceğini belirten Belediye Başkanı
Altunay, şunları söyledi: “İşyeri açma ruhsatı, ilan-reklam-emlak vergileri, kamu mallarının tespiti ile her türlü
tapu işleminde Tapu Müdürlüğü ile sürekli yazışmalarımız
oluyordu. Bu yazışmalar hem zaman, hem emek, hem de
maddi kayıplara yol açıyordu. Protokol ile birlikte işlemler,
online sistemle daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek”. Dedi.
Sultangazi Belediyesi bünyesindeki İmar ve Şehircilik,
Ruhsat ve Denetim, Plan ve Proje, Emlak İstimlak, Fen iş-

98

leri, Park ve Bahçeler, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler Müdürlükleri başta olmak üzere bütün birimlerinde on-line
olarak kullanılacak bilgiler ile zaman kaybına neden olan
bürokratik işlemler ortadan kalkacak.

Sevgililer Gününde Nikah Salonuna Yoğun İlgi
1
4 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’na yoğun ilgi gösterdi. Günde ortalama 10 çiftin nikahının
kıyıldığı Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda, sevgililer
günü dolayısıyla 53 çift evliğe ilk adımı attı.
Nikah tarihlerini unutulmaz bir günde yaşamak isteyen
çiftlerin nikah törenine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay da katıldı. Başkan Altunay birçok çiftin nikahını
kıydı ve çiftlere, ömür boyu mutluluklar diledi.
Çiftlerin mutlu gününde bir arada olmaktan memnun olduklarını belirten Başkan Altunay, “Anlamlı bir günde mutlu
bir yuvanın temellerini atıyorsunuz. Hayatınızda fırtınalar
da olabilir ama her zaman varacağınız liman sevgidir. Bu
sevgiyi her zaman korumanızı temenni ediyorum” şeklinde
konuştu.
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Resimlerle Sultangazi Tarihi

S

ultangazi Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi, sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Ressam Mahmut Yiğitoğlu’nun yağlı boya, sulu boya,
pastel boya, guaj boya ve karakalem çalışmalarından oluşan 20. Kişisel Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. İstanbul ve Sultangazi’nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin işlendiği sergi ilgiyle izlendi.
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Açılışta konuşma yapan Yiğitoğlu, Sultangazi’nin veİstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yansıttığını
sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay da konuşmasında sanata ve sanatçıya her zaman
değer verdiklerini belirterek, “Sanatın dili evrensel bir dildir. Bu nedenle her insana ulaşarak güzellikleriyle aydınlatır” dedi.

Hobi Bahçeleriyle Doğa Terapisi

S

ultangazi Belediyesi, Marmara
Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Belediyelerde Hobi Bahçeleri,
Kent Bahçeleri, Ekolojik Pazarlar, Doğal
Gübre Yapımı” adlı çevre panelinde hobi
bahçelerini tanıttı.
Panelde konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Rana Danışman,
Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda hayata
geçirilen hobi bahçelerinin yapım aşamasından başlayarak tüm özelliklerini
anlattı. Her geçen yıl hobi bahçelerine
olan ilginin artış gösterdiğini kaydeden
Başkan Yardımcısı Danışman, “Hobi
bahçelerimiz şehrin kalabalığından ve
betonlaşan yapısından uzaklaşmak isteyenler için vazgeçilmez bir yer oluyor.
Doğayla uğraşan Sultangazililer için tam
bir terapi merkezi görevini görüyor” dedi.
Katılımcıların sorularını da yanıtlayan
Danışman, Sultangazi’de yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,2 m2 5 m2 çıkarıldığını söyledi.
Çevre Paneli sonunda konuşmacılara
Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
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İstanbul’un En Büyük Kurban Merkezi
S
ultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle
Esentepe Mahallesi Halk Ekmek Fabrikası’nın yanında İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim
Merkezi’ni oluşturdu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden
gelen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar bu merkezde görücüye çıktı.

100 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve
kesim alanına 600 çadır kuruldu. Merkez, 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli. Kurban Satış ve Kesim
Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına,
temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal
donatılarına kadar düşünülerek yapıldı.
Merkezde günlük 2 bin büyük baş hayvan kesilebilecek.
Kurban kesim alanına otomatik kesim konteynerleri konuldu ve beton zeminle kaplandı. Kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturuldu. Gerekli ışıklandırma ve havalandırma tertibatları
kuruldu.

Sultangazi Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin Özellikleri:
- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 100 bin metrekare alan üzerine yapıldı.
- Merkeze idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla birlikte toplam 600 çadır kuruldu.
- Kurban Satış ve Kesim Merkezi 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli.
- Merkezde sürekli veteriner bulunduruluyor.
- AB standartlarında kesim konteynerleri yer alıyor. Merkezde günlük 2 bin büyükbaş hayvan kesilebilecek.
- Kesim Yerleri kapalı alanlarda kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturuldu.
- Merkezde kurban satış ve diğer donatı alanlarına gerekli ışıklandırma ve havalandırma tertibatları kuruldu.
- Kesim alanının zemini beton zeminle kaplandı.
- 1.000 araçlık otopark yapıldı.
- Mescit ve kafeterya açıldı.
- Banyo ve WC’ler kuruldu.
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Sultangazi Kurban Satış-Kesim Merkezi’ne İstanbullular Akın Etti

K

urban Bayramı’nın ilk gününde İstanbullular, sabah erken saatlerde kurban satış
ve kesim merkezlerine akın etti. Sultangazi Belediyesi, bu yıl da İstanbul’un en büyük
kurban satış ve kesim merkezini hizmete sundu.
Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi
Halk Ekmek Fabrikası’nın yanında İstanbul’un
en büyük kurban satış ve kesim merkezini oluşturdu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen
küçük ve büyükbaş kurbanlıklar bu merkezde
satışa çıkarıldı. 100 bin metrekare alan üzerine
kurulan kurban satış ve kesim alanına 600 çadır
kuruldu. Merkezde 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışa sunuldu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde Sultangazi Belediyesi Kurban Satış-Kesim Merkezi’nde 2 bin
büyükbaş hayvan kesimi yapıldı. Kurban kesim
alanına, otomatik kesim konteynerleri konuldu
ve beton zeminle kaplandı. Kesim yerleri kapalı
alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturuldu.
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Sultangazi’de Geri Dönüşüm Kampanyaları

S

ultangazi Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda “Elektronik atık, bitkisel atık yağ ve atık pil toplama kampanyası” düzenledi. Elektronik atıkların içerdikleri
tehlikeli ve toksit maddelerin toprak ve su kirlenmesindeki etkisine dikkat çekmek için düzenlenen “Elekronik Atık
Kampanyası”nda, öğrenciler atıl durumda olan cep telefonu, şarj cihazı, ütü, fotoğraf makinası, florasan lamba, monitör ve bilgisayarları geri dönüşüme kazandırdı.

Kullanılmayan ve çalışmayan elektronik atıkları ücretsiz
olarak toplayan Sultangazi Belediyesi, gerek evlere yaptığı ziyaretler gerekse okullarda gerçekleştirdiği eğitimlerle
bilgilendirmeler yaptı.

“Bitkisel Atık Yağ Kampanyası” ile de evlerden ve okullardan toplanacak her 15 litre karşılığında öğrencilere basketbol, futbol veya voleybol topu hediye verildi. Bir litre
bitkisel atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkat
çekilen kampanyada, çevre kirlenmesinin önüne geçilmesi
amaçlandı.
Ayrıca içerdiği ağır metaller ile toprak ve su kirliliğine neden olan atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması için düzenlenen “Atık Pil Kampanyası” bu yıl da sürdürüldü. “Bir
adet kalem pilin 4 metrekare toprağı kirleterek kullanılamaz hale getirdiği” dikkate alınarak hazırlanan kampanya
sonunda öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Karla Mücadele Hazırlıkları
Sultangazi Belediyesi, olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmek amacıyla ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri aldı. Kar yağışı
ve buzlanmaya karşı günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Sultangazi Belediyesi, kar küreme ve tuzlama ekiplerini karla mücadele çalışmaları için sürekli
hazır bulunduruyor.
Sultangazi Belediyesi, ana arterler ve sokakları trafiğe açık tutmak amacıyla açık tuzlama
araçlarını, kar küreme-tuzlama araçlarını
ve iş makinelerini karla mücadele için hazır
bulunduruyor. Ara sokaklara daha rahat giriş yapabilmek için “Kar Faresi” adı verilen
araçlarla kar küreme çalışması yapıldı. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne
bağlı arazi ekipleri de karla mücadele çalışmalarında görev yaptı.

Sultangazi’de Geri Dönüşüm Çalışmaları

S

ultangazi Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla
geri dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi, ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması
çalışmasında 14 bin 345 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından açılan ödüllü atık pil yarışmalarında ilçede bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerinin desteğiyle 1968.5 kg. atık pil
toplandı. Eğitim çalışmalarını da yürüten
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 31 okulda
verdiği “Geri Dönüşüm” konulu bilgilendirici seminerlerle 60 bin öğrenciye ulaştı.
Ocak ayında hizmete açılan buz pateni
pisti aracılığıyla 125 kg. plastik kapağın
geri dönüşümü ile 180 kg. atık pilin ayrı
toplanması sağlandı.
Öte yandan 105 bin 832 konuta ve 102
işyerine geri dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışması yapılırken; ilçede genelinde
lisanslı firmalar aracılığıyla 18.188 litre
bitkisel atık yağ toplandı.
Gıda üretimi yapan 51 işletme ise atık
yağla ilgili düzenli olarak denetlendi.
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Bitkisel İlaçlarla Etkin Mücadele

S

ultangazi Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle beraber haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Hacı Bektaş-i Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanları’nda haşereler, etkin bir biçimde ilaçlanmaya
başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince
yapılan çalışmalar, yaz ayları boyunca haftalık periyotlarla
sürdürüldü.
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Haziran ayı itibariyle de tüm mahalle ve sokaklarda sinek
ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı. Kalite
standartlarında tüm mahalle ve sokaklarda yapılan ilaçlamalar, ekim ayına kadar devam etti. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) onaylı makinelerle yürütülen mücadele çalışmalarında bitkisel ilaçlar kullanılarak, halk sağlığının da korunması sağlandı.

Elden Ele Yardım Merkezi

S

ultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Elden Ele Yardım Merkezi, ilçede alan el ile veren el
arasında köprü olmayı sürdürdü. Elden Ele Yardım
Merkezi’nin hayırsever işadamlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu yürekten yüreğe köprüyle 4 sene içerisinde
5 bin 966 ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Her aile kredisi ölçüsünde giyim, mutfak araç gereçleri vb. birçok ürünü Elden Ele
Yardım Merkezi’nden giderdi. Elden Ele Yardım Merkezi’nde
mevsimlere göre yenilenen ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin
yüzleri güldürüldü. Okulların yeni eğitim dönemlerinde ve
bayram günlerinde çocuklara özel ürünler dağıtıldı. Elden
Ele Yardım Merkezi’ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi

aileler, muhtarlıklardan aldığı fakirlik kağıdıyla Sultangazi
Belediyesi “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü”ne başvuruyor. Müdürlük bünyesindeki gezici ekiplerce yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartları
veriliyor. Sosyal yardım kartlarına periyodik aralıklarla ailelerin ihtiyaç durumları göz önüne alınarak krediler yükleniyor. Elden Ele Yardım Merkezi’ne hayırseverlerin katkılarıyla gelen mağaza ürünleri barkotlanarak; piyasa değeri
göz önüne alınarak kredilendiriliyor. Elden Ele Yardım Merkezi’nde ihtiyaç sahibi aileler, istedikleri ürünleri bir mağazadan alışveriş yapar gibi kredileriyle seçip alabiliyorlar.

Ücretsiz Aşı Kampanyası
Sultangazi Belediyesi evcil
hayvanları çeşitli hastalık
risklerine karşı korumak için
ücretsiz aşı kampanyası düzenledi.
Sultangazi Belediyesi Veteriner
İşleri Şefliği tarafından bu yıl
4.sünün düzenlendiği “Ücretsiz
Aşı Kampanyası” ile onlarca
hayvan veteriner hekimlerimiz
tarafından aşılanarak sağlık
karnelerinin alınması sağlandı.
Evcil hayvanlarını alarak ilçedeki
parklara getiren Sultangazililer,
veteriner hekimlerimizden hayvan
bakımı hakkında da bilgiler aldı.
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2- Performans Sonuçları Tablosu
İlçemizde ikamet eden muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapılması (4109. Kanun)

Faaliyet
Muhtaç asker ailesi tespiti
Muhtaç asker ailelerine maaş bağlanması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

İşleme alınan müraacat oranı

100%

100%

Maaş bağlanan aile sayısı

600

0*

* Muhtaç asker aileleri maaşı 2014 yılında Kaymakamlığa devredilmiştir.
Evlendirme Hizmetlerinin etkin yürütülmesi.

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Evlilik taleplerinin incelemeye alınması ve sonuçlandırılması

Gerçekleştirme oranı

100%

100%

Evlenme işlemlerinin MERNİS kaydına bildirimi

Gerçekleştirme oranı

100%

100%

Faaliyet

İlçemizin tanıtımı için basılı materyal hizmet alımı.

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Broşür, afiş, el ilanı ve pankart bastırılması

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Haberleşme ve dağıtım giderleri

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Faaliyet

İlçemizin tanıtımı için basılı materyal hizmet alımı.

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Adet

1646

1646

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Program dahilinde cadde ve sokak bordürlerinin boyanması.

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Boş arsa ve arazilerin kirletici unsurlardan arındırılması.

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf v.b. Toplanması ve nakli.

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Tüm mahallelerin çöp ve organik atıklarının toplanması.

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Her hafta tıbbi atıkların tamamının toplanması.

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Adet

1000 Adet

1000 Adet

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Adet

800 adet

800 adet

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Faaliyet
Her gün tüm cadde ve sokakların elle süpürülmesi.
Her ay makine ile teknik olarak uygun olan cadde ve sokakların
tamamının süpürülmesi.

Her ay makine ile teknik olarak uygun olan cadde ve sokakların
tamamının yıkanması
Pazar yerlerinin ve yollarının pazarın kalkmasının hemen
ardından süpürülmesi ve yıkanması

Çöp konteyneri temini ve bakımı.
Eski koltuk, çekyat, mobilya parçaları v.b. Toplanması nakli.
Çöp kovası temini ve bakımı
Her hafta katı atıkların tamamının toplanması
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Teftiş Kurulu Müdürlüğünün denetim yapması

Faaliyet

Performans Göstergesi

Hedeflenen 2014 Yılı

Gerçekleşen 2014 Yılı

Belediye Birimlerinin Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslarda
teftişini yapmak (yeteri kadar müfettiş olması durumunda)

Adet

5

-

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

9

100%

-

Başkanlık Makamı Onayı ile araştırma inceleme ve soruşturma yapmak

Kaymakamlık Makamı emri ile 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme
Gerçekleştirme oranı (%)
yapmak

İlçemizde estetik, ekolojik, yeşil dinlence, eğlence ve spor alanları oluşturulacak

Faaliyet

Performans Göstergesi

Hedeflenen 2014 Yılı

Gerçekleşen 2014 Yılı

Yapılan park adedi

10

12

Yeni yapılan spor alanı

Yapılan spor alanı adedi

15

15

Hacı Bektaşi Veli Şehir Ormanı Bakımı

Gerçekleşme oranı (%)

100%

100%

Mimar Sinan Şehir Ormanı Bakımı

Gerçekleşme oranı (%)

100%

100%

Karşılanan talep oranı (%)

100%

100%

Gerçekleşme oranı (%)

100%

100%

Dikilen ağaç adedi

2.000

2.000

Yeni park alanlarının yapılması.

Ağaç budama işlemlerinin yapılması
Ağaç ve çalıların ilaçlanması
Ağaç alımı ve dikimi yapılması

Halkla Başkanlık ve Yönetim Birimleri arasında köprü oluşturmak, onların sorunlarında çözüm yolları yaratmak, çözümlemek, yasal çerçeve içerisinde yürütmektir.

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Müdürlük ve Başkanlık yazışmalarını düzenlemek

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Belediye Başkanının günlük haftalık aylık programlarını düzenlemek

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

90%

Gerçekleştirme oranı %

100%

84%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

66,63 % (*)

Gerçekleştirme oranı %

100%

77%

Gerçekleştirme oranı %

100%

65%

Adet

1000 Adet

1000 Adet

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Adet

800 adet

800 adet

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Faaliyet

Başkan tarafından verilen talimatları Başkan Yardımcıları ve
Birim Müdürlerine iletmek
Belediye Başkanının katılacağı davetlerde protokol düzenini
sağlamak
Vatandaş ve kurumlar tarafından Belediye Başkanından talep
edilen randevuları düzenlemek
Belediye Başkanına imzaya gelen evrakları imzalatıp birimlerine
ulaşmasını sağlamak
Basın ve mülki erkana yönelik tören ve ağırlama organizasyonu
için gerekli harcamaları yapmak.
Sorunu 2. derecede önem arz eden vatandaşları Halk günlerinde
Belediye Başkanı ile görüştürmek
Sorunu 3. derece önem arz eden vatandaşları Başkan Yardımcıları
ve Müdürler ile görüştürmek.
Çöp konteyneri temini ve bakımı.
Eski koltuk, çekyat, mobilya parçaları v.b. Toplanması nakli.
Çöp kovası temini ve bakımı
Her hafta katı atıkların tamamının toplanması

109

FAALiYET
RAPORU

2014

Halkın belediyeye güvenmesi için sosyal yardımların adaletli bir şekilde dağıtılmasının sağlanması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Yardımlardan istifade edebilecek ilçe halkının Mahalle bazında (15
mahalle) reel bir envanteri çıkarılacak

Gerçekleştirme oranı %

95%

100%

Engellilerin tespiti ve yardımlar (tekerlekli araba, akülü araba, çeşitli
protezler, hasta bezleri v.b.) gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Şehit ve gazi aileleri tespit edilecek ve yardımlar yapılacak.
Yetim ailelerin tespiti yapılacak.
Dul (Bekâr) aileler tespit edilecek ve yardımlar yapılacak.
Yaşlı olup yalnız yaşayan bireylere yardım yapılacak.
Mağdur durumdaki ailelere sıcak yemek verilmesi sağlanacak.
Doğal afet yardımları yapılacak.
Amatör spor kulüplerine ayni yardımlar yapılacak.
Madde bağımlılarına yapılacak olan yardımlar gerçekleştirilecek.
Yakacak yardımları yapılacak.
Pişmemiş olarak yiyecek yardımları yapılacak.
İlköğretim çağındaki çocuklara giysi yardımında bulunulacak.

Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %

100%
100%
90%
90%
100%
95%
100%
100%
90%
90%
100%

100%
100%
100%
100%
95%
100%
70%
60%
100%
100%
%100 (g)

Faaliyet

Düzenlenen kültür gezileri ve kültür faaliyetleri sayesinde halkın kültür seviyesinin üst seviyelere çıkarılması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

İlçemizde okulların yakın çevresinde veya okulların mevcut salonlarında tiyatro oyunları
sergilemek.

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

İlçemizde spor kulüpleriyle işbirliği çerçevesinde spor müsabakaları düzenlemek (futbol,
masa tenisi, voleybol, basketbol, badminton, güreş, yüzme v.b.).

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %

100%
100%

85%
80%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

95%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %

90%
100%

100%
%100 (g)

Faaliyet

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edilecek
Değişik konularda halkın bilinçlenmesine yönelik konferans ve paneller
düzenlenecek.
Eğitim ve kültüre katkı bakımından sergiler düzenlenecek.
Okuma-yazma kursları açılacak.
Halk Eğitimle işbirliğine gidip değişik branşlarda kurslar açıp sertifikalı insanlar
yetiştirip meslek sahibi yapılacak.
Okullarda öğrencilere kırtasiye seti yardımında bulunulacak.
Üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek ve diğer öğrencilerin seviyelerini
yukarı doğru çekme amaçlı faaliyetlerde bulunulacak.
İlçemizin kültürel seviyesini yükseltmeye yönelik kültür merkezleri açarak
faaliyetlerde bulunulacak.
İzci ekibi oluşturularak, çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmede özgüven
kazanmalarını sağlayacak ortam oluşturulacak.
Pişmemiş olarak yiyecek yardımları yapılacak.
İlköğretim çağındaki çocuklara giysi yardımında bulunulacak.
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Ana bina ve hizmet binalarının kiralanması bakım onarımının yaptırılması ve genel işlerin yapılması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Boyanan Hizmet Binası
Metrekaresi

15000 m2

15000 m2

Her ay asansör bakımlarının yapılması

Yıllık Asansör Bakım Sayısı

36

36

Yılda 1 kez kombilerin bakımının yapılması
Merkezi yangın sistemi ve yangın söndürme cihazlarının
bakımının yapılması
Ana bina ve hizmet binalarının elektrik su tesisat tamiratlarının
yaptırılması
Belediyemize ait yeni hizmet ünitelerine elektrik, su, doğalgaz
tesisat bağlantılarının yaptırılması.
Sıhhi Tesisat ve Elektrik, boya, marangoz malzemelerinin
alınması

Yıllık Kombi Bakım Sayısı

1

1

Gerçekleştirme oranı %

100%

100 %

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Şehir Ormanları Otopark Girişlerinin İşletilmesi.

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Hobi bahçelerinin işletilmesi

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Belediyemize ait kapalı otoparkların işletilmesi

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %
Gerçekleştirme oranı %

90%
100%

100%
%100 (g)

Faaliyet
Belediye hizmet binalarının boya, badana işlerinin yapılması

Ana binanın açılması ile yemekhane otoparklarının işletilmesi ile
asansör, jeneratör bakım ve kontrollerinin yapılması
Pişmemiş olarak yiyecek yardımları yapılacak.
İlköğretim çağındaki çocuklara giysi yardımında bulunulacak.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarının başlatılması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

TKY prosedür çalışmasının başlatılması

gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

TKY denetimine hazırlanılması

gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Faaliyet

İş akış sürecinin tamamlanması

Personelin Çalışma verimliliğini arttırmak için yıllık iç ve dış eğitim programları ve ilgili personelin katılımının sağlanması

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Eğitim konuları belirlenecek

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

İhtiyaç olarak tespit edilen konularda eğitim verilecek.

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Gerçekleştirme oranı %

100%

100%

Faaliyet

Yıllık motivasyon eğitimleri düzenlenmesi
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Belediyemizin güçlü ve etkili bir Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne sahip olmasını sağlamak

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

10 toplantı

100%

100%

Toplantı adedi

15

15

Yapılan toplantı adedi

10

10

Belediye Başkanlığı ve diğer birimlerin hukuki görüş talepleri kapsamlı
bir araştırma ve inceleme sonucunda ivedilikle cevaplanacak

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

100%

Diğer belediyelerin Hukuk İşleri Müdürlüğü çalışma sistemi ile
Sultangazi Belediyesi çalışma sistemi karşılaştırılacak.

Karşılaştırılan belediye
adedi

2

2

Faaliyet
Belediyeye açılan dava tiplerinin tespiti ile dava konusu işleme
muhatap müdürlüklere dava tiplerine göre hukuki bilgi sunmak
Dava eğrisine göre en çok kullanılacak mevzuat tespit edilerek, birim
içerisinde tespit edilen mevzuata ilişkin düzenli aralıklarla sunum
yapılacak
Belediye bünyesinde müdürlükler arası istişarenin sağlanması için
istişare ve değerlendirme toplantıları yapmak

Çevre ve Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Rehabilite Edilen Hayvan
Sayısı

1.000

2.150

Haşere İle Mücadele

Gerçekleştirme Oranı

100%

100%

Kene-Kuş Gribi Gibi Zoonozlarla Mücadele

Gerçekleştirme Oranı

100%

100%

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Gerçekleştirme Oranı

100%

100%

Faaliyet
Kuduzla Mücadele (Başı Boş Hayvanların Rehabilitasyonu,
Kısırlaştırılması, Aşılanması, Çip Uygulanması ve Doğal Ortamına
Bırakılması).

Kurban Bayramı İle İlgili Çalışmalar Yapmak

Faaliyet
İlçemize Gelen Kurbanlıkların Kontrolünü Yapmak

Yıl Boyunca Çöp Toplarken Kategorize Atık Toplama Sisteminin Uygulanması

Faaliyet
Kâğıt, plastik, metal ve camdan mamul ambalaj atıklarının
ayrıştırılarak toplanması
Atık piller için pil atık kutularının temin edilmesi
İlk ve orta öğretim kurumlarında çevre bilincini geliştirecek eğitim
programları düzenlenecektir.
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Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Toplanan atık miktarı

4.500 ton

11.835 ton

Temin edilen ve koyulan
atık pil kutusu sayısı

7

60

Katılımcı okul adedi

10

11

Teknolojik Alt Yapının Veri Güvenliği ve Verimliliği en üst seviyeye getirecek hale getirilmesi

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Donanım eksikliklerinin tamamlanması ve seviye yükseltilmesi

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

90%

Yazılım Eksiklerinin Giderilmesi

Gerçekleştirme oranı (%)

100%

90%

Faaliyet

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe iş ve işlemlerini,
kesin hesap işlemlerini planlı doğru zamanda ve güvenilir olmasını sağlamak.

Performans Göstergesi

Hedeflenen
2014 Yılı

Gerçekleşen
2014 Yılı

Performans programı ve bütçe yapımında tüm müdürlüklere gerekli
destek sağlanacak.

Bütçe gerçekleşme oranı

90%

100 %

Bütçede ayrılması gereken ödeneğin müdürlüğünce yeterli ve uygun
şekilde konması sağlanacak ve yedek ödenekle desteklenecek.

Bütçe gerçekleşme oranı

90%

100%

Kesin hesapları doğru ve süresinde hazırlayarak Meclise sunulacak ve
diğer kurumlara gönderilecek

Yasal süre içinde işin bitme
yüzdesi

100%

100%

Her yıl müdürlüklerce faaliyet raporunu hazırlanmasını koordine
ederek belediye faaliyet raporu hazırlanacak.

Yasal süre içinde işin bitme
yüzdesi

100%

100%

Faaliyet
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3- Diğer Hususlar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1) Belediyenin düzenlediği bütün programlarla ilgili ( belirli gün ve haftalar, özel gün kutlamaları, anma programları, çeşitli kültür sanat etkinlikleri, temel atma ve açılış
törenleri vb. ) duyuru amaçlı billboard, el ilanı, afiş, davetiye, vinil afiş vb. çalışmalar yapılmıştır. Billboardlar,
pankartlar ve afişler astırılmış, el ilanları ve davetiyeler
dağıtılmıştır. Ayrıca programlarla ilgili sahne fonları ve
diğer görseller hazırlanmış, asılması sağlanarak, etkinlik
alanlarının bayraklarla süslenmesi yapılmıştır.
2) Belediyenin önemli organizasyonları öncesinde ulusal
ve yerel basına duyuru amaçlı bültenler ve davetiyeler
gönderilmiştir.

nekleri hazırlanarak Başkanlık Makamı’na ve başkan yardımcılarına günlük olarak servis edilmiştir.
11) Etkinlikler öncesinde ve etkinlik günü, vatandaşlara
duyuru amaçlı sesli anons yapılmıştır.
12) Basın kuruluşlarında Belediyemize yönelik haber ve
yorumlar takip edilerek, arşivlenmiştir.
•

Dönem içinde ulusal gazetelerde		

•

Ulusal televizyonlarda			

138

•

Ulusal internet gazetelerinde		

377

•

Yerel gazetelerde				

•

Yerel internet gazetelerinde		

484

3) “50. Yıl Hizmet Tesisleri”, “Hoca Ahmet Yesevi Kültür
Merkezi”, “Cebeci Sosyal Tesisleri”, “Ahmed-i Hani Parkı”, “Belediye Hizmet Kompleksi”, “Müftülük Binası” hizmete açılmıştır. Müdürlüğümüz hizmete açılan binalar ile
ilgili tören, organizasyon ve kamuoyuna bilgilendirme çalışmalarını yürütmüştür.

adet haberimizin yayınlanması sağlanmıştır.

4. Feshanede Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen programlarda stant kurularak ilçemizin tanıtımına
katkı sağlanmıştır.

13) Dönem içinde 400 civarında aktivite aktüel olarak fotoğraflarla ve kamera çekimleriyle görüntülenip arşivlenmiştir.

5) Kültürel etkinliklerimizde Müdürlüğümüz tarafından
tanıtım standları kurulmuş tüm basılı materyallarimizin
halka dağıtımı yapılarak, bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca tanıtım metaryallerimizin dağıtımı için müdürlüğümüz bünyesinde ekip oluşturulmuş esnaf ve halk ziyaretlerinde, hizmet merkezlerimizin giriş katlarında bulunan
tanıtım stantlarımızda ve ilçe sivil toplum kuruluşları,
kamu kurum ve kuruluşları, esnafımıza ve halka ulaştırılması sağlanmıştır.

14) Belediyemizce tertiplenen, özel gün ve hafta etkinliklerinin, eğitim-kültür faaliyetlerinin, sosyal hizmetlerin,
tören ve açılış gibi organizasyonların, çeşitli görsel ve yazılı materyaller kullanarak basına ve kamuoyuna duyurulmaları sağlanmıştır.

6) Sultangazi’de evlenen 4070 çiftimize, mutluluk dilekleri içeren kutlama mesajları gönderilmiştir.
7) Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili fotoğraf, video çekimleri yapılmış ve arşivlenmiştir.
8) Belediyenin kurumsal web sitesinde yayınlanmak üzere haberler ve fotoğraflar Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne servis
edilmiştir.
9) Başkanımızın katıldığı televizyon programları ve belediye ile ilgili haber videolarından birer kopya, kurumsal
web sitemizde yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne verilmiştir.
10) Ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlerimizin ör-
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590

790

15) Belediyemizin dönem içindeki tüm faaliyetleri medya
kuruluşlarına basın bültenleri ile servis edilmiştir.
16) Değişik vesilelerle hazırladığımız ve dağıttığımız broşür, el ilanı, davetiye, afiş, bilboard, vinil, mesh, dergi ve
bültenlerle halkımızın belediye icraatlarını sağlıklı bir şekilde takip etmeleri sağlanmıştır.
17)Kaymakamlık Makamı ile ortaklaşa hazırlanan ve imzalanan protokol gereği, bez afişlerin asılıp, kaldırılması
konusunda tek sorumlu merci olarak, ilçe genelinde, Belediyemizin hizmet ve isteklerini halkımıza duyurulmasının yanı sıra, tüm ilçede var olan, kamu kurum kuruluşlarına, siyasi partilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, esnafa,
dershanelere vb. de hizmet verildi.
18) İlçemizle ya da Belediyemizle ilgili araştırma yapmak
isteyen öğrenci, kişi ve kuruluşlara ilgili bilgi ve belge akışı sağlanmıştır.

19) Birim müdürlüklerinin kurumlar arası ilişkilerinde talep edilen yerleri görüntüleyerek ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmıştır. (Bayındırlık, Büyükşehir, Valilik vb.
makamlara gönderilen ve İlçemizle ilgili proje ve imar çalışmalarını gösteren fotoğraflar gibi).

23) Ocak-Aralık 2014 tarihleri arası Müdürlüğümüzde;

20) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak belediye
hizmetleri ve diğer gerekli duyurular konusunda web Sitemizin güncellemesi yapılmıştır.

24) 2014 yılı içerisinde 382 adet BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvurusu alınmış ve cevaplanması için ilgili
birimlere iletilmiştir. Gelen cevaplar BİMER’e ve ilgilisine
bildirilmiştir.

21) Sultangazi Belediyesi Hizmet Kompleksi için ilçenin
doğasına, çevresel güzelliklerine, tarihi ve kültürel yapısına uygun çağdaş tasarımlarla estetik görünmesine katkı sağlayacak sanat panoları yaptırılmıştır.

25) 2014 yılı içerisinde 773 adet bilgi edinme başvurusu
alınmış ve cevaplanması için ilgili birimlere bildirilmiştir.
Gelen cevaplar ilgilisine iletilmiştir.

•

Gelen evrak sayısı :

•

Giden evrak sayısı : 		

		

925

1191

22) Belediye Hizmet Binamızın önüne iç bükey tasarıma
sahip Atatürk Büstü ve Çanakkale anlatımlı özel bir eser
yaptırılmıştır.
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Bilgi İşlem Müdürlüğü
2014 Yılı İçerisinde Biten ve Devam eden Projeler;
a)Web Sitesi üzerinden Kent Rehberi ve İmar Durum entegresi:

Müdürlüğümüze gelen şikayet ve isteklere uzaktan bağlanılarak çözüm ve destek sağlanmaktadır.
g)SMS ile e-Belediye Entegresi:

Bilgi işleme bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanından,
web sitesine kent rehberi ve imar durum entegre edilmiştir.

Entegre kapsamında vergi ödemesi yapacak, yapmış vatandaşa bilgilendirme mesajı atılmaya devam etmektedir.

b)Otomatik Faks Sistemi: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne otomatik faks
sistemi kurulmuş olup 7/24 olarak fakslar gelmekte ve
gönderilmektedir.

h)Belnet ( Bilgi İşlem Müdürlüğü Veritabanı):

c)Halk Bankası Yazılım Entegresi:
Vatandaş tarafından vergi ödemeleri zamanlarında belediyemiz veznelerinin yoğunluğunu hafifletmek için Halk
Bank ile yazılım protokol anlaşması yapılmıştır. Entegre
kapsamında vergi, harç vb. ödemeler Tüm Halk Bank şubelerinden ücretsiz olarak devam etmektedir.
d)Yeni İleri Teknolojilerin Araştırılması:
Yeni teknolojilerin araştırılması ve belediyemizdeki mevcut sistemlerin güncelliğinin sağlanması için periyodik
olarak fuar ve seminerler takip edilmektedir.
e)Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardım Vakfı
Kaymakamlık Bilgi İşlem Destekleri yapılması.
Bilgi işlem büro birimimize bildirilen istek ve şikâyetler
değerlendirilerek günlük ve haftalık olmak üzere bilgi işlem konusunda destek verilmektedir.
f)İç ve Dış Kullanıcılara Uzaktan Destek:

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Bilgi
İşlem Müdürlüğünün yapmış olduğu faaliyetleri göstermektedir.
i)Sunum Çalışmaları:
Sosyal faaliyet ve toplantılarda sunum için gerekli kurulum ve destekler devam etmektedir.
j)Elektronik Sistemlerin Bakımları:
Tüm birimlerin bilgisayar, yazıcı ve diğer cihazların (IP telefon, server, fotokopi, faks makineleri vb.) bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.
k) Sistemlerin Bakımı ve Kontrol işlemleri;
Belediye bilgisayar sistemimizin bel kemiğini oluşturan
sistem odamızda 13 adet fiziksel sunucu ve 3 adet sanal
sunucu üzerinde 8 adet ana uygulama ve çok sayıda küçük
uygulama yazılımı çalışmaktadır. Tüm kullanıcı verilerimiz
ve sanallaştırılmış sunucular FC/SAS sabit diskler ile yapılandırılmış yedekli depolama sistemimizde tutulmaktadır.

Çağrı Merkezi Faaliyet Tablosu
İLETİŞİM TÜRÜ

2014

TELEFON

50.376

İNTERNET

1.340
Yapılan Aramalar Dağılımı
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ARAMA TÜRÜ

2014

GERİ ARAMA

24.000

DIŞ ARAMA

3.523

Bilgi İşlem Sistem ve Teknik Servis Faaliyet Tablosu

OCAK

ŞUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKIM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

2014 FAALİYET RAPORU (12 AYLIK )

NOKTADAN NOKTAYA CİHAZLARIN BAKIMI

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

YEDEKLEME VE DATA KONTROLİ

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

SANTRAL BAKIMI

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

SERVER BAKIMI VE IMAJ ALIMI

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

GÜVENLİK İÇ - DIŞ KOTROLÜ

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

KAMERA CİHAZLARI DATA KONTROLÜ

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

366

1

3

1

2

AÇIKLAMA

NÜFUS MDRLĞ TAMİR DESTEK

2

TAPU MDRLĞ TAMİR DESTEK
31

TURNİKE NUMARATÖR GEÇİŞ SİSTEMLERİ BAKIMI

30

KURUMSAL MAİL, WEB SİTE SİSTEMLERİ İŞLEMLERİ
ŞEHİR ORMANI ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMLERİ
PERSONEL KART SİSTEMİ DESTEĞİ

32

61

2

3

20

15

7

3

2

1

4

3

2

17

31

30

31

31

30

31

30

31

306

31

30

31

31

30

31

30

31

245

1

7

İHALE OTOMASYON YAZILIM - SERVER İŞLEMİ

13
14

44

53

40

15

294

1

3

5

7

3

11

30

ANTİVİRÜS KULLANICI SORUNLARI

16

24

25

22

26

12

15

1

3

5

1

2

152

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK DESTEK

32

26

33

35

30

20

5

5

11

14

8

10

229

YAZILIM KURULUM VE UZAKTAN DESTEK

84

140

172

181

173

109

107

101

138

228

117

155

1705

KABLOLAMA VE DÜZENLEME

14

17

45

23

41

22

13

13

35

10

19

29

281

IP TELEFON VE FAKS CİHAZI İŞLEMLERİ

56

70

65

58

59

46

40

26

18

15

14

7

474

SUNUM HAZIRLAMA VE PROJEKSİYON KURULUMU

4

7

3

6

6

2

3

3

3

13

10

12

72

BİLGİSAYAR YAZICI TEMİZLİK BAKIMLARI

7

1

6

2

4

2

4

5

BİLGİSAYAR PARÇA TONER DEĞİŞİMİ TESLİMATI

21

28

16

24

38

22

29

28

8

20

24

YENİ BİLGİSAYAR YAZICI TESLİMATI KURULUMU

17

11

8

4

14

9

11

4

7

10

4

DİJİTAL ARŞİV TEKNİK DESTEK

21

11

4

4

10

1

3

2

5

4

2

2

69

E-BELEDİYE YAZILIM TEKNİK DESTEK

50

46

53

52

54

17

22

5

7

10

5

35

356

TEKNİK ARIZA GİDERİLMESİ

101

111

77

56

52

35

103

67

69

64

29

41

805

31
28

286
99
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Müdürlükler Bazında Dağılım
TAMAMLANDI

BAŞLATILMAMIŞ

İŞLEMDE

İŞLEM SÜRESİNİ AŞMIŞ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2181

0

241

161

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.265

0

2

0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.871

0

43

10

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

529

0

60

54

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

959

0

17

0

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

8.119

0

14

0

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.494

0

0

0

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

14

0

3

3

TOPLAM

16.432

0

380

228

Yıllık Çağrı İstatistiği
Başarı Kriteri

GERÇEKLEŞEN
ORT

MİN

MAX

Servis seviyesi %

98,0%

96,0%

100%

Bekletme süresi (sn)

20 sn

5sn

180 sn

Gelen Çağrı Sayısı (haftaiçi)

160

70

450

En yoğun saat
Gelen Çağrı Sayısı (H.sonu)

11:00 ve 14:00
70

En yoğun saat

35

90

10:00 – 12:00

Ort.Cevaplanan Çağrı sayısı

140

35

250

Ort.Dış Arama Çağrı sayısı

150

25

350

Ort.Kayıp sayısı

4

1

8

Ort.Konuşma süresi (gün)

00:01:00

00:00:25

00:05:00

Ort.Bekletme süresi (dk)

00:00:45

00:00:10

00:01:30
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Kentli Servisi Faaliyet Tablosu
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KENTLİ SERVİSİ YILLIK RAPORU 2014

TARİH

MÜKELLEF SAYISI

NUMARATÖR SAYISI

BİRLEŞTİRİLEN SİCİL SAYISI

YENİ SİCİL KAYDI

GÜNCELLENEN SİCİL

ADRES BİLGİSİ

TELEFON BİLGİSİ

E-POSTA ADRESİ

HAVALE EDİLEN DİLEKÇE
ŞİKÂYET SAYISI

T.C. BİLGİSİ

TAHSİLAT (TL)

TAHSİLAT TAHAKKUK ORANI

GÜNCELLENEN SİCİL SAYISI

OCAK'14

6550

3485

55

528

1608

773

652

8

0

179

0

0,00%

ŞUBAT'14

3550

3215

40

449

1460

572

579

6

0

203

0

0,00%

MART'14

5556

4875

52

566

1525

458

819

10

0

262

0

0,00%

NİSAN'14

3890

4780

44

598

1475

401

772

6

0

243

0

0,00%

MAYIS'14

9996

9780

111

609

3101

809

1531

26

0

433

0

0,00%

HAZİRAN'14

4655

4655

45

547

1665

438

831

15

0

192

0

0,00%

TEMMUZ'14

3550

2580

22

460

941

264

543

12

0

135

0

0,00%

AĞUSTOS'14

2269

2445

19

425

976

206

459

9

0

117

0

0,00%

EYLÜL'14

2099

3658

46

589

1389

484

1010

19

0

344

0

0,00%

EKİM'14

3774

4879

94

541

3471

1146

761

5

0

1091

0

0,00%

KASIM'14

8653

11064

257

766

8273

3040

7220

8

0

2755

0

0,00%

ARALIK'14

4658

5860

119

856

4238

1295

3418

6

0

1177

0

0,00%

TOPLAM

59200

61276

904

6168

30122

9886

18595

130

0

7131

0

0,00%

2014 Yılında Bir Sonraki Yıla Devreden / Devam Eden Projeler;
•

Web sitesi üzerinden verilen dilekçe, istek ve şikâyetlerin takibinin yapılması;

•

İlçe Genelinde Ücretsiz Kablosuz İnternet Kullanımı;

•

Arşivlerin taranıp E-Belediye sistemlerine entegre edilmesi;

•

Demirbaş Barkod Sistemi;

•

Elektronik (Dijital) İmza:

•

Yeni Kurumsal Web Sitesi;

•

Elektronik Arşiv;

•

Mobil / Tablet Uygulaması;

119

FAALiYET
RAPORU

2014

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
• İlçemiz genelinde 2014 yılında “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması” çalışmasında toplanan kağıt,
metal, plastik atık miktarı 11.205 tondur.

lığını kazandırmak için ilk, orta ve lise olmak üzere toplam
78 okula kutu ve afiş dağıtımı yapılarak ödüllü elektrikli
ve elektronik atık yarışması düzenlenmiştir.

• 2014 yılı başından bugüne kadar 27 adet toplama noktasından 630 ton cam toplanmıştır

•Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)
ve İlçe Belediyeleri tarafından İstanbul sınırları içerisinde
bulunan okullarda 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde
gerçekleşen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyasında İlçemiz genelindeki okullardan 1.127 kg atık pil toplanmış
ve Dünya Çevre Gününde İlçemiz genelinde birinci olan İstiklal Ortaokuluna TAP Derneği tarafından ödül verilmiştir.

• Program dahilinde İlçemizde Müdürlüğümüz personelleri
tarafından kızartma yağlarındaki polar madde miktarı ölçümü konusunda yıl içerisinde 121 adet işyeri denetlenmiştir. Ayrıca Bitkisel Atık Yağların toplanması için camiler, muhtarlıklar ve okullar olmak üzere 94 adet toplama
noktası oluşturulmuştur.			

•Atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak
amacıyla İlçemiz okullarındaki eğitimcilere yönelik seminer düzenlenmiştir.
• 2014 yılında toplam 11 okulda yaklaşık 7.993 öğrenciye
“Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim seminerleri verilmiştir. Eğitim verilen okulların listesi aşağıda verilmiştir.
• 31 Aralık 2013 itibarı ile sona eren mavi kapak kampanyası ile 3.825 kg mavi kapak toplanarak 22 adet yetişkin,
4 adet çocuk tekerlekli sandalye ve 1 adet işitme cihazı
2014 yılı Mart ayında engelli vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

•2014 yılında toplam 22.675 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır. Ayrıca Atık Bitkisel Yağların Toplanması alışkanlığını kazandırmak maksadıyla İlçemizde bulunan tüm
okullarda kampanya düzenlenmiştir. Bu kampanya ile her
10 litre atık yağ karşılığında 1 adet futbol/voleybol/basketbol topu hediye edilmiştir.
•Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması alışkan120

• İlçemizde 5-12 Haziran Çevre Haftası nedeniyle Belediyemiz Nikah Salonunda düzenlemiş olduğumuz Çevre
Günü etkinliğinde Geri Dönüşebilen Atıklar konusunda
PAGÇEV tarafından sunum yapılmıştır. Kız Meslek Lisesi
öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırlamış
oldukları resim ve objelerin sergilendiği günde ayrıca folklor v.b. etkinlikler düzenlenmiştir.
• Hurda depolarının tahliye edilmesi çalışmasında İlçemiz
yerleşim birimi içerisinde yaklaşık 40 adet kağıt, metal,
plastik vb. hurda deposu tahliye edilmiştir.

• ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kon- karşı dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.
tolü Yönetmeliği ‘’ gereğince Müdürlüğümüz tarafından 704 adet Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atık- • Kurban Bayramı çalışmaları esnasında 24 saat boyunca
ları Taşıma ve Kabul Belgesi verilmiştir.
• 2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüze bağlı Sağlık İşleri Şefliğimiz tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde
vefat eden 512 vatandaşımızın ölüm muayeneleri yapılmıştır.

• 2014 yılı içerisinde Belediyemizce kiralanan ve Müdürlüğümüz Sağlık İşleri Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren
Hasta Nakil Aracı ile 1.186 adet vatandaşımızın hastaneye
götürülmesine yardımcı olunmuştur.
• Veteriner İşleri Birimimiz tarafından İlçemizdeki kamu
kurumları, parklar, yeşil alanlar, camiler ve evlerden oluşan 726 adet yerde ilaçlama yapılarak kene, böcek vs.

kurban alanına gelen 11.537 adet büyükbaş, 3.577 adet
küçükbaş hayvanın giriş kontrolleri yapılmıştır.
• İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte alan etrafındaki kaçak hayvanlara
müdahale edilmiştir.
• Alanda hayvan satıcısı veya satın alan kişilerin başvuruları üzerine gebelik muayeneleri yapılmıştır. Gebe tespit
edilenlerin satışına engel olunmuştur.
• Alanda kesim çadırları ve konteynerlerde dezenfeksiyon
işlemi uygulanmıştır.
• Kesim alanlarımızda kesilen hayvanlarda et muayeneleri
yapılmıştır. Hastalıklı olan etler hakkında tutanak tutulmuştur.
• Alan içi ve dışında sahiplerinden kaçan hayvanlara müdahale edilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir.
• Yıl içerisinde Veteriner İşleri Birimimiz tarafından toplam
1.694 adet hayvan toplanmıştır. Bu hayvanlardan 283 tanesi kısırlaştırılmış ve 146 tanesi tedavi edilerek 60 tanesi
sahiplendirilmiştir.
• Sultangazi Belediyesi Hizmet binası ve diğer hizmet noktalarında güvenlik hizmeti verilmiştir.
• 2014 yılı içerisinde çeşitli Kurum, Kuruluş ve vatandaştan gelen 1272 adet Resmi Yazı ve Dilekçenin gereği yapılıp, ilgililerine bilgi verildi. 594 yazıya cevap verildi.
• 814 adet Çağrı Merkezi başvuru formu değerlendirilip cevap verilmiştir.
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü
01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Belediyemiz harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda;
•

Kırtasiye malzemeleri alımı.

•

Her türlü matbu evrak basım ve alımı.

•

Her türlü demirbaş malzeme alımları.

•

Boya,temizlik,elektrik,nalbur malzeme alımları.

•

Büro makine alımları.

•

Büro makina bakımlarına ait hizmet alımı.

•

Tıbbı cihaz, sağlık ve laboratuar sarf malzeme alımları.

•

Veteriner sarf malzemeleri alımı.

•

Akaryakıt alımları

Harcama kalemlerinde mal/hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temin etmiştir.

AÇIK İHALE

PAZARLIK

PAZARLIK

(4734-19.MADDE)

(4734-21/F)

(4734-21/B)

Adet

Adet

Adet

Mal

5

3

Hizmet

9

Toplam

14

3

4

DOĞRUDAN TEMİN

DOĞRUDAN TEMİN

AVANS VE KREDİ

( 4734-22/D)

( 4734-22/B)

(Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik)

Adet

Adet

Adet

Mal

47

1

1

Hizmet

12

Toplam

59

1

1

İŞİN NİTELİĞİ

İŞİN NİTELİĞİ
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Fen işleri Müdürlüğü

Üstyapı Çalışması

İnşaat İşleri Şefliği Olarak;
• Belediye Hizmet Binası ve Nikâh Salonu: 78.000 m2,
• Müftülük Binası: 2.250 m2,
• 50.Yıl Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri: 13.750 m2,
• Cevher Dudayev Pazar Alanı ve H. Tesisleri: 12.000 m2,
• Sultançiftliği Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri: 10.500 m2,
Olmak üzere toplamda 116.500 m2 inşaat yapılmıştır.
Altyapı Çalışması
İnşaat İşleri Şefliği ve Ulaşım Hizmetleri Şefliği Olarak;
Yağmur Oluğu
: 13 083.34 mt
Korkuluk
: 547,00 mt
Taş Duvar
: 1454,00 m3
Yağmursuyu Kanalı
: 2278,85 mt
Yağmursuyu Izgarası
: 202,00 ad
Yol Kaplaması
: 45598,08 m2
(Parke Taşı)
Kumlu granit
: 29543,81 m2
20*20 Plak taşı
: 5816,96 m2
Beton Bordür
: 18339,91 mt

Limonluk Bordürü
Asfalt
(Finişerle Serim+Robot Asfalt)
Tabela Dikme Direği
Asfalt Kesme
Vidanjör(Su boşaltımı)
Duvar örme
Kilit taşı tamir
Kilit taşı imalat
Hafriyat Kaldırma
Oluk imalatı
Dolgu Yapılması
Pimaş imalatı
Bordür Tamiri
Tretuar Tamiri
Baca Tamiri
Baca Temizleme
Y.Suyu Izgara Tamiri
Y.Suyu Izgara Temizliği
Dolgu (Stabilize)
Robot ile asfalt yama yapılması
Olmak üzere çalışma yapılmıştır.

:3781.88 m
: 13942,15 ton
: 208 Adet
: 3721 m
:133 m
: 236 m2
: 1781 m2
: 2361 m2
: 211 m3
: 800 m
: 1146 m3
: 56 m2
:1181 m
:4702 m2
: 620 adet
: 257 adet
: 145 adet
:6.142 adet
:4745 m3
:16833 m2

İLÇE GENELİNDE ULAŞIM İŞLERİ ŞEFLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN 2014 YILI FAALİYET ÇALIŞMASI
MAHALLE
CUMHURİYET
Y.EMRE
Z.HANIM
GAZİ
50. YIL
75. YIL
S.ÇİFTLİĞİ
U.MUMCU
HABİPLER
E.HABİPLER
CEBECİ
İ.PAŞA
M.OĞLU
ESENTEPE
YAYLA
TOPLAM

YAĞMUR
KORKULUK
OLUĞU
(m)
(m)

TAŞ
DUVAR
(m³)

1200
1019.20
120,00
188.71
10523.44

1177.92
174.07

27.20
524.60
188.20
311.80
93.50

Y.SUYU
IZGARASI
(AD)
18,00
25,00
17,00
10,00

PARKE
TAŞI
(m²)
77.75
383.49
2070.30
899.82
4085.30

KUMLU
GRANİT
(m²)

1642.07

8,00

677.75

82,00

760.26
30110.90

250,00

183.70
26.10

23,00
15,00

4607.44
2389.20

3343.58
1801.67

213.62

0,00

40,00
129,00
13083.34

Y.SUYU
KANALI
(m)

547,00

254

95.30
150.70

12,00

1454,00

2278,85

202,00

BETON LİMONLUK ASFALT
20X20
BORDÜR BORDÜRÜ DÖKÜMÜ
PLAK TAŞI
(m)
(m)
(TON)

635.44

213.08
2047.68
559.40
1157.26

16.68
401.24

207.43
11032.22

177.88
2707.58

2781.57
314.27

427.89
50.61

22756.49

4649.50

532,00

45598,08 29543,81

27,00
5816,96

18339,91

46,00
87.60
3419.50
1923.95
0,00
841.15
0,00
1352.04
291.85
141.25
532,00
0,00
998.90
4307.91

3781,88

13942,15
123

124

17 m

19 m

1.300 m

488 m

3.895 m

27 Ad.

63 M.

0,00

8 M²

345 M²

168 M²

41 M³

86 M

100 M³

0,00

IZGARA TAMİRİ

IZGARA TEMİZLİĞİ

DOLGU

ROBOTLA ASF.YAMA

TABELA DİKME DİREĞİ

ASFALT KESME

VİDANJÖR

DUVAR ÖRME

KİLİT TAŞI TAMİR

KİLİT TAŞI İMALAT

HAFRİYAT KALDIRMA

OLUK İMALATI

DOLGU YAPILMASI

PİMAŞ İMALATI

50. YIL

BACA TEMİZLİĞİ

75. YIL

8m

0,00

119 M³

18 M

25 M³

55 M²

25 M²

20 M²

0,00

39 M.

2 Ad.

560 m

162 m

96 m

1m

7m

1m

CEBECİ

BACA TAMİRİ

0,00

159 M³

8M

18 M³

370 M²

93 M²

20 M²

0,00

613 M.

4 Ad.

1.428 m

659 m

646 m

0,00

33 m

3m

CUMHURİYET

1390 m

0,00

33 M³

0,00

1 M³

108 M²

25 M²

0,00

30 M

0,00

0,00

1.857 m

83 m

61 m

4m

3m

2m

66 m

ESENTEPE

351 m

0,00

75 M³

0,00

30 M³

100 M²

98 M²

4 M²

0,00

1192M.

134 Ad.

1.518 m

450 m

874 m

20 m

12 m

2m

457 m

ESKİ HABİBLER

580 m

HABİBLER

TRETUAR TAMİRİ

32 M

100 M³

0,00

1 M³

0,00

40 M²

20 M²

0,00

30 M.

0,00

684 m

540 m

349 m

16 m

0,00 m

0,00

250 m

GAZİ
0,00

99 M³

0,00

6 M³

0,00

125 M²

87 M²

0,00

130 M.

5 Ad.

887 m

450 m

167 m

2m

9m

8m

160 m

9M

19 M³

613 M

15 M³

550 M²

316 M²

38 M²

2M

180 M.

9 Ad.

710 m

151 m

705 m

6m

17 m

576 m

204 m

52 m

İSMETPAŞA

68 m

0,00

49 M³

0,00

2 M³

440 M²

142 M²

0,00

0,00

470 M.

0,00

922 m

106 m

37 m

0,00

9m

6m

32 m

7m

M.OĞLU

150 m

0,00

73 M³

7M

25 M³

150 M²

83 M²

0,00

1M

545 M.

11 Ad.

1.190 m

414 m

629 m

0,00

12 m

0,00

100 m

206 m

S.ÇİFTLİĞİ

140 m

10 M

50 M³

58 M

28 M³

235 M²

364 M²

15 M²

100 M

199 M.

8 Ad.

925 m

335 m

857 m

23 m

15 m

2m

7500 m

122 m

U. MUMCU

15 m

0,00

82 M³

0,00

0,00

0,00

0,00

15M²

0,00

0,00

1 Ad.

51 m

347 m

0,00

0,00m

0,00

1m

0,00m

0,00m

YAYLA

113 m

0,00

119 M³

0,00

5 M³

160 M²

107 M²

0,00

0,00

140 M.

7 Ad.

1.335 m

346 m

379 m

17 m

123 m

6m

100 m

41 m

Y. EMRE

88 m

5M

69 M³

10 M

14 M³

25 M²

18 M²

9 M²

0,00

120 M.

0,00

871 m

214 m

42 m

37 m

0,00 m

5m

1000m

63 m

Z. HANIM

116 m

56 Metre

1146 M³

800
Metre

211 M³

2361 M²

1781 M²

236 M²

208 Adet
3721
Metre
133 Metre

16.833 m2

4.745 m3

6.142 adet

145 adet

257 adet

620 adet

4.702 m2

1.181 m

GENEL TOPLAM

BORDÜR TAMİRİ

YAPILAN İMALATLAR

ULAŞIM HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ 01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYET ÇALIŞMASI İCMALİ
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Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mütalaa Sayımız

: 22

Toplamda : 100

Adli Dava Sayımız

: 60

Toplamda : 590

İdari Dava Sayımız

: 63

Toplamda : 528

Ceza şikayet ve dava sayısı

: 60

Toplamda : 918

İcra Dosyaları

: 191

Toplamda : 482

Gelen evrak sayısı

: 916

Giden evrak sayısı

: 1620

Girilen Duruşma sayısı

: 1068

Gidilen keşif sayısı

: 60

Müdürlüğümüzce takibi yapılan davalar ağırlıklı imar mevzuatına dayalı işlemlerden kaynaklanmaktadır. Bu yıl itibari
ile de iş davalarının sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Müdürlüğümüzce takibi yapılan dava türlerini
aşağıda belirtilen şekilde tanımlamak ve sıralamak mümkündür. Bedele dönüştürme bedelinin arttırılması davaları,
kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davaları, ecri misil davaları, tapu iptali ve tescil davaları, Müdahalenin
meni ve kal davaları, Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları, tespit davaları, Alacak davaları, Ortaklığın giderilmesi
davaları, Tekzip talebi, maddi ve manevi tazminat davaları, Ceza davaları, İdari yargıda Plan iptali davaları, idari işlemlerin iptali davaları, Tam yargı davaları, İşe iade davaları, muvazaanın tespiti davaları, vergi iptali davaları ödeme
emrinin iptali davaları İcra takipleri, haczedilmezlik şikâyetleri vb. olarak sıralamak mümkündür. Müdürlüğümüz kalem
birimi mevcut davalarda süresi içerisinde evrak akışını sağlamaktadır. Avukatlar tarafından da açılan davalarda hukuki
süreç, sorumlu olunan yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin rutin
özlük (derece, terfi, kademe ilerlemeleri emeklilik işlemleri, izin işlemleri, nakil ve atama işlemleri), disiplin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

1. Uygulanmakta olan kartlı personel devamsızlık kontrol
sistemi (PDKS) e-Belediye ile uyumlu hale getirilmiş olup
Birim Müdürleri sistem üzerinden personel takibini yapabilmektedir.

Belediyemizde; 01.01.2014 tarihi itibariyle 281 Memur,
126 işçi 1 Sözleşmeli Personel olmak üzere 408 personel

2. Memur, İşçi, Sözleşmeli ve diğer personel ile stajyer öğrencilerin kullandığı kartlar personelin tanınırlığını sağlamak amacı ile görünür bir şekilde olmak üzere yakaya takılacak veya boyuna asılacak şekilde gerekli malzemeler
temin edilmiş ve Müdürlüklere teslim edilmiştir.

09.04.2009
PERSONEL
SAYILARI

01.01.2014
PERSONEL
SAYILARI

31/12/2014
PERSONEL
SAYILARI

MEMUR

186

281

294

İŞÇİ

196

126

112

SÖZLEŞMELİ PER.

-

1

2

TOPLAM

382

408

408

NORM

DOLU

440

296

126

112

GELEN VE GİDEN
PERSONEL SAYILARI

TOPLAM

İŞÇİ

3183 adet gelen evraka karşılık; 3041 adet evrak işlem görerek çıkış yapılmıştır.
5. 5393 sayılı yasanın 49 uncu maddesine göre Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelimizin
%10’na yılda 2 kez Encümen kararı alınarak ödemeleri yapılması sağlanmıştır.

SÖZLEŞMELİ

NORM KADRO
SAYISI

İŞÇİ

MEMUR

4. Müdürlüğümüzde; 31.12.2014 tarihi itibariyle;

MEMUR

NORM KADRO
SAYISI

3. KPSS ile Belediyemize yerleştirilen memur adaylarının
(3.Grup 22 kişi) eğitimleri tamamlanarak 31/07/2014 tarihinde yemin ettirilerek asaletleri onaylanmıştır.

EMEKLİ

2

9

-

11

NAKİL GİDEN

11

1

-

12

İSTİFA

3

3

KAYIT KAPAMA

2

2

-

4

GİDEN TOPLAM

18

15

-

33

NAKİL GELEN

13

1

-

14

AÇIKTAN ATAMA

18

-

-

18

5393 KN. ATAMA

-

-

1

1

GELEN TOPLAM

31

1

1

33

6

6. SGK tarafından oluşturulan ve kısa adı HİTAP projesi
olan hizmet takip programına personel özlük verileri sürekli güncellenmektedir.
7. Sultangazi Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince Eğitim Kurulu Aralık ayında
toplanarak 2015 yılı eğitim programını görüşerek karara
bağlamıştır.
8. Belediyemizde görev yapan daimi işçilerimizin bağlı
olduğu Belediye – İş Sendikası tarafından 01/03/2014 –
29/02/2016 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi
imzalanmıştır.
9. Memur özlük dosyalarının ilgili yasal düzenleme uyarınca 8 ayrı kısma bölünmesi işlemleri başlatılmış olup devam etmektedir.

görev yapmakta iken; 31.12.2014 tarihi itibariyle 294 Memur, 2 Sözleşmeli Personel, 112 işçi olmak üzere toplam
408 personel görev yapmaktadır.

10. ISO:9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO:27001 Çevre
Yönetim Sistemi belgeleri e-Belediye sistemine dahil edilmiş 2014 -2015 yenilemesi yapılmıştır.

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında; Kurumumuzda 18 açıktan atama, 14 nakil gelen, 1 Sözleşmeli olarak
başlayan toplam 33 personel göreve başlamış; 6 istifa, 11
emekli, 12 nakil giden, 4 kayıt kapama 33 personel personelin görevden ayrılma işlemleri yapılmıştır.

11. Kurumumuz 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler
Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanarak (Müdürlüğümüz ihale ve eğitim kısmını tamamlamıştır) Eylül 2014 Meclisinde
onaylanarak tamamlanmıştır.

Özlük Faaliyetler
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12. Kurumumuzda 2014 yılı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Mü-

dürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve
Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü Çocuk Meclisi Görev ve Çalışma Yönetmelikleri revize edilmiştir
ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi Meclise onay alınmıştır..
13. 6360 Sayılı Kanun ile 11 memur ve 1 işçi personelin
İstanbul İl Özel İdaresinden Başkanlığımıza devri yapılmış
olup bunlardan 3 kişi Kurumumuzda göreve başlatılmıştır.
3 Memur 1 işçi personel ise geçici görevle İstanbul Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığında geçici
olarak görevlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç fazlası 9 personel için İstanbul Valiliğine
bildirim yapılmıştır. Bu personellerden 3 memur 1 işçi personel nakil yolu ile aralık (2014)ayı kurumumuzdan ayrılmışlardır.
14. 2014 yılında sekretaryasını yaptığımız komisyonlar
güncellendi ve ihtiyaca yönelik yeni komisyonlar kuruldu.
15. 07.10.2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin

esaslar” çerçevesinde alınan Meclis kararı ile Belediyemiz
22 adet Müdürlük unvanı altında teşkilatlandırılmıştır.
Bu Müdürlükler;
1- Özel Kalem Müdürlüğü, 2- İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü, 4- Fen İşleri Müdürlüğü, 5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 6- Teftiş Kurulu
Müdürlüğü, 7- Temizlik İşleri Müdürlüğü, 8- Zabıta Müdürlüğü, 9- Hukuk İşleri Müdürlüğü, 10- Yazı İşleri Müdürlüğü,
11- bilgi İşlem Müdürlüğü, 12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 13- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 15- Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
16- Yapı Kontrol Müdürlüğü, 17- Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, 18- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 19- Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü, 20- Plan ve Proje Müdürlüğü, 21Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü 22- Dış İlişkiler Müdürlüğüdür.
16. Belediyemizin Eğitim Kurulu Sultangazi Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 8 nci maddesine gereğince Eğitim Kurulu toplanarak hizmet içi eğitimler için eğitim ihtiyaç
analizi çalışmaları doğrultusunda eğitim takvimi hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitimlerin bilgisi aşağıda sunulmuştur.

11/12/14
09/12/14
05/12/14
02/12/14
23/11/14
20/11/14
18/11/14
05/11/14
28/10/12
23/10/14
20/10/14
30/09/14
25/09/14
25/09/14
24/09/14
03/09/14
08/07/14
24/06/14
29/05/14
28/05/14
21/05/14
15/03/14
12/02/04
16/01/14

11/12/14
10/12/14
12/12/14
03/12/14
25/11/14
21/11/14
18/11/14
05/11/14
28/10/14
24/10/14
31/10/14
30/09/14
25/09/14
25/09/14
24/09/14
03/09/14
08/07/14
24/06/14
29/05/14
28/05/14
21/05/14
16/03/14
12/02/14
16/01/14

TOPLAM

BİTİŞ TARİHİ

SAAT

İŞÇİ

İLK YARDIM
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
SEMİNER TÜRKİYE BEL. BİRLİĞİ
SEMİNER İSTAÇ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
YANGIN İSTANBUL İTFAİYE MÜD.
SEMİNER SGK BAŞKANLIĞI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
YANGIN İBB İTFAİYE DAİRE BŞK.
GÜVENLİ YAŞAM
SEMİNER MARMARA BEL. BİRLİĞİ
GÜVENLİ YAŞAM
GÜVENLİ YAŞAM
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK.
PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLAMA
STRATEJİK PLANLAMA
KENTSEL DÖNÜŞÜM
KAMU ETİK İLKELERİ
ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 KALİTE EĞİTİMİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İŞ HAYATINDA KAYGI VE BAŞETME YOLLARI
SEMİNER MARMARA BEL. BİRLİĞİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

SÖZLEŞMELİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VERİLEN KURS
EĞİTİM-SEMİNER KONUSU

TOPLAM KİŞİ BAŞINA ALINAN EĞİTİM

MEMUR

SAYI

KATILAN PERSONEL SAYISI

30
13
16
9
1
3
18
21
1
15
1
26
2
32
4
1
40
50
41
15
20
4
1
3

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
0
0
0
0
0
25
33
0
0
0
1
0
1
31
0
0
0
2
0
1
0
0
0

62
13
16
9
1
3
44
55
1
15
1
27
2
33
35
1
40
50
43
15
21
4
1
3

3 SAAT
0 SAAT
0 SAAT
0 SAAT
0 SAAT
0 SAAT
2 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
0 SAAT
80 SAAT
3 SAAT
4 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
0 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
0 SAAT
2 SAAT
2 SAAT

GÜN
0 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
3 GÜN
2 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
2 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
1 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
2 GÜN
0 GÜN
0 GÜN
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İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
• Belediyemiz ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarının İski, İgdaş, Türk Telekom, Bedaş, İnternet, kurumsal
cep telefonu faturalarının ödemeleri yapıldı.
• İlçemiz dahilinde ki parkların aydınlanma giderlerinin
Temmuz ayına kadar ödemeleri yapıldı.
• Otoyol ve köprü geçişleri için OGS temini yapıldı.
• Belediyemize ait yeni hizmet ünitelerine elektrik, su, doğalgaz tesisat bağlantılarının yaptırılması.
• Belediyemiz ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarına
temizlik malzeme alımları yapıldı.
• Belediyemiz ana hizmet binası ve kültür merkezi binamızın iç ve dış cephe temizlik işleri yapıldı.
• Yangın söndürme tüpü alım, dolum ve bakımı.
• Ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarının klima,
kombi tamir bakım ve onarım işleri yapıldı.
• Belediyemiz Telsiz muharebesinin sağlanması için Role
kiralanma hizmet alımı yapıldı.
• Periyodik Bakımlar kapsamında, Ana Hizmet Binası ve ve
Kültür Merkezi Binamızın asansör, jeneratör, X-Ray cihazı, Kapı Dedektörü ve turnikelerinin tamir ve bakım işleri
yaptırıldı.
• Müdürlüğümüze bağlı marangozhanede toplam 950 parça marangozhane işi, 350 civarı tamir yapılmıştır.
• Müdürlüğümüz Elektrikçilerince Ana Hizmet Binası, ek
hizmet binaları Şehir Ormanı ve Kurban alanında aşağıda
belirtilen elektrik işleri yapılmıştır.

• Ana Hizmet ve diğer hizmet binaları ve şehir ormanlarında su tesisat işlemleri yapılmıştır
• Ana Hizmet ve diğer hizmet binaları ve şehir Ormanı ahşap kent mobilyaları boya işleri yapılmıştır.
• İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Y.Emre İlköğretim
Okulu, İsmetpaşa İlköğretim Okulu, Orhangazi İlköğretim
Okulu ve İvat Turhan İlköğretim Okullarına konferans salonu ses ve görüntü ile ışık sistemleri yaptırıldı.
• İlçemiz dâhilinde okulların temizlik malzemesi ihtiyaçları
karşılandı.
• 2014 yılı içinde şehir ormanlarında araç giriş ücreti olarak toplam ; 557.651,79 TL tahsilat gerçekleşmiştir.
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• 2014 yılı içinde kapalı otoparklarımıza park ücreti olarak toplam ; 91.507,61 TL tahsilat gerçekleşmiştir.
• 2014 yılı içinde Sosyal tesislerimizden elde edilen gelir
miktarı toplam ; 125.793,90 TL tahsilat gerçekleşmiştir.
• Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanına Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Eğitsel amaçlı (Dernek, spor kulübü, vakıf,
okul ve sivil topluluklarına) 107 adet yer tahsis edilmiştir.
• Şehir Ormanlarında bulunan izci kampımızda 1500 öğrenciye izcilik eğitimi verildi.
• Müdürlüğümüz bürosunda toplam 2990 (1745gelen evrak 1245 giden evrak).
• İlçemiz vatandaşlarına Müdürlüğümüz tarafından yapılan araç tahsilleri;
Sportif amaçlı etkinliklere 800 araç
Cenazelere (il içi ) 370 araç
Cenazelere (il dışı ) 875 araç tahsisi yapılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mahalle bazında sosyal yardımlarımız
Günlük ortalama Dağıtılan Yemek
Miktarı (Sefertası ile)

Gıda Yardımı (adet)

Elden ele Yardımları
(kişi)

Evde Bakım Tespiti
(kişi)

Zübeyde Hanım

332

1150

261

93

Uğur Mumcu

82

870

146

73

Cumhuriyet

7

290

25

15

Malkoçoğlu

55

350

49

36

Yunus Emre

197

800

300

86

İsmetpaşa

209

994

243

97

Gazi

168

790

226

76

Habibler

110

810

90

29

Sultançiftliği

79

647

107

85

50. Yıl

148

1300

370

162

Esentepe

223

1270

464

125

75. Yıl

94

605

124

64

Cebeci

159

780

167

88

Yayla

290

15

25

Eski Habibler

54

4

11000

2591

Mahalle Adı

TOPLAM

1863

1054
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Ramazan ayı süresince günde 4000 vatandaşımıza olmak üzere toplam 105.000 vatandaşımıza iftar yemeği
verilmiştir.
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Kırtasiye Yardımı
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının başında ilçemizdeki okullarda eğitim gören öğrencilerimize 553.000 adet defter dağıtılmıştır.
İlçemizdeki anaokullarında eğitim gören öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 21 takım eğitim amaçlı oyun seti yardımında bulunulmuştur.

Boya yardımı
Okullarımızın boya ihtiyacını karşılamak üzere okullara 38.000 kg boya yardımı yapılmıştır.
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Spor klüplerine Yardımı
Amatör Spor Kulüplerine ve ilçemizdeki okullarımıza destek amaçlı spor malzemesi yardımında bulunulmuştur.

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Diğer sosyal yardımlar
YARDIM

FAALİYET ADI

MİKTARI

ADEDİ

HALI

300 adet

Söyleşi Programları

6

BATTANİYE

300 adet

Belirli gün ve haftalar

6

ÇEKYAT

200 adet

Çocuk tiyatrosu

74

TEKERLEKLİ SANDALYE

138 adet

Sinema gösterisi (Yaz-Açıkhava)

25

Seminerler

33

HASTA BEZİ

79.000 adet

BOT

1500 çift

Egitim-Öğretim Yılı Kapanış Töreni

1

ÇOCUK MONT

1800 adet

Yağlı Güreş

1

Okullar ve Kurumlar Arası Spor Turnuvası

1

Yaz Kültür ve Sanat Etkinlikleri

1

Cirit

1

Sokak Spor Turnuvaları ve Halk Koşusu

1

Geçici Yüzme Havuzu Organizasyonu

1

Bilinçli Anne ve Sağlıklı Nesil
Açık Hava Konserleri

800 (kişi)
1
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2014

KÜLTÜREL GEZİLERİMİZ
Kültür Turları (Çanakkale-Bursa- Edirne-Konya vb.)

18.000 kişi

Başarılı Öğrencilere Yurtdışı Gezisi (Kıbrıs)

24 kişi

Başarılı Öğrencilere Yurtiçi Gezisi (Karadeniz Gezisi)

45 kişi
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Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmıştır.

2014 Yılı içerisinde 6.824 yevmiye kaydı ile muhasebe kayıt sistemi sağlanmıştır.

İç kontrol çalışmalarına başlanmıştır.

Muhasebe birimimiz tarafından 9.800 adet gelen evrak
kaydı alınmıştır. 1.413 adet evrak üretilerek ilgili birimlere,
kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

Belediyemizin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında koordinatör müdürlük görevi yerine getirilerek 2015 Yılı Performans Programı oluşturulmuştur.
Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Gelir-Gider Tahmini gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı faaliyet raporu hazırlanmıştır.
2013 yılı kesin hesapları hazırlanmıştır.
Yapı denetim firmalarının hak ediş bedellerinin ilgili firmalara ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Belediyemizle iş yapan mal ve hizmet aldığımız ticaret erbabının ödemeleri hesaplarına EFT veya havale yapılarak
ödenmiştir. Tüm ödemelerimizle birlikte 2014 yılı içerisinde 3.105 adet EFT ve havale işlemi yapılmıştır.
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Gelir İşleri Birimimiz tarafından da 1593 dış yazışma yapılmıştır.
10684 adet rayiç değer yazışmaları olmuştur.
650 adet ilan reklam zaptı ve 62 adet işgaliye zaptı tutulmuştur.
6552 sayılı Yasa kapsamında 10.550 kişiyle vergi barışı
sağlanmıştır.
Gelir İşleri Birimimiz tarafından 710 adet yoklama tutulmuştur.

Özel Kalem Müdürlüğü
Sıra No

Yapılan Çalışmaların Nitelikleri

Adet/Sayı

1

Gelen Evrak

513

2

Giden Evrak

188

3

Makam Odasında Yapılan Randevulu Görüşmeler

2018

4

Randevusuz Yapılan Görüşmeler

976

5

İlgili Birimlere Yönlendirilen Vatandaşlar

7886

6

Kurumsal e-mail yolu ile Sn.Başkan'a gelen şikayet ve talepler

1315

7

İlçemiz dahilinde Vefat Edenlerin Yakınlarına Yapılan Taziye Ziyaretleri

182

8

İlçe Esnaf Ziyaretleri

1620

9

Birim Müdürleri Toplantısı

11

10

Kalite Yönetim Birimi Toplantısı

5

11

Mesaj gönderme sayısı

12

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Yapılan Toplantılar

87

13

Ramazan Ayı Boyunca Yapılan Çatkapı (Ev) Ziyaretleri

92

14

Temsil Ağırlama Amacıyla Verilen Yemek ve Kahvaltı Programları

16

15

Açılış Programları, Yemek Davetleri, Çeşitli Etkinlik Davetleri katılım

470

16

İlçemizi ziyaret eden Bakan ve Milletvekili

55

17

Resmi Törenler ve Ağırlamalar

8

18

Düğün Davetleri Katılım

391
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park Yapımı Ve Bakımı
2014 yılında 12 adet yeni park, 16 adet parkta revize çalışmaları yapılmış olup ayrıca tüm park ve yeşil alanlarda, şehir
ormanlarında ağaç ve çalı dikimi yapılmıştır.
Sokaklarımızın ağaçlandırılma çalışmaları yapılmıştır.

YENİ YAPILAN PARKLAR
1.50. Yıl Mahallesi 2094 Sokak Parkı
50. yıl mahallesi 2094 sokak üzerinde proje hizmet alımı yapılarak düzenlenen park ve sokak üzerinde meydan görünümü
verilerek ve dinlenme yerleri oluşturularak mahalle sakinlerinin hoş vakit geçirmeleri için düzenlenme yapılmıştır. Akvaryum, süs havuzları, ledli dekoratif aydınlatma direkleri ve giriş takı ile zenginleştirilerek görsel bütünlük sağlanmıştır.

2. 50. Yıl Mahallesi 50. Yıl Pazar Alanı Yeşil Alan
Belediye Başkanımız Sayın Cahit Altunay’ın ‘’Sokaklarda pazar kalmayacak!’’ sloganıyla yola çıkılarak oluşturulan Pazar
alanlarının teraslarında park ve yeşil alan oluşturularak Pazar alanları aynı zamanda dinlenme yerleri haline getirilmiştir.
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3. Uğur Mumcu Mahallesi Belediye Binası Çevresi Yeşil Alan
2013 yılında yapımı tamamlanan ve 2014 yılında hizmet vermeye başlayan eşine az rastlanan özellikleriyle ve akıllı bina
olmasıyla dikkat çeken Belediye Hizmet Binası çevresindeki yeşil alanların düzenlenmesi bitkilendirme, ağaçlandırma
ve çiçeklerle bambaşka bir görünüme kavuşturulmuştur. Ayrıca ahşap, taş ve çeşitli bitkiler kullanılarak düzenlenen 320
m2’lik dikey bahçe yer almaktadır.

4. Cebeci Mahallesi 2512 Sokak Parkı
Mimar Bulvarı üzerinde Veysel Karani Camii yanında atıl durumdaki alan değerlendirilerek mahalle sakinlerine yeni bir
park daha kazandırılmıştır. Park içerisinde dinlenme alanları, oyun sahaları, fitness aletleri ve oyun grubu bulunmaktadır.
5. Cebeci Mahallesi Veysel Karani Camii Önü Mimar Sinan Bulvarı Yeşil Alan
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan orta refüjdeki yeşil alanda peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
6. İsmetpaşa Mahallesi
Ahmed-i Hanii Parkı
İsmetpaşa Mahallesi Askeri Kuşaklama yolu ile 111. Sokak kesişimde 6000 m2’lik alanda düzenlemesi yapılan Ahmed-i Hani
Parkı, genç yaşlı herkesin rahatlıkla zaman geçirebileceği içerisinde Çocuk oyun alanları, fitness alanları, basketbol sahaları
ve kameriyeler bulunan, gençlerin sportif faaliyetleri yanında
yaşlıların dinlenmesi imkan sağlayan bir düzenlenme yapılmıştır.
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7. Gazi Mahallesi Aşık Veysel Caddesi (Sağlık Ocağı) Yeşil Alan
Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Ocağının bahçesinde ve ana artere cephesi bulunan refüjde
bitkilendirme ve otomatik sulama çim serimi yapılarak yeşil alanlar düzenlenmiştir.

8. Gazi Cebeci Yolu Caddesi Orta Refüj Yeşil Alanlar
Yunus Emre Mahallesi gazi cebeci yolu üzerinde bulunan orta refüjler de ağaç dikimi, çiçek ekimi ve otomatik sulama
yapılarak düzenlenmiştir.
9. Yunus Emre Sağlık Ocağı Yeşil Alan
Sağlık Ocağı bahçesi ve çevresindeki refüjlerde kaya bahçesi, çim ve bitki dikimi yapılmıştır.
10. Yunus Emre Mahallesi 1386/1 Sokak Yeşil Alan
Gazi Hastanesi arkasında bulunan atıl durumdaki yeşil alan üzerinde bitkilendirme yapılarak estetik bir görüntü oluşturulmuştur.
11. Esentepe Mimar Sinan Bulvarı Orta Refüjler Yeşil Alan
Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki orta sürücülerin dikkatini dağıtmayacak şekilde ağaçlandırma çalışması, otomatik sulama, çim serimi ve aydınlatma direklerine dekoratif objelerin montajı yapılarak güzelleştirilmiştir.
12. Uğur Mumcu Bulvarı Yeşil Alanlar
Bulvar boyunca yeşil alanlar düzenlenerek çim serimi ve otomatik sulama yapılmış ve kirli görüntü ortadan kaldırılmıştır.
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REVİZE EDİLEN PARKLAR
1. 50. Yıl Mahallesi 50. Yıl Parkı
Muhtarlık binasının da bulunduğu park, yeni zemin düzenlemesi yapılıp oyun grubu yenilenerek düzenlenmiştir.
2. 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Parkı
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan parkta, dekoratif duvar kaplaması yapılmış ağaç dikimi ve bitkilendirme
çalışması yapılarak cadde üzerinde yeni bir görsellik oluşturulmuştur.

3. Cebeci Mahallesi Eyüp Sultan Parkı
2464 sokakta bulunan parkın zemininden oyun grubuna, tesisatından bitkisine yenilenerek düzenlenmiştir.
4. Cebeci Mahallesi Halime Çavuş Parkı
2518 sokakta bulunan park, sert zemin çalışması, oyun grubunun yenileme, bitki dikimi ve çim serimi yapılmıştır.
5. Cebeci Mahallesi Hüseyin Çakır Parkı
S Caddesi üzerinde bulunan parkta basketbol sahaları yenilenmiş, oyun grubu yenilenmiş, bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca sert zemin düzenlemesi yapılarak çim serilmiştir.
6. Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Yolu Kavşak Yeşil Alanlar
Cadde üzerindeki yeşil alanların sert zemini ve çim serimi yapılmıştır.
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7. Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Yolu Kavşak Yeşil Alanlar
2. Cebeci Yolu üzerinde bulunan kavşak sert zemini üzerinde yenileme yapılarak çim serilmiştir.

8. İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak Yeşil Alan
Mevcut yeşil alana kaya bahçesi otomatik sulama ve çim serimi yapılarak revize edilmiştir.
9. İsmetpaşa Mahallesi Şehit Necati Arslantürk Parkı
81. sokakta bulunan park, bitkilendirme ve çim yapılarak yenilenmiş aynı zamanda sert zaminde bozulan yerler tamir
edilmiştir.
10. İsmetpaşa Mahallesi Halim Göksay Parkı
69 sokakta bulunan park basketbol sahası yenilenmiş ve çim serimi yapılarak revize edilmiştir.
11. Yayla Mahallesi Çalı Sokak Parkı
Park içerisinde dinlenti alanları oluşturularak piknik masası montajı yapılmış aynı zamanda bitkilendirme yapılarak görsellik sağlanmıştır.
12. 75. Yıl Sedir Parkı
Sert zemini yenilenerek yeni taş döşemesi yapılan parkımızda çocuklar ve gençler için yeni oyun alanları ve spor alanları
oluşturuldu. Ayrıca herkesin dinlenmesi, rahat nesef alabilmesi amacıyla bitkilendirme yapılarak zenginleştirilmiştir.
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13. 75. Yıl Mahallesi Şehit Yusuf Yengin Parkı
Taşınan muhtarlık binası ve tüm park içinde sert zemin döşemesi yapılmıştır. Sağlık Ocağı boyanmış, park içerisinde yollar
yeniden düzenlenmiştir. Bitkilendirme yapılarak oyun grubu ve fitness aletleri yenilenmiştir.

14. 75. Yıl Mahallesi Şehit Savaş Koyun Parkı
Okul Caddesinde bulunan parkta, sert zemin, oyun grubu fitness aletleri yenilerek revize edilmiştir. Ayrıca anfi yapılarak
yeni alanlar oluşturulmuştur. Bitki dikimi ve çim serimi yapılarak park yeni bir görünüme kavuşmuştur.
15. Gazi Mahallesi Hacı Bayram Veli Parkı
Tesisat kazıs yapılarak çim serilen parkımızda bitki dikilerek yenilenmiştir.
16. Yunus Emre Mahallesi Aşık Veysel Parkı
Park içerisinde sert zemin üzerine kauçuk kaplaması yapılarak yeni çocuk oyun alanı yapılan parkımızda bitki dikimi
yapılarak revize tamamlanmıştır.
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2014 YILINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN OKULLAR
1. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi

11. Gazi Ticaret Lisesi

Okul bahçesine bir takım basketbol potası verilerek montajı yapılmıştır. Ayrıca tüm fitness aletlerinin tamiratı yapılmıştır.

Mevcutta bulunan okul bahçesi içerisindeki basketbol sahasının tel tamiri yapılmıştır.

2. Uğurmumcu Mahallesi Sultangazi Çok Programlı Lisesi
Okul bahçesine bir takım basketbol potası, bir takım voleybol direği verilerek montajı yapılmıştır. Ayrıca okul duvarlarına tel çekilerek güvenlik sağlanmıştır.
3. Habipler 125. Yıl İlköğretim Okulu
Bahçe içerisinde eskiyen basketbol potaları değiştirelerek, bitki dikimi yapılmıştır. Ayrıca muhtelif zamanlarda
ot temizliği ve tırpan yapılarak bahçe düzenlenmiştir.
4. Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu
Atıl durumda bulunan alan hobi bahçesi yapılarak temiz
toprak serimi gerçekleştirilmiş ve ot temizliği yapılarak
temiz bir görüntü sağlanmştır.
5. Yunus Emre ilköğretim Okulu
Atıl durumda bulunan okul arka bahçesinde taş döşemesi
yapılarak temiz bir görünüme kavuşturulmuş ayrıca yeşil olarak ayrılan kısmına bitki dikimi yapılarak çocuklara
yeşil sevdirilmesi amaçlanmıştır. Bank montajı yapılarak
çalışma tamamlanmıştır.
6. Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Bahçe içerisinde mevcut bitkilere budama yapılarak ot temizliği yapılmıştır. Yeni yeşil alan olarak ayrılan yere taş
döşemesi yapılarak bahçe düzenlemesi yapılmış dinleti
alanları oluşturulmuş ve piknik masası ve bank montajı
yapılmış ayrıca bitki dikilerek çalışma tamamlanmıştır.
7. Ergun Baylav Engelliler Okulu
Okul bahçesinde ot temizliği yapılarak bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.
8. Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çocukların sportif faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlaması amacıyla dış mekân masa tenisi masası montajı
yapılmıştır.
9. Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi
Bahçe içerisinde ot temizliği yapılarak basketbol potası
ve voleybol direği montajı yapılmıştır. Ayrıca giriş kapısında kaynak tamiratı yapılmıştır.
10. Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu
Ağaç dikimi yapılarak çocuklara doğa sevgisi aşılatılması
amaçlanmıştır. Ayrıca tırpan yapılarak yabani ot temizliği
sağlamıştır.
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12. Habipler Anadolu Lisesi
Atıl durumda bulunan okul arka bahçesine hobi bahçesi yapılarak karışım toprağı serilmiştir. Ayrıca bahçede
bulunan yaşlı ağacın kökleri zarar görmemesi amacıyla
bordur çekilerek içine toprak doldurulmuştur. Daha önce
okula verilen kameriye tamir edilmiş, güvenlik olarak çokul çevresine jiletli tel çekilmiş ve son olarak bank montajı yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
13. Sabri Ülker İmam Hatip Orta Okulu
Yeşil alanlara toprak serimi yapılan okul bahçesinde bitki
ve çiçek dikimi yapılarak düzenlenmiştir.
14. Orhangazi İlköğretim Okulu
Okul bahçesinde ot temizli yapılarak kuru ağaçların sökümü yapılmış ve yerlerine yeni bitki dikimi yapılarak bahçe
düzenlenmiştir.
15. Fevzi Kutlu Kalkancı
Ot temizliği yapılan okul bahçesine zarar gören bitkiler
yerine bitki dikimi yapılmıştır.
16. Yayla Anaokulu
Anaokulu bahçesinde bulunan kum zemin kaldırılarak
kauçuk döşenmiş ve oyun grubu tamiratı yapılarak yenilenmiştir. Ot temizliği ve çalı budaması yapılan bahçe
düzenlenmiştir.
17. Gazi Mahallesi Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi
Okul bahçesinde bulunan yeşil alanlara çim serimi ve bitki
dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sert zeminde taş döşemesi yapılmıştır.
18. Veysel Sacihan İmam Hatip Lisesi
Okul bahçesine basketbol potası ve voleybol direği montajı yapılarak bank temin edilmiştir.
19. Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlköğretim Okulu
Basketbol potası montajı yapılan okul bahçesine çim serimi yapılmıştır.
20. Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bank montajı yapılarak okul bahçesinde bitkilendirme ve
ot temziliği yapılmıştır.
21. Hamit Süreyya Eremsel İlköğretim Okulu
Yeni oyun grubu alanı oluşturulan okul bahçesinde salıncak ve tahterevalli montajı yapılarak, ağaç dibi bordürü
döşenmiştir.

2014 YILINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN CAMİİLER
1. Ravza Camii

8. Yeni Camii

Taş döşemesi tamiratı yapılarak çim serimi gerçekleştirilmiştir.

Sert zemin olan camii bahçesinde kullanılmak üzere beton saksı temin edilerek içerisine toprak doldurularak bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.

2. Araba Konağı Camii
Camii bahçesinde budama yapılarak temizlenmiştir.
3. Hayırlıoğlu Camii
Camii arka bahçesinde ağaçlara budama yapılarak ot temizliği yapılmıştır.
4. Anadolu Camii
Temiz toprak serimi yapılarak bahçe tesviye edilmiştir.
5. Fatih Camii
Bahçede bulunan bitkilere ot temizliği yapılarak düzenlenmiş ve kuruyan bitkilerin yerine yeni bitki dikimi yapılmıştır.
6. Veysel Karani Camii
Budama yapılarak ağaç dibi temizliği yapılmıştır. Çim biçimi yapılan bahçede, ağaç dikimi yapılarak bahçeye yürüme yolu yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
7. Mevlana Camii
Yabani ot temizliği ve budama yapılarak bahçe düzenlenmiştir.

9. Arafat Camii
Beton saksı temini yapılan camii bahçesinde bitki ve çiçek
dikimi yapılarak yeşil alan sağlanmıştır.
10. Kale-i Şerif Camii
Ot temizliği yapılarak bitki dikimi yapılmıştır.
11. Birlik Camii
Yabani otlar temizlenerek çalı budaması yapılan camii
bahçesi çiçek dikimi yapılarak güzelleştirilmiştir.
12. Hicret Camii
Camii önünde bulunan sert zemin kaldırılarak yeniden taş
döşemesi yapılmıştır. Yeşil alan bulunmayan camii önünde yeşil alanlar oluşturulmuş ve bu alanlara ağaç dikimi,
bitki dikimi, çalı ve çiçek dikimi yapılarak yepyeni bir alan
olarak düzenlenmiştir.
13. Siteler Camii
Sert zemin tamiratı yapılan bahçede bitki ve çiçek dikimi
gerçekleştirilmiş olup, bank montajı yapılmıştır.

Hicret Camii
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Plan ve Proje Müdürlüğü

değişikliği değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere
İBB Planlama Müdürlüğüne iletildi (28.01.2014)

Müdürlüğümüz kaleminde 2014 yılı içinde:

• Y.Emre Mah. 9485-…-18033 parseller 1000 teklif Meclise iletildi.

• Gelen evrak: 1.907 adet,
• Giden evrak: 3.104 adet,
olmak üzere;
• İşlem gören toplam evrak sayısı: 5.011 adettir.
Müdürlüğümüz 2014 yılı faaliyet bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Planlama Şefliği 2014 Yılı Faaliyetleri
• 24.11.2013 onaylı plannotu tadilatı müdürlüklere bildirilmiş olup askı işlemi yapılmıştır. (artışlar)
• Emsalli parsellere ilişkin plan tadilatı ilgili müdürlüklere
iletilmiş olup askı işlemi yapılmıştır.
• Zübeyde Hanım Mahallesi 661 ada 2 parselin kısmen
park kısmen İlköğretim ve kısmen yol alanına alınması,
Zübeyde Hanım Mahallesi 668 ada 3 parselin de Dini Tesis
Alanına alınmasına ilişkin 1/5000-1/1000 talep hazırlanmış olup kurum görüşleri sorulmuştur.
• Sultançiftliği Mahallesi 290 ada 18 parseldeki çekme
mesafelerine ilişkin 1/1000 ölçekli tadilat hazırlanmış
olup değerlendirilmek üzere İBB Planlama Müdürlüğüne
iletilmiştir.
• 181 ada 31 parselin Anaokulu alanına alınması hususunda 1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmış
olup kurum görüşleri sorulmuştur.
• Cebeci Mah. 2345 ada 10, 11 ve 20 parsellerden geçirilmek istenen (10008030 sayılı Emlak İstimlak yazısı
talebi) Atıksu Hattına ait plan tadilatı için vatandaştan
muvafakat istenmesine ilişkin yazılar yazıldı (02.01.2014)
(Cevap gelmediğinden tadilat yapılmadı.
• Habipler Mahallesi, Meydandaki T4 alanının Konut alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatına ait kurum görüşleri alındı. (14.01.2014)
• Habipler münferit parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ait müdürlüklere plan bilgisi verildi
(10.01.2014)
• Karayolları 3.Köprü Bağlantı Yoluna ilişkin Meclis Kararı
doğrultusunda Karayolları ve İBB Şehir Planlamadan görüş soruldu (22.01.2014)

• Artışlara ilişkin plan notuna ek yapılması hususundaki
imar Müdürlüğü’nün itirazı Meclise iletildi.
• Artışlara ilişkin plan notuna ek yapılması hususundaki
vatandaş itirazı Meclise iletildi.
• %40'tan fazla terk yapılan parsellere ilişkin plan notunun değiştirilmesine ilişkin imar müdürlüğünün talebi
değerlendirilmek üzere Meclise iletildi.
• TAKS/KAKS'lı parsellerde kat yüksekliğinin sınırlandırılmasına ilişkin plan tadilatı teklifi Meclise iletildi.
• Emsalli parsellerden sehven unutulan parsele tasdik sınırı eklenmesi hususu Meclise iletildi.
• Habipler Meydan (T4) 1/5000 plan tadilat teklifi değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere İBB Planlama Müdürlüğüne iletildi.
• Yunus Emre Mahallesi, 1255 ada, 4 no’lu parsel üzerinde
konumlu İsmailağa Camii’nin 5 metre olan yapı yaklaşma
mesafelerinin 1158 ada, 6 no’lu parsel yönünde 2 metre,
1160 ada, 1 ve 10 no’lu parseller ile 1163 ada, 1 ve 12
no’lu parseller yönünde 1 metre, 1161 ada, 1 ve 2 no’lu
parseller yönünde 2 metre olarak düzenlenmesi şeklinde
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmış,
kurum görüşleri sorulmuştur.
• İsmetpaşa Mahallesi 108-111 sokak ve Askeri Kuşaklama yolu kesişiminde bulunan parka ilişkin 1/5000 ölçekli
plan çalışması hazırlanmış olup İBB Planlama ya iletilmiştir.
• Emsalli parsellerden sehven unutulan parsele tasdik sınırı eklenmesi hususu Meclise iletildi.
• Artışlara ilişkin plan notuna ek yapılması hususundaki
imar itirazı Meclise iletildi.
• Kırkçeşme Galeri Koruma Alanına ilişkin plan tadilatı
teklifi İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
• TAKS/KAKS'lı parsellerde kat yüksekliğinin sınırlandırılmasına ilişkin plan tadilatı teklifi İBB Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
• Artışlara ilişkin plan notuna ek yapılması hususundaki
vatandaş itirazı Meclise iletildi.
• 3857 ada 7parsele ilişkin plan tadilatı teklifi İBB Planlama ya iletilmiştir.

• Habipler Mahallesi münferit parsellere ilişkin 27.10.2013
onaylı 1/5000 ölçekli plan tadilatına vatandaşların yaptığı
itirazlar değerlendirilmek üzere İBB'ye iletildi (23.01.2014)

• Artışlara ilişkin plan notuna ek yapılması hususundaki
imar Müdürlüğü itirazı İbb planlama Müdürlüğüne iletildi.

• 661 ada 2 parsel ve 668 ada 3 parsele ilişkin 5000 plan

da 1/5000 plan tadilatı hazırlanmış olup İBB Planlama Müdürlüğüne iletildi.
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• 181 ada 31 parselin Anaokulu alanına alınması hususun-

• Sehven unutulan 16505 parsele taks, hamax değerlerinin eklenmesi hususunda 1/1000 ölçekli teklif Meclise
iletildi.
• 661 ada 2 parsel 668 ada 3 parsele ilişkin teklif meclise
iletildi
• HİPA sınırı revizyon Meclise iletildi.
• HİPA sınırı revizyon İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne
iletildi.
• 661 ada 2 parsel 668 ada 3 parsele İlişkin Teklif İBB
Planlama Müdürlüğüne İletildi.
• 1 ada 1 parsele ilişkin itiraz mahkeme kararı gereği değerlendirilmek üzere meclise iletildi.
• Eski Habipler Mahallesi 1877/1, 1879/1, 1880/3 ve 4,
1881/1, 1882/1 parsellerin T4 Ticaret Alanı’ndan çıkarılarak Konut Alanına alınması, 1887 ada 1 parselin de kısmen Konut kısmen T4 Ticaret kısmen de Meydan Düzenleme Alanı, 1887 ada 1 parselin doğusundaki tescil harici
alanın da Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000
ölçekli tadilat teklifi hazırlanarak Panlama Müdürlüğüne
iletilmiştir.
• Habipler, muhtelif parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli
tadilat teklifi hazırlanarak Şehir Planlama Müdürlüğüne
iletilmiştir.
• 1 ada 1 parsele ilişkin itiraz İBB şehir planlama Müdürlüğüne iletildi.
• Teşekküle ilişkin plannotu İBB planlama Müdürlüğüne
iletildi.
• 30.12.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama
İmar Planında Günübirlik Tesis Alanının kalan bir kısmın
iptal edilerek kısmen Karayolları Kamulaştırma Alanına,
kısmen E:0,50 2 kat konut alanına, kısmen yol, kısmen
park alanına alınarak 12.07.2013 onanlı Sultangazi İlçesi
Havza İçi Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli tadilat
teklifi değerlendirilmek üzere meclise iletildi.
• 50.Yıl Mah., 2123 ada 24 parselde bulunana camiinin
yenileneceğinden bahisle 2123 ada 6-7 ve 23 parsellerin
ve 2123 ada 7 ve 8 parseller arasındaki yolun Dini Tesis
alanına alınması hususunda 1/5000-1/1000 ölçekli plan
tadilatı teklifleri hazırlanmış olup kurum görüşleri sorulmuştur.

• Habipler Mahallesi, 1866 ada, 1 ve 2 parsellerdeki Park
alanının cephe aldığı 10m.lik imar yolunun 26/11/2004
onanlı 1/1000 plandaki haliyle düzenlenmesini içeren
1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi İBB planlama müdürlüğüne iletilmiştir.
• HİPA sınırı revizyonu 16.05.2014 tarihinde Büyükşehir
Belediye Başkanınca onaylanmış olup onaylı planın askı
işlemleri yapılmıştır.
• 16505 parsele “maks TAKS:0.40 Hmaks:40.00 m” yazılması hususunda hazırlanan plan değişikliği 16.05.2014tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup
onaylı planın askı işlemleri yapılmıştır.
• Gazi mah. plansız kalan alan ilişkin plan hazırlanarak
ilgili kurumlara görüş sorulmuştur.
• Yunus Emre Mahallesi, YDA alanına yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanarak Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
• 75.Yıl Mahallesi, 4548 ada, 1 no’lu parsel ile 819
ada, 5 ve 6 no’lu parseller arasında konumlu 3m.lik imar
yolunun tekrar açılması ile ilgili kurum görüşleri istenmiştir.
• Gazi mah, 920 ada, 1 parselde sağlık tesisi alanının parselin doğusuna kaydırılmasına yönelik 5000,1000 plan
değişikliğine yönelik kurum görüşleri sorulmuştur.
• 3.köprü bağlantı yolu güzergâhı planı meclise yazılmıştır.
• Cebeci Mah., 2338 ada, 3 parsel fonksiyon hattı düzenlenmesi meclise yazılmıştır.
• 30/12/2011 planda sehven yapılan günübirlik düzenlemesi tekrar düzenlenerek meclise yazılmıştır.
• İsmetpaşa Mah.,6795 ada, 5 ve 6 parsel fonksiyon ayırım hattının düzenlenmesi meclise yazılmıştır.
• 50.yıl Mah., 2123 ada, 6, 7 ve 23 parsellerin dini tesis
alanına alınması düzenlemesi meclise yazılmıştır.
• Hipa plan onama sınırının, Kırkçeşme Galeri
Koruma Alanının, 3857 ada 7 parselin imar yolunun, 290
ada 18 parseldeki dini tesis alanının, 16505 parsele “maks
TAKS:0.40 Hmaks:40.00 m” yazılması düzenlemelerinin
Askıdan indirme işlemleri yapılmıştır.

• 50.Yıl Mah., 2123 ada 6-7 ve 23 parsellerin Dini Tesis
alanına alınması hususunda 1/5000 ölçekli plan tadilatı
değerlendirilmek üzere İBB planlama müdürlüğü’ne iletildi.

• TAKS/KAKS'lı parsellere Hmaks:40 m verilmesi plan
notu tadilatının, 2473 ada, 17 parsel unutulan tasdik sınırı düzenlemesinin, 661 ada, 2 parsel ve 668 ada, 3 parsele
yönelik düzenlemenin, Habipler muhtelif parseller revizyonunun askı işlemleri yapılmıştır.

• Cebeci Mahallesi, 6756 ada, 5 no'lu parselin Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak İdari Tesis Alanı olarak
planlanmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklifleri hazırlanarak kurum görüşleri sorulmuştur.

• Teşekkül ile ilgili 1/1000 plan notu değişikliğinin askı
işlemleri ve plan notlarının dijital ortamda güncellenmesi
yapılmıştır.
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• 3.köprü bağlantı yolu güzergâhı İBB Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.

tadilatı hazırlanmış olup kurum görüşleri alınmaktadır.
(31.10.2014)

• Cebeci Mah., 2338 ada, 2, 3 parsellerin fonksiyon ayırım
hattının düzenlenmesi İBB Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.

• Sultançiftliği Mahallesi 175 ada 7 ve 8 parsellerin trafo merkezi alanından teknik altyapı alanına alınmasına
ilişkin 1/5000 nip'nı 14.06.2014 tarihinde onaylanmıştır, plana ilişkin 1/1000 kurum görüşleri toplanmaktadır.
(10.10.2014)

• 30/12/2011 planda sehven yapılan günübirlik alan olarak düzenlemesi tekrar düzenlenerek İBB Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
• İsmetpaşa Mah.,6795 ada, 5 ve 6 parsel fonksiyon ayırım hattının düzenlenmesi İBB Planlama Müdürlüğüne
İletilmiştir.
• 50.yıl Mah., 2123 ada, 6, 7 ve 23 parsellerin dini tesis
alanına alınması düzenlemesi İBB Planlama Müdürlüğüne
iletilmiştir.
• 18/11/2012 t.t.li 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarında yer alan daha önce uygulama görmüş parsellere yönelik plan notunda değişiklik 14/06/2014 günle onanmış,
askı işlemleri yapılarak plan notları güncellenmiştir.
• 709 ada, 5,13 parsellerde konumlu bha alanının dini tesis alanı olarak düzenlenmesine yönelik kurum görüşleri
sorulmuştur.
• 75.yıl mahallesi 4548 ada, 1 parsel ile 819 ada, 5 ve 6
parseller arasında konumlu 3 m.lik imar yolu açılmasına
yönelik 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB planlama müdürlüğüne iletilmiştir.
• Habipler meydan tadilatının 1/1000 askı işlemleri yapılmış ve itirazlar meclise yazılmıştır.
• 50.yıl Mah., 2123 ada, 6, 7 ve 23 parsellerin dini tesis
alanına alınmasını içeren tadilatın askı işlemleri, gerekli
bilgilendirme yazışmaları yapılmıştır.
• İsmetpaşa mah. 1 ada, 1 parsele yönelik tadilatın askı
işlemleri ve gerekli bilgilendirme yazışmaları yapılmıştır.
• 111-105 sokak ile kuşaklama yolu kesişiminde yer alan
park alanına yönelik 1/5000 ölçekli tadilat Bakanlık ve İBBye iletilmiştir.
• Hipa da yer alan Gazi Plansız alana yönelik kurum görüşleri sorulmuştur.
• 1/1000 ölçekli plan notları 10. Madde Yeniden Düzenlenecek Alanlar’a yönelik plan notu değişikliği teklifi meclise havale edilmek üzeredir.
• Malkoçoğlu Mahallesi 307, 305/1 ve 305 sokaklarda
atıksu hattı yapılmasına ilişkin İSKİ’nin tadilat teklifi söz
konusu alan “Rezerv Yapı Alanı”nda kaldığından dolayı
değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
iletilmiştir. (08.10.2014)
• Sultançiftliği Mahallesi 181 ada 31 parselin doğusundaki tescil harici alanın Ticaret+Konut Alanı’nda Anaokulu
Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan
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• Habipler Mah. 467 ada 1 parsel Ortaöğretimden Meslek
Lisesine alındı (1/5000 16.05.2014) 1/1000 işlemi yapılıyor.
Kurum Görüşleri ve Müdürlüklere bilgi verilmesine ilişkin
yazılar yazıldı (27.10.2014), değerlendirilmek ve karara
bağlanmak üzere İlçe Meclisine iletildi (28.11.2014), alınan Meclis Kararı onaylanmak üzere İBB Şehir Planlama
Müdürlüğü’ne iletildi. (17.12.2014)
• 50.Yıl Mahallesi 2609 adadaki tescil harici alanın Park
Alanı’ndan Yer Altı Otoparkı Alanı’na alınması Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafından talep edilmiş olup konuya
ilişkin 1/5000 ölçekli tadilat hazırlandı ve kurum görüşleri
toplanmaktadır.(31.12.2014)
• Cebeci Mahallesi 1002 parselde bulunan Kızılay Lojistik
ve Kan Merkezi’nin Günübirlik Tesis Alanı’na alınmasına
ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebine istinaden Kızılay Lojistik ve Kan Merkezi’nin Günübirlik Tesis Alanı’na
Fuar ve Kongre Merkezi’nin bir kısmının da Kızılay Lojistik
ve Kan Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan
tadilatı çalışmaları başlatılmıştır.
• 50.Yıl Mah., 2089 ada, 27 no’lu parselde konumlu dini
tesisi alanının kuzey çekme mesafesinin 5m.iken kısmen
3m. kısmen 0m. yeniden düzenlenerek trafo alanı alanın
doğusuna kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği İBB Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
• 709 ada, 5 ve 13 no’lu parsellerin Belediye Hizmet Alanı
iken Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği İBB Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.
• Habipler, 471 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerin Yükseköğretim ve Kampüs Alanı olarak düzenlenmesine yönelik İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışılmaktadır.
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları 10. Madde Yeniden Düzenlenecek Alanlara yönelik 5000 plan notu
doğrultusunda revize edilmiş, İBB Planlama Müdürlüğüne
İletilecektir.
• 50.Yıl Mahallesi, 2452 ada, 16 parselin ticaret alanı
kısmına yönelik B-6 yapılaşma koşulunun E:2.25, maksTAKS:0.40, Yençok:40.00m olacak şekilde düzenlenmesini
içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Meclisimizde değerlendirilmektedir.
• Gazi Mah. 920 ada, 1 parselde konumlu Sağlık Tesisi
Alanının parselin doğusunda düzenlenmesini içeren nazım
imar planı değişikliği hazırlanmış, kurum görüşleri alınarak İBB

Planlama Müdürlüğüne iletilecektir.
• Cebeci Mahallesi, 6756 ada, 2, 3, 4 no’lu parsellerde
konumlu İdari Tesis Alanı ile Kapalı ve Açık Spor Alanı
kullanımları arasında yer alan 7m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik talep edilen plan değişikliği değerlendirilmektedir.

Proje Şefliği 2014 Yılı Faaliyetleri
1. Uğur Mumcu Mahallesi 2615 ada 11 parselde Orhangazi Caddesi Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri Binası mimari,
statik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması işi
tamamlandı.
2. Uğur Mumcu Mahallesi 2409 Ada 4 parselde konut projelerinin mimari, statik, makine ve elektrik projeleri hazırlanması işi tamamlandı.

3. Sultançiftliği Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri, İsmetpaşa Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri ve 50.Yıl Pazar Alanı ve
Hizmet Tesisleri’nde pazar tahtalarının yerleşimi, numaralandırması ile ilgili çalışmalar yapıldı.
4. Zübeyde Hanım Mahallesi 6799 ada 1 parselde Kültür
Merkezi avan projesinin hazırlanması işi tamamlandı.
5. 50.Yıl Mahallesi, 2117 ada 23 parselde 50.Yıl Pazar
Alanı ve Hizmet Tesisleri Binasına fitness salonu ilave kat
tadilat mimari, statik ve tesisat uygulama projelerinin ha-
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zırlanması işi tamamlandı.
6. İsmetpaşa Mahallesi, 6795 ada 5 parselde Karakol
(Emniyet Hizmet) Binası ve Kaymakamlık Lojmanı mimari, statik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması
işinin çalışması devam etmektedir.

- Belediye binası ve hastane arası yol uygulama projesi
düzeltme yapılmaktadır.
(Hastane alt girişinden dolayı)

7. Yunus Emre Mahallesi, 1144 ada 6 parselde Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte madde bağımlılarına
yönelik sosyal tesis proje çalışması devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden
Takip Edilen İşler
- Esentepe mah. 3800 ada 4 parselde Esentepe Katlı Otopark ve Hizmet Tesisleri uygulama projesi tamamlanma
aşamasındadır.
- Zübeyde Hanım mah. 788 ada 1 parselde Katlı Otopark
ve Pazar alanı uygulama projesi tamamlanma ve Yapı
Ruhsatı alma aşamasındadır.

- Kent meydanı avan proje yapılması işi tamamlanmıştır.
- Kent meydanında kalan konutların transferi amaçlı konut projesinin avan projesi tamamlanmıştır.
- Eski Edirne Asfaltı ve Atatürk Bulvarı cephe tasarımı
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tamamlanmıştır.
- İsmetpaşa mah. 6034 ada 5 parselde Gençlik Merkezi

- Uğur Mumcu mah. 6756 ada 3 parselde Hükümet Konağı
yapım işi tamamlanmak üzeredir.
- Gazi mah. 5001 ada 1 parsel Aile Sağlığı Merkezi projesi
tamamlanmıştır.
- Gazi mah. 714 ada 1 parsel anaokulu projesi yapım işi

projesi tamamlanmış ve Spor İl Müdürlüğü’ne arsa tahsisi
yapılmış olup bina yapımı için Bakanlıktan ödenek beklenmektedir.
- Habipler Yanyol Çalışması uygulama projesi tamamlanmış ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
- Topkapı-Habipler (Mescid-i Selam’a kadar) tramvay

tamamlanmak üzeredir.
- 50.Yıl mah. 2524 ada 54 parselde Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi yapım işi devam etmektedir.
- Yunus Emre mah. 1256 ada 107 parselde Kültür Merkezi
yapım işi devam etmektedir.
İlçemizdeki okul inşaatlarının Yatırım İzleme Müdür-

lüğünden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden takibi ve
koordinasyonu yapılmaktadır.

hattının Habipler’e kadar 3 durak uzatılması ile ilgili çalışmalar değerlendirilmektedir.

Yatırım İzleme Müdürlüğünden
(eski il özel idaresi) Takip edilen işler
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* Sultançiftliği Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi olan,
187 ada 25 parseldeki Genel Lise’nin İmar uygulaması,
yeni tapu alınması ve tahsis işleminin Defterdarlıktan takibi yapılarak yapı ruhsatının alınması sağlandı. Okul inşaatı devam etmektedir.
* Yunus Emre Mahallesi, mülkiyeti Sultangazi Belediyesi
ve Maliye Hazinesi olan, 6798 ada 2 parselde, Milli Eğitim
Bakanlığınca ödeneği hazır olan Anadolu Lisesi ile ilgili
olarak Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve
Defterdarlıktan tahsis işlemi yapılmış olup ihale işlemleri
için de Yatırım İzleme Müdürlüğü’nden takibi yapılmakta
olup koordinasyonları sağlanmaktadır.
* 50.Yıl Mahallesi 2070 ada 1 parselde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından projesi hazırlatılan ilköğretim okulunun ihale edilmesi aşaması takip edilmektedir.
Bakanlar Kurulundan ödenek onaylandığında (dış kredi ile
yapılacağından) ihalesi yapılacaktır.
* 471 ada 1 parselde Sağlık Meslek Lisesi projesi TOKİ
tarafından yapılacak olup takip edilmektedir.
* Eski Habipler Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi olan,

• Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırı ile ilgili çalışmalar yapılarak karar verilen sınır (yaklaşık 47,4 ha.) ile
ilgili paftalar hazırlanarak İ.B.B. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderildi.
• Havza içi proje alanı (HİPA) plan ve uygulamasına ilişkin telefon ile ya da bizzat soru soran vatandaşlara bilgi
verildi.
• Havza içi proje alanı (HİPA) imar uygulamasına ilişkin
yapılan çalışmaların takibi yapıldı.
• Cumhuriyet Mahallesi’nde ilan edilen riskli alanda yapılan plan ve proje çalışmalarının takibi yapıldı.
• Cumhuriyet Mahallesi’nde ilan edilen riskli alana ilişkin
telefon ile ya da bizzat soru soran vatandaşlara bilgi verildi.
• Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeniden Düzenleme Alanına ilişkin telefon ile ya da bizzat soru soran vatandaşlara
bilgi verildi.
• 6306 sayılı kanuna ilişkin vatandaşlara bilgi verildi.
• Riskli yapı tespitine, kira yardımlarına ve kredi desteğine ilişkin vatandaşlara bilgi verildi.
• İlçemizde bulunan sitelerden Mavi Evler sitesi, Biriz sitesi, Saydam sitesi ve Önder sitesi için kentsel dönüşüm
çalışması yapıldı. Mevcut durum analizi yapılarak, yıkıp
yeniden yapma durumunda inşaat alanı, daire sayısı, inşaat maliyeti ile ilgili çalışmalar, hesaplar yapıldı. Sitedeki hak sahiplerinin yenileme için müteahhit ile anlaşmaları durumunda karşılaşacakları maliyetler hesaplandı.
• Sultangazi ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
• Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılabilecek alanlar hakkında incelemeler yapıldı.
ihale işlerinde de sıkıntıları gidereceği düşünülmektedir.

467 ada 1 parselde, Milli Eğitim Bakanlığınca ödeneği hazır olan Meslek Lisesi ile ilgili ihale işlemleri için Yatırım
İzleme Müdürlüğü’nden takibi yapılmaktadır, ancak arsa
üzerinde işgaller bulunmakta olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz konu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Kentsel Dönüşüm Şefliği 2014 Yılı Faaliyetleri
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
NO

FAALİYET BİLGİLERİ

TARİH/ADET

1

DENETİM TARİHLERİ

01/01/2014-31/12/2014

2

DENETİM EKİPLERİ

4

3

YAPILAN TOPLAM DENETİM SAYISI

4919

4

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BULUNAN İŞYERİ SAYISI

1831

5

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BULUNMAYAN İŞYERİ SAYISI

3088

6

DENETİM SONUCU SIHHİ MÜESSESE SAYISI

3142

7

DENETİM SONUCU GAYRİSIHHİ MÜESSESE SAYISI

1603

8

DENETİM SONUCU UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ SAYISI

174

9

YAZILACAK OLAN İŞYERİ KAPATMA SAYISI

3090

10

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN KAPATMA YAZISI SAYISI

251

11

DENETİMİ BİTEN CADDE/SOKAK SAYISI

240

12

DENETİMİ BİTEN MAHALLELER

13

2014 YILI TERAZİ BEYAN SAYISI - AYARI YAPILAN TERAZİ SAYISI

14

2014 YILI TOPLAM ALINAN BAŞVURU SAYISI

15

BAŞVURULARIN DAĞILIM SAYILARI GSM/SM/UAM

16

HAFTA TATİLİ RUHSATI BAŞVURU SAYISI

87

16

HAFTA TATİLİ RUHSATI BAŞVURU SAYISI

87

18

Düğün Davetleri Katılım

391

2 (UĞUR MUMCU VE 50.YIL MAH.)
101-100
1091
326/618/60

GİDEN EVRAK/VERİLEN RUHSAT SAYILARI

ADET

GİDEN EVRAK KAYIT SAYISI

3841

VERİLEN RUHSATLAR TOPLAMI*

552

* GSM Ruhsat + SM Ruhsat + UA Ruhsat + Hafta Tatili Ruhsatı

TAHAKKUK/TAHSİLAT HARÇLAR

158

TUTAR

MUAYENE HARÇLARI VE İŞYERİ HARÇLARI - TAHAKKUK

1.441.822,00 TL

MUAYENE HARÇLARI VE İŞYERİ HARÇLARI - TAHSİLAT

1.190.940,00 TL

2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Değerler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

RUHSAT TÜRÜ

RUHSAT MÜRACAATI

RUHSATLANDIRILAN İŞYERİ

GAYRİSIHHİ RUHSAT

326

88

SIHHİ RUHSAT

618

332

UMUMA AÇIK RUHSAT

60

45

HAFTA TATİLİ RUHSATLARI

87

87

1091

552

TOPLAM

Müdürlüğümüze ait gelen-giden evrak sayısı aşağıdaki gibidir.

MÜDÜRLÜK GELEN EVRAK KAYIT SAYISI

5061

MÜDÜRLÜK GİDEN EVRAK KAYIT SAYISI

3841

Başvuru durumuna göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma oranı

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜ TABLOSU
1.

Gayrisıhhi Müessese Ruhsatlandırma oranı

%27

2.

Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma oranı

%54

3.

Umuma Açık Müessese Ruhsatlandırma oranı

%75

4.

Hafta Tatili Ruhsatlandırma oranı

%100
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Teftiş Kurulu Müdürlüğü
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET BİLGİLERİ
Faaliyetin Adı

2013 den Devreden Dosya
Sayısı

2014 de Gelen Dosya Sayısı

İnceleme

1

4

5

-

Soruşturma

2

2

4

-

TOPLAM

3

6

9

-

2014 de Tamamlanan Dosya Sayısı 2015 Yılına Devreden Dosya Sayısı

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi; 2014 yılında müdürlüğümüz müfettişleri tarafından toplam 5 (beş) inceleme ve 4
(dört) disiplin soruşturması yapılmıştır. 2013 yılında İşlemi başlayan 3 (üç) dosya 2014 yılına devretmiş, 2014 yılında
işlemi başlayan 6 (altı) adet dosya ile birlikte toplam 9 (dokuz) dosya tamamlanarak rapor hazırlanmış ve Başkanlık
Makamı onayı ile ilgili birimlere gönderilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sultangazi İlçesi sınırlarında katı atıkların (çöplerin) ve
molozların toplanması ve nakli, çöplerin toplanması,
yüklenmesi ve nakli işi 15 Mahallede 2 vardiya halinde
devam etmektedir.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev yetki ve sorumluluğu kapsamındaki işleri gerçekleştirmek üzere 2014 yılı
içerisinde;
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizin tüm mahalleleri her gün ortalama 339.000 m² uzunluğundaki alan,
elle süpürme ve araç ekipman yardımı ile çöp toplanmakta, yıkanmakta ve süpürülmektedir. 2 Adet süpürge
aracıyla program dâhilinde ince temizlik çalışmaları
koordine edilmektedir.
El ve makine ile toplam 98.280 km2’lik alanın ince temizliği yapıldı.
Temizlik hizmetimiz Sultangazi İlçemizin 15 mahallesindeki 1646 sokağını kapsamaktadır.
Günlük ortalama 430 ton/gün organik evsel atık çöp
toplanmaktadır.
Katı atıklarla çevrenin kirletilmesini engellemek amacı
ile bölgedeki moloz atıkları çuval sayılarının çokluğuna
göre; (10 çuval üstü makbuz karşılığı olmak üzere) aylık
ortalama 78 kamyon, bir yılda ise toplam 78 kamyon/ay
x 18 ton/kamyon x 12 ay/ yıl = 16.848 ton moloz, toprak
ve cüruf döküm sahasına gönderilmektedir
Vatandaşların talebi üzerine eski mobilya ve çekyatları
döküm sahasına ücretsiz olarak nakledilmektedir. Ayda
ortalama 52 kamyon, bir yılda 52 kamyon/ay x 12 ay/yıl
= 624 kamyon eski çekyat, koltuk ve yatak malzemesi
toplanıp, döküm sahasına nakledilmektedir.
Müdürlüğümüz sorunlarına pratik çözüm üretmek ve
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hizmet kalitesini artırmak için, mevcut kamyonet kontrol
aracının giydirilmesi ve ses sistemi yaptırılarak günlük
ikazlar ve zamansız çöp çıkarmaları engelleme çalışması
yapılmaktadır. “EN GÜZEL TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR”
sloganı ile sokaklarda toplu çalışmalara devam edilmektedir.
Okullarımızdan ve ibadethanelerimizden gelen yıkama, süpürme, temizleme taleplerine anında müdahale
edilmektedir. Okulların açılması süreci takip edilerek tüm
okullarımızın girişlerinin tretuvarlar boyatılmıştır. İstek
olması durumunda da sıra çizgileri de çizilmiştir. Okullarımızın bahçe temizliğine süpürge ve yıkama araçlarıyla
yardımcı olunmaktadır. Okullardan gelen taleplere, müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda yardımcı olunmaktadır. Çalışmalarımız en uzak noktalardan başlatılmış,
merkezde sonuçlandırılmıştır. Sosyal Belediyecilik ve
hizmet kalitesi burada öne çıkarılmıştır.
İlçemiz genelinde okullar başta olmak üzere dış mekân
çöp kovaları ve çöp konteynerlarının montajı, tamiri,
bakımı rutin olarak devam etmektedir.
Konteyner giydirme panoları yaptırılarak konteynerler
estetik bir görünüme kavuşturulmuştur.
Alınan direk tipi çöp kovaları ilçe genelinde işlek cadde
ve sokaklarımıza yerleştirilmiştir.
Sultangazi genelinde bulunan ibadethanelerimizin her
birine ayda bir kez sıra gelmesi amaçlanarak bir program
dahilinde halı temizliği ve kontrolü yapılmaktadır.
Aynı dönemde İlçemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren 20’den az yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarından
tıbbi atıklar toplanarak, Büyükşehir Belediyesi yakma
tesislerine nakledildi. 28’si diş hekimi muayenehanesi,
27’si ASM( Aile Sağlığı Merkezi), 8’i tıp merkezi, 14’ü

diyaliz evi, 5’i bireysel branş muayenehanesi ve 2’si
kurumsal olmak üzere toplam 84 noktadan tıbbi atık
alınmaktadır. Ancak 25.04.2014 tarih ve 1052 sayılı İ.B.B.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü yazısına istinaden 01.01.2015 tarihinden
itibaren tıbbi atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacaktır.
Kurban Bayramı süresince; Kurban kesim yeri olan çadır
alanı kurulması için İşletmeler Müdürlüğümüze personel desteği verilmiştir. Kurban Çadır alanının temizliği
ve kontrolü koordineli bir şekilde tüm Bayram boyunca
yapılmıştır. Kurban kesim yerlerine personelimiz tek tek
atık poşetleri dağıtmış ve anons personelinin çalışmalarıyla birlikte kesim alanının temizliği (hayvan pisliği ve
atıklarının etrafa atılmaması vb.) ile ilgili bilgilendirme
ve uyarılar yapılmıştır. Veteriner birimine temizlik hususunda destek sağlanmıştır. Bayram süresince bölgedeki
konteynerlarımız ekstra bir temizliğe tabii tutulup yıkama ve dezenfektesi yapılmıştır. Kurban Bayramı sonrası
kesim yerleri ve çadır alanındaki tüm atıklar bertaraf
edilmiş ve temizliği yapılmıştır. Ayrıca kurban çadırlarının kurulumunda ve toplanıp depolanmasında destek
sağlanmıştır.

ile Encümen Kararı doğrultusunda katı atık sözleşmesi
imzalanmış ve ilgili sözleşme belgeleri, Mali Hizmetler
Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
Tıbbi Atıklar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı –İl
Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda 84 ayrı
noktadan tıbbi atıklar alınarak Büyükşehir Belediyesi
yakma tesisine nakli sağlanmıştır. 01.01.2015 tarihinden
itibaren ise tıbbi atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından toplanacaktır.
Vatandaştan gün içerisinde gelen telefon ve şifahi olarak
gelen dilek ve şikayetler zaman geçirilmeden değerlendirilip gereği yapılmıştır.

İlçemizde kurulan 15 adet Semt Pazarı özellikle Pazar toplanmasının hemen ardından araç parkı ve yaya
yoğunluğu oluşmadan akşamları süpürülmektedir. Ayrıca
küçük sulama aracı koku oluşmaması için deterjanlı
su sıkarken, büyük tanker de yıkamasını yapmaktadır.
Akabinde sabah mesaisi ile ‘Pazar Yerleri’ küçük sulama
aracı ile yıkanmaktadır.
Encümen Kararı doğrultusunda katı sanayi atığı çıkaran
işyerleri ile katı atık sözleşmeleri yapılarak, katı atıklarının toplanması ve nakli sağlanmaktadır. 2014 yılı sonu
itibariyle 916 adet katı atık sözleşmesi bulunmaktadır.
Ana cadde ve refüjlerin bordürlerinin sarı ve beyaz renge
boyanması çalışmaları yapılmıştır.
Temizlik bilincini çocuklara aşılamak amaçlı ilçemiz genelindeki ilk ve ortaokul düzeyindeki toplam 63 okuldaki
Sağlık, Beslenme ve Temizlik Kulübü öğrencilerine temizlik konusunda eğitim verilmektedir. Daha temiz, daha
yaşanabilir bir Sultangazi’nin temellerini oluşturmak
amaçlı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. 3 dalda toplam 9 ödül sahiplerini bulacaktır.
Çeşitli Kurum, Kuruluş ve vatandaştan gelen 948 adet
Resmi yazı ve dilekçenin gereği yapılıp, ilgililerine bilgi
verilmiştir..
1246 adet Çağrı Merkezi başvuru formu değerlendirilip,
2014 yılına ait tüm çağrı merkezi evrakları sonuçlandırılmıştır.
Katı sanayi atıkları ile ilgili 2014 yılında, 72 adet işyeri
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Yapı Kontrol müdürlüğüne bağlı teknik eleman ve elamanlarımızca yapılan
bölge kontrol ve müdürlük çalışmaları hakkındaki faaliyetlerimiz şunlardır
Gelen evrak sayısı

: 20.541 adet

Giden evrak sayı

: 19.916 adet

Cevap verilen şikayet sayısı

: 511 adet

Tutulan zabıt sayısı

: 93 adet (1nolu yapı tatil tutanağı)

Verilen iskan sayısı

: 507 adet iskan verilmiştir.

İskan + Isı Yalıtım

: 3.165.482,03.-TL tahakkuk ve 2.465.629,75.-TL tahsil

İş bitirme sayısı

: 507 adet

Encümen kararları

: 93 adet 42.madde kararı, 93 adet 32.madde kararı hazırlanmıştır.

Asansör işletme ruhsatı

: 177 adet

Yıkım ekibi bölge kontrolleri:

Tüm bölgede 1.897 adet yerin kontrolleri yapılmıştır.

Yapı tatil tutanağı işlemleri – Encümen kararları işlemleri- İşyeri ruhsat denetim md. işlemleri yapılmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğü
• 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre faaliyetlerini sürdüren Belediye Meclisimiz 2014 yılı içerisinde
Toplam 25 Birleşim gerçekleştirilmiş ve Müdürlüklerden gelen toplam 175 Teklif karara bağlanmıştır. 2014 yılı içerisinde verilen Önerge sayısı 23’dür.
• 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesine göre faaliyetlerini sürdüren Belediye Encümenimize 2014 yılı içerisinde toplam 844 adet teklif gelmiş ve Encümen üyeleri tarafından incelenerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar
gereği için ilgili Müdürlüklere iletilmiştir.
• Başkanlığımız Kurum Arşivi Hizmetleri şefliğimizde Müdürlüklerden gelen talepleri karşılamak, Dijital arşivde taranacak dosyaları teslimatı ve geri dönüşünü sağlamak, talep edilen dosyaları Dijital ortama hazırlamak adına bugüne
kadar 1700 adet dosya kontrol edilip, taranıp, indekslenmiştir.
• Belediyemizi ilgilendiren tüm resmi evrak ve dilekçelerin ilk kayıt yeri olan genel evrak bürosunda tüm evraklar
incelenerek tasnifi yapılmıştır. Evraklar konularına göre ilgili Müdürlüklere havale edilmiş, birimlerimiz tarafından
hazırlanan evraklar ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır. 2014 yılı içinde işlem gören evrak sayısı,

Gelen evrak sayısı:

11.235

Giden evrak sayısı:

5.284

Dilekçe sayısı

23.779

:

Posta Gönderimi :

13.980

Toplam

54.278

:

• Nikah ve düğünlerin gerçekleştirildiği Evlendirme memurluğumuz tarafından 2014 yılı içerisinde 3689 adet nikah
akdi gerçekleştirilmiştir.
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Zabıta Müdürlüğü
1-Zabıta Müdürlüğüne toplam gelen evrak sayısı 2862
adettir. Sonuçlandırılarak cevap verilen(İntaç) ve müdürlüğümüzce üretilen evrak sayısı 3236 adettir.
2- Ruhsat Müdürlüğüne işlem yapılmak üzere gelen evraklar üzerine,. 541 adet işyeri mühürlenerek faaliyetten
men edilmiş, ruhsat müracaatında bulunan 153 işyerinin
mührü açılmış, 52 işyerine mühür fekk-i zabtı tanzim
edilmiştir. Toplamda 1121 adet işyeri ruhsat başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 574 adedi işyeri açma ve
çalıştırma ruhsatını almıştır.
3-Ruhsat Müdürlüğünden ruhsat aldırılması için Müdürlüğümüze gönderilen evrak sayısı 1677 adet olup, 1353
adedi neticelendirilmiştir. Ayrıca Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü elemanlarınca müştereken yapılan çalışmalar neticesinde 3056 işyeri denetlenmiş, 1923 işyerine
tebligat yapılmıştır.
4-Zabıta Müdürlüğümüze Çağrı Merkezi, e.mail, yolu ile
intikal eden 3964 adet şikâyet formu yerinde incelenerek
sonuçlandırılmıştır. Ayrıca merkezimize tahmini olarak
2000-2500 adet telefon ulaşan şikâyet ve müracaatlarda
mahallinde değerlendirilerek gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
5-Zabıta Müdürlüğümüzce 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 228 kişiye toplamda 52.219,00 TL cezai işlem
uygulanmıştır.
6-Kaymakamlık Makamının 5 adet kahvehaneye vermiş
olduğu süreli kapama kararı uygulanmıştır.
7-İlçemiz genelinde dilencilik yaparak çevreyi rahatsız
eden 18 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33/1
maddesine istinaden 1.638,00TL tutarında idari yaptırım
kararı uygulanmış, ayrıca aynı kanunun 33/2 maddesi
gereği 48 kişinin dilenirken elde etmiş olduğu toplam
1.881,26 TL para alınan Encümen kararlarına istinaden
Kamu Mülkiyetine geçirilmiştir.
8-5326 sayılı Kabahatler Kanununun gürültü başlıklı
36/1 maddesine istinaden 2 kişiye 182,00TL tutarında, ayrıca aynı kanunun 36/2 maddesi gereği 3 kişiye
6.000,00TL tutarında idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
9-5326 sayılı Kabahatler Kanununun mal ve hizmet
satmak için başkalarını rahatsız etmek başlıklı 37/1
maddesine istinaden 36 kişiye 3.276,00TL tutarında idari
yaptırım kararı uygulanmıştır.
10-Meydan,cadde,sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışı arz edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesine
istinaden 102 kişiye 9.282,00TL tutarında, ayrıca aynı
kanunun 38/2 maddesi gereği buralara inşaat malzemesi
yığan 12 kişiye 7.900,00TL tutarında idari yaptırım kararı
uygulanmıştır.
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11-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/3 maddesine
istinaden kaçak hayvan kesen 12 kişiye 1.092,00TL tutarında, 41/4 maddesine istinaden inşaat atık ve artıklarını
bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan 13 kişiye 15.878,00TL tutarında, 41/5 maddesine istinaden kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç
fazlası ev eşyasını atan 2 kişiye 182,00TL tutarında idari
yaptırım kararı uygulanmıştır.
12-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/1 maddesine
istinaden izinsiz olarak afiş asan 28 kişiye 6.789,00TL
tutarında idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
13- İlçemiz dahilinde 15 adet karpuz sergisine izin verilmiş olup belediyemiz veznesine 51.500,00 TL tutarında
sergi harcı tahsil ettirilmiştir.
14- İlçemiz dahilinde kurulan 15 adet semt pazarında iç
ve dış kısımlarında seyyar çalışmalar yapılarak, nizam
intizam sağlanmış, kurallara uymayan ilgililer hakkında
Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak idari yaptırım
karar tutanakları tanzim edilmiştir.
15-Esentepe Mahallesi, Perşembe Pazarında 1 pazarcı
ya ait 7(yedi) adet Pazar tahtası encümene sevk edilerek
iptal edilmiştir.
16-Sultangazi Belediye Meclisinin Almış Olduğu Karar
doğrultusunda Sultançiftliği, 50.Yıl ve İsmetpaşa Mahallelerindeki semt pazarları, kurulmuş oldukları sokak
üzerlerinden kaldırılarak Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan Hizmet Tesislerine taşınmaları sağlanmış,
tüm pazarcılara Pazar Yerleri Yönetmeliğine göre Kimlik
kartı ve Pazar yeri Tanıtım Levhaları çıkartılmıştır.
17-İlçemizde Ramazan Aylarında kurulan iftar çadır
alanlarında, sokak iftar alanlarında ve teravih ve sabah
namazı programlarında gerekli tedbirler alınarak nizam
intizam sağlanmıştır.
18-Yağlı Güreş organizasyonlarında gerekli tedbirler
alınarak nizam intizam sağlanmıştır.
19-İlçemizde kurulan Kurban Pazar yerinde, çadırların
kurulumunun tamamlanmasından itibaren görev yapılmaya başlanmış, alan içerisine kaçak hayvan girişlerine
ve kurban satış alanı çevresindeki kaçak hayvan satışlarına mani olunmuş olup, kaçak kesim yapanlar hakkında
da gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Ayrıca kurban
satış alanı giriş ve çıkış noktalarında gerekli tedbirler
alınarak araçlar park alanlarına yönlendirilmiştir.
20-İlçemizde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okul
önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde seyyar faaliyetlerine
mani olunmuştur. Ayrıca trafik akışı sağlanmış ve öğrencilere açıkta satışı yapılan gıda maddelerini tüketmemeleri konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır.

21-İlçemiz dahilindeki seyyar faaliyetleri engellemek
adına yapılan çalışmalarda toplam 156 adet yedd-i emin
zabtı tanzim edilmiştir.
22- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile müşterek
olarak Cebeci Mahallesinde ruhsatsız olarak faaliyet
gösteren ve çevre kirliliğine sebep olan döküm atölyeleri
Belediye Encümeni tarafından alınan karara istinaden
mühürlenerek faaliyetten men edildi.
23- İlçemizde Belediye Başkanlığımızca ve/veya kamu
kuruluşlarınca düzenlenen kros, cirit, konser, tiyatro

vb. etkinliklerde düzeni sağlamak amaçlı olarak gerekli
sayıda zabıta personeli görevlendirilmiştir.
24- Zabıta müdürlüğümüz 7 gün 24 saat olarak aralıksız
çalışmakta olup, kaçak hafriyat döküm ve inşaat, moloz
dökümlerine mani olmaktadır.
25- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılan resmi törenlerde zabıta hizmetleri
yapıldı.
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A- Üstünlükler

Profesyonel ve eğitim seviyesi yüksek üst yöneticilerin
varlığı
Belediyecilik uygulamalarında deneyimli yönetici kadronun varlığı
Dinamik, yeni ve çağdaş yönetim anlayışına uyum sağlayabilen personel yapısı
Proje hazırlama ve yönetme deneyimi olan personelin
varlığı
Katılımcı etkin ve şeffaf yönetim prensibi ile çalışma
Vatandaş şikâyet ve taleplerinin etkin ve hızlı değerlendirilmesi,
Tesisleşme ve Altyapı çalışmalarında atılımın yapılması
Hizmet sunumu ve kaliteye etkisi açısından gelişmiş, modern bir hizmet binasının olması
E-belediyecilik uygulamalarının arttırılması,
Yönetim Sistemi uygulamalarının varlığı (Stratejik Planın
olması, Performans Programı, Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları, İç Kontrol Uyum Eylem Planı)
Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmuş olması ve bu kapsamda hizmet sunulması,
Yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
Kadın, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

168

B- Zayıflıklar

Nüfus sayısına oranla personel eksikliğinin olması
Yönetim Sistemi uygulamaları konusunda uzman personelin sayısal azlığı
Birimler arası koordinasyon eksikliği
Teknolojik altyapının olanaklarından yeterince yararlanılamaması.
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
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Zayıf yönleri gidermek, güçlü yönleri korumak ve artırmak
için katılımcı yöntemlerle hazırlanan stratejik plan ve iç
kontrol uyum eylem planının uygulanmasına devam edilmelidir.
İstanbul Kalkınma Ajansına daha çok proje sunulmalıdır.
Hizmet içi eğitimin konuları, Belediyemiz amaç ve hedeflerini dikkate alarak personelin eksik olduğu alanlarda
verilmelidir.
Personel sayısı arttırılmalıdır.
Belediyemiz kaynaklarını daha etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanmak, evrak ve arşiv faaliyetlerini mevzuata ve iç kontrol sisteminin gereklerine uygun olarak
doğru ve hızlı şekilde yürütmek ve böylece hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla elektronik doküman ve arşiv
yönetim sistemine geçmelidir.
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Osman ÖZBOSTAN
İşletme ve İştirakler Müdürü

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü

Adil DAYIOĞLU
Özel Kalem Müdürü

Turan BÜYÜKBEKTAŞ

Nuri KARADAYI

Av. Olcay ATAŞ

Teiş Kurulu Müdür V.
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İlker DEMİR

Yazı İşleri Müdürü

Hukuk İşleri Müdürü

Melek TÜRKMEN

Halil KARAKUŞLU

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürü

Asuman KÖLE
Fen İşleri Müdürlüğü

Hasan GÜNEŞ
İmar ve Şehircilik Müdürü

Yaşar BOSTANCI

Yavuz PADEM

Bilgi İşlem Müdürü

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü

Nazmiye UÇAR

Ahmet ÇAKAN

Park ve Bahçeler Müdürü

Plan ve Projeler Müdürü

Ercan PİŞİRİR

Ebubekir KABLAN

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü

Nazmi BALA
Temizlik İşleri Müdürü

Cumhur AKPINAR
Yapı Kontrol Müdürü

A.Serkan SENCAR

Süleyman AKKAYA

Zabıta Müdürü

Emlak ve İstimlak Müdürü

175

FAALiYET
RAPORU

2014

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Mustafa BEKTAŞ
Mali Hizmetler Müdürü
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Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı
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