














     Belediyecilikte, “KATILIMCI ve ETKÝLÝ YÖNETÝM” biçimimizle, MARKA KENT 
     Yapýsýnda “ ÝZLEYEN DEÐÝL, ÝZLENEN OLMAK ”.  
Maltepe Belediyesi, Yönetiminden baþlamak üzere tüm teþkilat yapýsý ile katýlýmcý bir yönetim süreci uygulayarak, 
halkýnýn yaþam kalitesini arttýrmak amacýyla etkili politikalar geliþtirmeyi, hizmet çeþitliliðini arttýrarak, hizmet 
kalitesini yükselterek güçlü bir ekonomiye sahip olmayý ve bu doðrultuda alýþýlagelmiþ belediyecilik anlayýþý dýþýnda fark 
yaratarak, çaðý yakalamýþ marka kent yapýsýnda, belediyecilikte faaliyetleri izlenen ve uygulanan bir belediye olmayý 
vizyonu olarak belirlemiþtir. 
 
     Maltepe Belediyesi, bu vizyon çerçevesinde kent yönetiminde uygulamaya koyacaðý projelerle öncelikle en önemli 
paydaþ sýnýfý olan Maltepe halkýnýn ,sürekli geliþen hizmet anlayýþýyla yaþam kalitesini arttýrmayý, kent için diðer önemli 
paydaþlarý olan kamu kurum/kuruluþlarý ile katýlýmcýlýk prensibine dayalý, sonuç odaklý vizyon projeleri üretmeyi ve 
yönetmeyi hedeflemektedir. 

     Yerel yönetimlerin hizmet faaliyet alanlarý baðlý olduklarý ilgili yasalarla tanýmlanmýþtýr. Bu yasalara  göre yerel 
yönetimler halka hizmet için seçilmiþtir ve hizmet etmek, hizmet üretmek için vardýr. Bu baðlamda yerel yönetime 
seçilerek gelen yerel idare, hizmet süresi içinde mevcut kaynaklarý en iktisatlý ve en verimli þekilde kullanarak hizmet 
etmeyi hedeflemektedir. Yönetim sürecindeki en temel amaç hizmet etmek olduðu için en temel ve en önemli 
hedefte, halkýn yaþam kalitesini arttýracak faaliyetlerde bulunmaktýr. 
 
     Maltepe Belediyesi yönetiminin misyonu; Maltepe’yi, Katýlýmcý yönetim biçimiyle KENTSEL YENÝLEÞÝM sürecini 
tamamlayarak GELÝÞMÝÞ KENT yapýsýna ulaþtýrmak, MARKA KENT yapmak ve Maltepe halkýnýn yaþam kalitesini 
sürekli arttýrmaktýr. 





























 

Sýra 
No

Teknik Malzemenin Cinsi
 

Adedi
 

1 Sunucu

 
17

 2 Bilgisayar

 

600

 3 Dizüstü Bilgisayar

 

50

 4 Yazýcý

 

170

 
5 Plotter 3

  
6 Güç Kaynaðý 12

7 Firewall 2

8 Internet Trafik Kontrol 5

Harcama Programlarý 
2011 Yýlý 

Bütçeye Konulan Harcanan 

01 Personel Giderleri 32.071,300 30.572,534 

02 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi  4.996,700 4.697,746 

03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 77.902,200 65.871,659 

04 Faiz Giderleri 301.000 28.860 

05 Cari Transferler  6.641,083 5.439,667 

06 Sermaye Giderleri 26.908,400 18.941,591 

07 Sermaye Transferleri  9000  0 

08 Borç Verme 2.000 0 

09 Yedek Ödenekler  168.317 0 

TOPLAM 149.000,000. 125.552,067 



     Maltepe Belediyesinin stratejik amacý; Maltepe’yi, Katýlýmcý ve Yenilikçi yönetim anlayýþýyla alternatif yönetim 
politikalarý geliþtirerek, kent idaresinde halkýndan aldýðý güç ve etkin insan kaynaklarý ile kentin her anlamda 
geliþimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapýya ulaþarak, bu yapýyý her zaman halkýnýn sosyal,kültürel 
yaþam kalitesini arttýrma amacýyla en verimli þekilde kullanan MARKA KENT düzeyine getirmektir. 



1.1. Katýlýmcý Etkin Yönetim 
1.1.1. Yönetim Organizasyon 

1.1.1.1. Organizasyonel Geliþim 
1.1.1.2. Stratejik Plan 
1.1.1.3. Performans Planý 

1.1.1.4. Kalite Yönetim Sistemi 
1.1.1.5. Ýç Kontrol Denetim Sistemi 
1.1.1.6. Faaliyet Raporu 

1.1.2. Kent Konseyi (Oluþum-Meclisler-Platformlar) 

1.1.2.1. Çocuk Meclisi 
1.1.2.2. Gençlik Meclisi 
1.1.2.3. Kadýn Meclisi 
1.1.2.4. Engelliler Meclisi 

1.1.2.5. Emekliler / Yaþlýlar Meclisi 
1.1.2.6. Muhtarlar Platformu 
1.1.2.7. Sanatçýlar Platformu 
1.1.2.8. Çevre Gönüllüleri Platformu 

1.1.2.9. Kamu Görevlileri Platformu 
1.1.2.10. Hayvanseverler Platformu 
1.1.2.11. Denizi Koruyanlar Platformu 
1.1.2.12. Spor Kulüpleri ve Sporcular Platformu 
1.1.2.13. Bilim Ýnsanlarý Platformu 

1.1.2.14. Ýnsan Haklarý Koruyucularý Platformu 
1.1.2.15. Kent Saðlýðýný Koruyanlar Platformu 
1.1.2.16. Ýþ Adamlarý Platformu 
1.1.2.17. Medya Mensuplarý Platformu 

1.2. Etkin Ýnsan Kaynaklarý , Güçlü Kurumsal Yapý 
1.2.1. Organizasyonel Geliþim 

1.2.1.1. Güçlü Teþkilat Yapýsý 
1.2.1.2. Ýstihdam 

1.2.1.3. Rotasyon 
1.2.1.4. Kalite Yönetimi 
1.2.1.5. Ar-Ge 

1.2.2. Eðitim ve Kurumsal Yapý Oluþumu 

1.2.2.1. Eðitim Programý 
1.2.2.2. Eðitim Kataloðu 
1.2.2.3. Oryantasyon 
1.2.2.4. Kurum Kültürü 

1.2.2.5. Bülten 
1.2.2.6. Ödül Sistemi 

1.2.3. Destek Hizmetler 
1.2.3.1. Kurum içi Destek Hizmetler 

1.2.3.2. Kurum dýþý Destek Hizmetler 
1.2.3.3. Ulaþtýrma Hizmetleri 

1.3. Güçlü Mali Yapý 
1.3.1. Finans Yönetimi 

1.3.1.1. Finansal Destek 
1.3.1.2. Tahsilat 
 

1.3.1.3. Þeffaflýk 
1.3.1.4. Tasarruf 
1.3.1.5. Genel Bütçe 
1.3.2. Ýç Kontrol Denetim Sistemi 
1.3.2.1. Denetim Yönetimi 

1.3.2.2. Kent Bilgi Sistemi 
1.4. Kentsel Yenileþme 

1.4.1. Ýmar, Þehircilik ve Planlama 
1.4.1.1. Ýmar Ýþleri ve Kent bilgi sistemi 

1.4.1.2. Planlama 
1.4.1.3. Emlak ve Ýstimlak 

1.4.2. Alt Yapý 
1.4.2.1. Asfalt 

1.4.2.2. Tretuar 
1.4.2.3. Taþ Kaplama 
1.4.2.4. Yaðmur Suyu Kanalý 
1.4.2.5. Yol Bakým Onarým 

1.4.3. Tesisleþme 
1.4.3.1. Spor Kompleksleri 
1.4.3.2. Semt Poliklinikleri 
1.4.3.3. Aðýz Diþ Saðlýðý Kliniði 

1.4.3.4. Ana Kucaðý Çocuk Merkezi 
1.4.3.5. Kadýn Dayanýþma ve Sýðýnma Evi-Aile Dayanýþma Merkezi 
1.4.3.6. Madde Baðýmlýlarý Rehabilitasyon Merkezi 
1.4.3.7. Kýz Yurdu 

1.4.3.8. Halk Mutfaklarý 
1.4.3.9. Çocuk Oyun Alanlarý 
1.4.3.10. Basketbol Sahalarý 
1.4.3.11. Spor Alanlarý 
1.4.3.12. Afet Yönetim Merkezi Binasý 

1.4.3.13. Yeddi Emin Deposu 
1.4.3.14. Veteriner Hizmet Binasý 
1.4.3.15. Hayvanlar Ýçin Bakým Merkezi 
1.4.3.16. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðýndan 

Talep Edilecek Tesisleþme Çalýþmalarý 
1.4.3.16.1. Baðdat Cd. Alt Geçit Projesi 
1.4.3.16.2. Altayçeþme Mh. Zeminaltý Otoparký 
1.4.3.16.3. Feyzullah Mh. Zeminaltý Otoparký 

1.4.3.16.4. Baðdat Cd. Düzenleme Projesi 
1.4.3.16.5. Yalý Mh. Balýkçý Köyü 
1.4.3.16.6. Atatürk Caddeleri Prestij Yol Projesi 
1.4.3.16.7. Maltepe Kavþaðý Girne Mh. Kolu 

1.4.3.16.8. Karacabey Kavþaðý Baðlantý Yollarý 
1.4.3.16.9. Piri Reis Cd. Kavþaðý 
1.4.3.16.10. Baþýbüyük-B.Bakkalköy Baðlantý Yolu 

                                 Ortak Altyapý Ýnþaatý 

1.4.3.16.11. Mal10 Kodlu Alternatif Ana Arter Yolu 
1.4.3.16.12. Esenkent Yeþil Alan Projesi 
 



1.5. Çevre Yönetimi 
1.5.1 Aktif Denetim 

1.5.1.1. Çevresel Gürültü Ýle Mücadele 
1.5.1.2. Saha Denetimleri (Gýda-Ýmalat-Korsanla Mücadele) 
1.5.1.3. Ýþgaliye – Görüntü Kirliliði Ýle Mücadele 

1.5.1.4. Semt Pazarlarý 
1.5.1.5. Ruhsatlandýrma 

1.5.2. Aktif Temizlik 
1.5.2.1. Çöp Temizliði 

1.5.2.2. Atýk Yönetimi 
1.5.2.3. Yýkama-Boyama 
1.5.2.4. Çevre Eðitimi 
1.5.2.5. Techizat – Donaným 

1.5.3. Aktif Hijyen 
1.5.3.1. Hijyen Yönetimi 
1.5.3.2. Hijyen Eðitimi 
1.5.3.3. Ýlaçlama – Bertaraf 

1.5.3.4. Sahipli – Baþýboþ Hayvanlar 
1.5.3.5. Hijyenik Düzenlemeler 

1.6. Saðlýklý Kent 
1.6.1. Saðlýklý Yaþam Politikalarý 
1.6.2. Saðlýk Tesisleri 

1.6.3. Poliklinik Hizmetler 
1.6.4. Saðlýk Taramalarý – Evde Bakým Hizmetleri 

1.6.5. Techizat – Donaným 
1.6.6. Hayvan Saðlýðý 

1.7. Sosyal Kent 
1.7.1. Sosyal Tesisleþme 
1.7.2. Sosyal Yapý – Sosyal Yaþam 

1.7.2.1. Sosyal Kadýn 
1.7.2.2. Sosyal Çocuk 
1.7.2.3. Sosyal Engelli 

1.7.3. Sosyal Eðitim 

1.7.4. Sosyal Toplum 
1.8. Kültür Kent 

1.8.1. Kültürel Tesis 
1.8.2. Kültürel – Sanatsal – Sportif Etkinlikler 

1.9. Yeþil Kent 
1.9.1. Yeþil Ýlçe 
1.9.2. Yeþil Enerji 

1.10. Ýletiþen ve Teknolojik Belediye 

1.10.1. Kurum Ýçi Ýletiþim Yönetimi 
1.10.2. Kurum Dýþý  Ýletiþim Yönetimi 
1.10.3. Teknolojik Geliþim 

1.11. Fon Yönetimi 
1.11.1. Ulusal / Uluslararasý Finans Kaynaklarý 

1.11.2. Maltepe Kentleþme Fonu (Maltepe Kent Konseyi) 















· Baþkanlýkça verilen görevleri yapmak, bu husustaki yazýþmalarý yürütmüþ, 591 adet dosyalayarak 

muhafazasýný saðlamýþtýr. 

· Baþkanlýk makamýnýn emir ve direktiflerini birimlere ulaþtýrmýþ, takip ve sonuçlandýrýlmasýný saðlamýþtýr. 

· Birimler arasý koordinasyonu temin etmiþtir. 

· Vatandaþ, kurum ve kuruluþlardan gelen Baþkan ile görüþme isteklerini takip ederek randevu taleplerini 

karþýlamýþtýr. 

· Baþkanlýðý ilgilendiren toplantý, brifing ve görüþmeleri düzenlemiþ, bunlara ait önemli not ve tutanaklarý 

tutmuþtur. 

· Belediye Baþkanýnýn katýlmadýðý organizasyonlara Baþkanlýk makamý adýna mesaj, çelenk ya da çiçek 

gönderilmesini saðlamýþtýr. 

· Belediye Baþkanýnýn aðýrlama, kutlama, tören, haberleþme, temsil ile ilgili çalýþmalarýný yapmýþtýr. 

· Açýlýþ, kutlama, mezuniyet ve benzeri törenleri, panel, konferans, seminer, toplantý gibi faaliyetleri organize 

etmiþtir. 

· Belediye Baþkanýnýn onaylamasý gereken tüm evraklarýn sunulmasý ve ilgili birimlere daðýtýlmasý 

saðlanmýþtýr. 

· Birim müdürlerimiz ve Baþkan Yardýmcýlarýmýz ile haftalýk toplantýlar düzenlenmesine yardýmcý olmuþtur. 

· Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan mal ve malzemeler 12 adet doðrudan temin yolu ile alýnmýþtýr. 

· Müdürlüðümüzün ihtiyaçlarýný karþýlamak için  16 adet  iaþe dosyasý yapýlmýþtýr.  

























































































































PLANLAMA ÞEFLÝÐÝ FAALÝYETLERÝ 

1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ PLANLARLA ÝLGÝLÝ YAPILAN ÇALIÞMALAR: 

- Ýlçe Belediye Meclisi’ne sunulan plan deðiþiklik teklifleri: 

1- 74 ada 3 parselde, 1/1000 ölçekli planlarda trafo alaný ayrýlmasýna iliþkin Ayedaþ Genel Müdürlüðü ve Emlak 
Ýstimlak Müdürlüðü talebi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

2- 431 ada 31 parselde, 1/1000 ölçekli planlarda kitle önerilmesine iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, 
karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

3- 29 pafta, 5561 ada 177 parselde, 1/1000 ölçekli planlarda kitle önerilmesine iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan 
tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

4- 136 ada 4 parsele iliþkin ilgilisince hazýrlanan 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði teklifi incelenmiþ ve müdürlüðümüzce 
hazýrlanan raporla birlikte karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

5- 18.04.2011 onanlý 119 ada 46 parsele iliþkin 1/1000 ölçekli plan deðiþikliðine ilgilisince yapýlan itiraz incelenmiþ ve 
müdürlüðümüzce hazýrlanan raporla birlikte karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

6- 18.04.2011 onanlý 99 ada 5 parsele iliþkin 1/1000 ölçekli plan deðiþikliðine Emlak Ýstimlak Müdürlüðü’nce yapýlan 
itiraz incelenmiþ ve müdürlüðümüzce hazýrlanan raporla birlikte karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne 
iletilmiþtir. 

7- 2588 ada 25 parsele iliþkin (Ýller Bankasý) Ulaþým Planlama Müdürlüðü itirazý, Ýlçe Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

8- 1/1000 ölçekli Çamaþýrcý Deresi güzergahýna iliþkin plan revizyonu Müdürlüðümüzce tamamlanarak karar alýnmak 

üzere Ýlçe Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

9- 30 pafta, 269 ada 481 parsel dosyasý Mahkeme Kararý gereði Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

10- 26 pafta, 4266 ada 28 parselin, ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

11- 18 pafta, 331 ada, 12-24 parsellerin, planda özel saðlýk tesisi olmasý için ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan 
tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir.  

12- 251 ada, 253,254,366,367,368,369,370,246,247,248,371,376,377 parsellerin, ilgilisince yapýlan 1/1000 
ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir.  

 



-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi askeri alan planý’na aský süresi içerisinde ilgililerince yapýlan 4 adet itiraz, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

13- 26 pafta, 4266 ada 28 parselin, ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

14- 245 ada 2 parselin, 1/1000 ölçekli planlarda tescilinin iþlenmesine iliþkin Müdürlüðümüzce yapýlan 1/1000 ölçekli 
plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

15- 251 ada 246-247… sayýlý parsellere iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

16- 13.10.2009-24.01.2011 t.t.li Maltepe E-5 Güneyi Marmaray Projesi Uygulama Ýmar Planýna DLH Marmaray Bölge 
Müdürlüðü’nün itirazý sonucu yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne 
iletilmiþtir. 

17- Sehven yapýlan hatalara iliþkin Müdürlüðümüzce yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere 
Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

18- 135 ada 2-3 parsellerde sehven unutulan ilköðretim yazýsýnýn plana iþlenmesine yönelik Müdürlüðümüzce 
yapýlan plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

19- 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi askeri alan planý’na aský süresi içerisinde ilgililerince yapýlan 4 adet itiraz, 
karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

20- 26 pafta, 4266 ada 28 parselin, ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

21- Kiptaþ’ýn 14.01.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plan deðiþikliðine, aský süresi içerisinde yapýlan 31 adet itiraz, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

22- 3303 ada 13 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye 
Meclisi’ne iletilmiþtir. 

23- 6425 ada 15 parselin çocuk bahçesi alanýna alýnmasýna iliþkin plan deðiþikliðine aský süresi içerisinde Emlak ve 
Ýstimlak Müdürlüðü itirazýnýn, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

24- 1575 ada 1 parselin konut alanýna alýnmasýna iliþkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, mahkeme kararý gereði, 
karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

25- Kiptaþ’a ait alanda, ilgilisince yaptýrýlan plan tadilat teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 
14.01.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. Söz konusu plan 
deðiþikliðine aský süresi içerisinde akaryakýt istasyonunun konumuna iliþkin 31 adet itiraz yapýlmýþ, söz konusu 
itirazlar, þefliðimizce deðerlendirilerek, karar alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

 



26- Maltepe Belediyesi mülkiyetindeki 6425 ada 15 parselin 1/1000 ölçekli planlarda, bir evvelki planda olduðu gibi 
çocuk bahçesi olarak planlanmasýna iliþkin plan deðiþikliði teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 
25.03.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. Plana aský süresi içinde Emlak 
ve Ýstimlak Müdürlüðü’nce, 15 parselin çocuk bahçesi alanýndan çýkarýlarak, tekrar konut alanýna alýnmasýna iliþkin 
yapýlan itiraz, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

27- 41 ada 40 parsele iliþkin ilgilisince hazýrlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, Þefliðimizce incelenerek, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

28- 27 pafta, 384 ada 109 parselde, encümen kararý gereði þefliðimizce yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

29- 14.01.2011 onanlý KÝPTAÞ alanýna ait plan deðiþikliðine yapýlan itirazlara iliþkin alýnan 2011/67 sayýlý Maltepe Ýlçe 
Meclis Kararý gereði söz konusu dosya yeniden incelenmiþ müdürlüðümüzce hazýrlanan raporla birlikte karar alýnmak 
üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

30- 2575 ada 2 parsele iliþkin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Ulaþým Planlama Müdürlüðü’nce hazýrlanan ve 
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 25.03.2011 tarihinde onanan 1/1000 Ölçekli plana Baþkanlýðýmýzca itiraz 
edilmiþ olup, müdürlüðümüzce hazýrlanan raporla birlikte karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

31- 384 ada 109 parsele iliþkin alýnan encümen kararý doðrultusunda müdürlüðümüzce hazýrlanan 1/1000 ölçekli plan 
deðiþikliði teklifi karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

32- 4154 ada 2 parsele iliþkin Encümen Kararý doðrultusunda müdürlüðümüzce hazýrlanan 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði 
teklifi karar alýnmak üzere Maltepe Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

33- 148 pafta, 160 ada 369 parselin, ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

34- 31 pafta 1248 ada 12 parselin trafo alanýna alýnmasýna iliþkin yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, karar 

alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

35- 16.06.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Askeri Alan Uygulama Ýmar Planý’na Milli Savunma Bakanlýðý’nca yapýlan itiraz, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

36- 3303 ada 13 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye 
Meclisine iletilmiþtir. 

37- 148 pafta 160 ada 485 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi karar alýnmak üzere Ýlçe 
Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

38- 22/2 pafta, 2575 ada 2 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifine Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü’nce 
yapýlan itiraz, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

39- 22/2 pafta, 2575 ada 2 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifine Ulaþým Planlama Müdürlüðü’nce 
yapýlan itiraz, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

 



40- Baþkanlýk Projesi Kapsamýnda 3312 ada 5 parselin park alanýna, 3325 ada 8 parselin trafo alanýna alýnmasýna 
iliþkin Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü’nün ve Ayedaþ Genel Müdürlüðü’nün talebi doðrultusunda yapýlan 1/1000 ölçekli 
plan tadilat teklifi, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

41- 41 ada 40-41-211-212 parseller ve 121 ada 3 parsele iliþkin 16.08.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plana 
Müdürlüðümüzce yapýlan itiraz, karar alýnmak üzere Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþtir. 

42- 1694 ada 1 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, þefliðimizce deðerlendirilerek, karar 
alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

43- Kiptaþ’a ait alanda yol deðiþikliðine iliþkin KÝPTAÞ A.Þ.’nce yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, þefliðimizce 
deðerlendirilerek, karar alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

44- Maltepe kuzeyinde 10 parselin önünden geçen yol istikametlerinin 1/1000 ölçekli plana iþlenmesine yönelik 
Müdürlüðümüzce yapýlan teklif, karar alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

45- 160 ada 485 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, þefliðimizce deðerlendirilerek, 
karar alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. 

Onanmak üzere Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilen plan deðiþiklik teklifleri: 
1- 74 ada 3 parselde Ayedaþ Genel Müdürlüðü’nün ve Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü’nün talebi ile 1/1000 ölçekli 
planlarda trafo alaný ayrýlmasýna iliþkin teklif, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama 
Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

2- 08.10.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama Ýmar Planý Plan notlarý düzenlenmesine iliþkin plan 
tadilatý, Müdürlüðümüzce 1 ay süre ile askýya çýkarýlmýþ, aský süresi içerisinde Þefliðimizce bazý konulara iliþkin itiraz 
edilerek, Ýlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiþ ve onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Þehir Planlama 
Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

3- 4500 ada 119-120-126 parsellerde Encümen Kararý Gereði hazýrlanan plan deðiþikliði teklifi (istikamet tadili), Ýlçe 

Meclisi’nce uygun görülmüþ, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

4- 44 ada 12-5 parsellerde kýsmen trafo alaný ayrýlmasýna iliþkin Ayedaþ Genel Müdürlüðü talebi, Ýlçe Belediye 
Meclisi’nce karara baðlanarak, onaylanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

5- 29 pafta 5561 ada 177 parsele iliþkin ilgilisinin 1000 ölçekli plan tadilat teklifi, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir 
Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

6- 15/1 pafta 431 ada 31 parsele iliþkin ilgilisinin 1000 ölçekli plan tadilat teklifi, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir 
Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

7- 136 ada 4 parsele iliþkin ilgilisinin 1000 ölçekli plan tadilat teklifi, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye 
Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

8- 18 pafta, 331 ada, 12-24 parsellerin, planda özel saðlýk tesisi olmasý için ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan 
tadilat teklifi, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 



 

9- 4 pafta, 119 ada, 46 parsele iliþkin 1/1000 ölçekli plana ilgilisince yapýlan itiraz, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun 
görülerek onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

10- Çamaþýrcý Deresi E-5 Güneyi 1/1000 ölçekli plan revizyonu onanmak üzere Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na 
iletilmiþtir. 

11- 245 ada 2 parselin, 1/1000 ölçekli planlarda tescilinin iþlenmesine iliþkin Müdürlüðümüzce yapýlan 1/1000 ölçekli 
plan tadilat teklifi, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

12- 13.10.2009-24.01.2011 t.t.li Maltepe E-5 Güneyi Marmaray Projesi Uygulama Ýmar Planýna DLH Marmaray Bölge 
Müdürlüðü’nün itirazý sonucu yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun görülerek 
onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

13- 135 ada 2-3 parsellerde sehven unutulan ilköðretim yazýsýnýn plana iþlenmesine yönelik Müdürlüðümüzce yapýlan 
plan tadilat teklifi, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun görülerek onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý 
Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

14- 4266 ada 28-29 parsellere iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun 
görülerek onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Planlama Müdürlüðü’ne gönderilmiþtir. 

15- 41 ada 40-41-211-212 parsellere iliþkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, Ýlçe Meclisi’nce uygun görülmüþ, onanmak 
üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

16- 158 pafta 1575 ada 1 parsele iliþkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, mahkeme kararý gereði yeniden Ýlçe Meclisi’ne 
iletilerek, Ýlçe Meclisi’nce uygun görülmüþ, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

17- 4154 ada 2 parsele iliþkin encümen kararý gereði 1/1000 ölçekli plan tadilat deðiþikliði, Ýlçe Meclisi’nce tadilen 
uygun görülmüþ, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

18- 2575 ada 2 parsele iliþkin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Ulaþým Planlama Müdürlüðü’nce hazýrlanan ve 
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 25.03.2011 tarihinde onanan 1/1000 Ölçekli plana Müdürlüðümüzce 
yapýlan itiraz, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

19- 3303 ada 13 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun 
görülmüþ, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

20- 16.06.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Askeri Alan Uygulama Ýmar Planý’na Milli Savunma Bakanlýðý’nca yapýlan itiraz, 
onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

21- 31 pafta 1248 ada 12 parselin trafo alanýna alýnmasýna iliþkin yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, onanmak 
üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

22- 384 ada 109 parsele iliþkin alýnan encümen kararý gereði Müdürlüðümüzce yapýlan plan tadilat teklifi, onanmak 
üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

 



23- Baþkanlýk Projesi Kapsamýnda 3312 ada 5 parselin park alanýna, 3325 ada 8 parselin trafo alanýna alýnmasýna iliþkin 
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü’nün ve Ayedaþ Genel Müdürlüðü’nün talebi doðrultusunda yapýlan 1/1000 ölçekli plan 
tadilat teklifi, Ýlçe Belediye Meclisi’nce uygun görülmüþ, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na 
iletilmiþtir. 

24- 41 ada 40-41-211-212 parseller ve 121 ada 3 parsele iliþkin 16.08.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plana Müdürlüðümüzce 
yapýlan itiraz, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

25- Çamaþýrcý Deresi E-5 Güneyi 1/1000 ölçekli plan revizyonu onanmak üzere Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na 
iletilmiþtir. 

26- 4510 ada 11-14 parsellerin Belediye Hizmet Alaný olmasýna iliþkin 1/5000 ölçekli plan teklifimiz, onanmak üzere 

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

27- 16.06.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Askeri Alan Uygulama Ýmar Planý’na aský süresi içerisinde yapýlan 
þahýs itirazlarý, Ýlçe Belediye Meclis Kararý alýndýktan sonra, onanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na 
iletilmiþtir. 

Onaylanan Plan Deðiþiklikleri: 
1- 4 pafta, 119 ada 46 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

2- 32/2 pafta, 1684 ada 18 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

3- 2 pafta, 99 ada, 5 parsele iliþkin Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý’nýn plan tadilat talebinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

4- 1832 ada ve 1833 adalarda önerge ile istenen yol düzenlenmesine iliþkin plan tadilat teklifinin aský iþlemleri 
tamamlanmýþtýr. 

5- 13.10.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli plana (sahil kat sýnýrlamasý) aský süresi içerisinde 2391 ada 68-69-125 parsellere 
iliþkin Þefliðimizce yapýlan itirazýmýz sonucu oluþan plan tadilat teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

6- 2588 ada 25 parsel Ýller Bankasý’na iliþkin yapýlan itirazýn, aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

7- 4 pafta, 119 ada 46 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilata teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

8- 2715 ada 165-166-167 parsellere iliþkin (Esenyurt Deresi) ÝSKÝ Genel Müdürlüðü görüþü doðrultusunda Þefliðimizce 
itiraz kapsamýnda yapýlan 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 06.12.2010 tarihinde 
onaylanarak Baþkanlýðýmýza iletilmiþ, Müdürlüðümüzce aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

9- 244 ada 20-21-22-23 parsellere iliþkin Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu’nun kurul kararý doðrultusunda 
tadilat yapýlarak 16.12.2010 tarihinde onaylanmýþ ve Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

10- 118 ada 222-223 parsellere iliþkin Milli Eðitim Müdürlüðü talebi doðrultusunda yapýlan istikamet düzenlenmesine 
dair 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði teklifi 16.12.2010 tarihinde onaylanmýþ ve Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri 
tamamlanmýþtýr. 

11- 423 ada 5-18 parsellerde kýsmen trafo alaný ayrýlmasýna iliþkin Ayedaþ Genel Müdürlüðü talebi, 16.12.2010 
tarihinde onaylanmýþ ve Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 



12- 5561-5562-1701-257 adalar arasýnda kalan çocuk bahçesi alanýnda zeminaltý kat otoparký planlanmasýna iliþkin 
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 20.12.2010 tarihinde resen onanan plan deðiþikliði, Baþkanlýðýmýza 
iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

13- 13.10.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli Marmaray Planý’na þefliðimizce yapýlan itirazlar 24.01.2011 tarihinde Büyükþehir 
Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanarak Baþkanlýðýmýza iletilmiþ, Müdürlüðümüzce aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

14- 3,34 ve 38 adalarda Durum Proje Þefliði talebi doðrultusunda, ilgili parsellerin bir evvelki imar haklarýna dönmesine 
iliþkin yapý nizamýnýn deðiþtirilmesine yönelik yapýlan 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði 22.02.2011 tarihinde Büyükþehir 
Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanarak Baþkanlýðýmýza iletilmiþ, Müdürlüðümüzce aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

15- Beþçeþmeler-Balýkçýköy 1/500 ölçekli Koruma Amaçlý Uygulama Ýmar Planý’nda 1326 ada 12 parsele iliþkin Durum 

Proje Þefliði görüþü doðrultusunda istikamet tadili yapýlmýþ, söz konusu tadilat 17.03.2011 tarihinde onaylanarak, 
Baþkanlýðýmýza iletilerek, aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

16- 4022-4023 adalarda zeminaltý kat otoparký planlanmasýna iliþkin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 
22.02.2011 tarihinde resen onanan plan deðiþikliði, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

17- 2844 ada 309-313-315-266 parsellerde Milli Eðitim Müdürlüðü talebi doðrultusunda yapýlan istikamet 
düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði teklifi 22.02.2011 tarihinde onaylanmýþ ve Baþkanlýðýmýza iletilerek 
aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

18- ÝSKÝ Revizyon 1/1000 ölçekli Plana Müdürlüðümüzce yapýlan itiraz sonucu yapýlan 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði 
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanarak, Baþkanlýðýmýza iletilmiþ ve aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

19- 08.10.2010 onanlý 1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Plan Notlarýna Müdürlüðümüzce yapýlan itirazlar, Büyükþehir Belediye 
Baþkaný’nca onaylanarak Baþkanlýðýmýza iletilmiþ ve aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

20- 15.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’na Fen Ýþleri Müdürlüðü itirazý sonucu 

yapýlan Aydýnevler Mahallesi Uyanýk Caddesi ve Büyükyalý Caddesi Baðlantý yollarýna iliþkin plan deðiþikliði teklifi, 
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 06.12.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri 
tamamlanmýþtýr. 

21- 15.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’na Ulaþým Planlama Müdürlüðü itirazý 
sonucu yapýlan plan deðiþikliði teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 06.12.2011 tarihinde onaylanmýþ, 
Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

22- 18.12.2009 t.t.li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý emsal artýþ planý’na sehven hatalarýn düzeltilmesine iliþkin 
þefliðimizce yapýlan itiraz, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 14.01.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza 
iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

23- 15.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’na ÝSKÝ Genel Müdürlüðü itirazý sonucu 
yapýlan plan deðiþikliði teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 14.01.2011 tarihinde onaylanmýþ, 
Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 



24- Emlak Ýstimlak Müdürlüðü’nün talebi doðrultusunda Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’nda Kentsel Hizmet 
Alaný lejand ve Plan notunun ilavesine iliþkin teklifimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 22.02.2011 
tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

25- 6450 ada 5 parsele iliþkin ilgilisinin dilekçesi sonucu, Emlak Ýstimlak Müdürlüðü’nün talebi doðrultusunda Ticaret 
alanýndan çýkarýlarak konut alanýna alýnmasýna iliþkin plan deðiþikliði teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 
22.02.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

26- 2575 ada 2 parselin bir kýsmý, 1419 ada 1 parselin bir kýsmý ve kadastral boþluk ile 2782 ada 1-2 parsellerin Kentsel 
Hizmet Alaný olarak düzenlenmesine iliþkin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nýn 1/1000-1/5000 ölçekli plan tadilat 
teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

27- 15.02.2008 onanlý 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’na Ýlçe Müftülüðü tarafýndan yapýlan 
itirazlar sonucu oluþan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planý 
deðiþikliklerinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

28- 22/2 pafta, 2575 ada 2 parsele iliþkin ilgilisinin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

29- ÝSKÝ Havza sýnýrlarýnýn Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planlarý’na eklenmesi ve plan notu ilavesine iliþkin 1/1000 
ölçekli plan deðiþikliðinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

30- 15.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama Ýmar Planý’na aský süresi içerisinde Fen Ýþleri 
Müdürlüðü’nce yapýlan itiraz, onaylanarak Baþkanlýðýmýza iletilmiþ ve aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

31- 1690 ada 41 parselde dini tesis planlanmasýna iliþkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazým Plan Tadilatýnýn daðýtýmý 
yapýlmýþtýr. 

32- 1439 ada 11-5 parsellerin spor alanýndan çýkarýlarak konut alanýna alýnmasýna iliþkin ilgilisinin 1/5000 ölçekli plan 
teklifinin daðýtýmý yapýlmýþtýr. 

33- 8982 adanýn kuzeyindeki tescil dýþý alanýn dini tesis alanýna alýnmasýna iliþkin yapýlan 1/5000 ölçekli Nazým Plan 

deðiþikliðinin daðýtýmý yapýlmýþtýr. 

34- Maltepe Sahil alanýnda Deniz Otobüsü iskelesi 1/1000 ölçekli plan tadilatý, Bakanlýkça 09.02.2011 tarihinde resen 
onaylanmýþ olup, Baþkanlýðýmýza iletilen plan deðiþikliðinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

35- Mahkeme Kararý gereði planlarda otopark ve diðer donatý alanlarýna iliþkin 7 maddelik plan notlarýnýn 
deðerlendirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan deðiþikliði teklifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 
15.10.2011 tarihinde onaylanmýþ, Baþkanlýðýmýza iletilerek aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

36- 331 ada 12-24 parsellerin ilgilisince hazýrlanan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanan 1/5000 
ölçekli uygulama imar planý deðiþikliðinin aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

37- 2. Zýrhlý Tugay Komutanlýðý’na ait alanýn Milli Savunma Bakanlýðý talebi üzerine müdürlüðümüzce yapýlan ve Ýstanbul 
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnýn aský iþlemleri tamamlanmýþtýr. 

 



DÝÐER  ÇALIÞMALAR: 
1- 431 ada 31 parsele iliþkin ilk kez ilgilisinde hazýrlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, þefliðimizce 
deðerlendirilmiþ, karar alýnmak üzere Ýlçe Meclisi’ne iletilmiþtir. Ýlçe Belediye Meclisi söz konusu plan tadilat teklifini 
uygun görmemiþtir. Karar ilgilisine bildirilmiþtir. 

2- 5561 ada 177 parsele iliþkin ilgilisince yapýlan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi, þefliðimizce incelenmiþ, eksik 
evraklar ilgilisine bildirilmiþtir. 

3- 31 pafta 1967 ada 234 parselde emsal artýþ talebi, Þefliðimizce incelenmiþtir. 

4- Aydýnevler Mahallesi’nde yol ve yeþil alanýn kaldýrýlmasýna yönelik ilgililerinin plan deðiþikliði talepleri incelenerek, 
ilgililerine bilgi verilmiþtir. 

5- 1440 ada 2-4-5 parsellerin de dini tesis alanýna alýnmasýna yönelik talep incelenerek, ilgilisine bilgi verilmiþtir. 

6- 4154 ada 2 parsele iliþkin Encümen Kararý gereði yapýlan 1000 plan tadilat teklifinin Müdürlüðüne iade edilmesine 
dair Ýlçe Meclis Kararý Ýmar Ýþleri Þefliði’ne bildirilmiþtir. 

7- 6425 ada 15 parsele iliþkin Emlak Ýstimlak Müdürlüðü’nün 25.03.2011 t.t.li plana itirazý, Ýlçe Belediye Meclisi’nce 
reddedilmiþ ve karar, ilgilisine bildirilmiþtir. 

8- ÝSKÝ Çamaþýrcý Deresi E-5 Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ýmar Planý ÝSKÝ’ye görüþ için iletilmiþtir. 

9- 8982 adadaki 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý’nda park alanýnýn dini tesis alanýna alýnmasýna iliþkin Büyükþehir 
Belediye Baþkanlýðý’nca yapýlan plan deðiþikliðine Müdürlüðümüzce itiraz edilmiþtir. 

10- Maltepe Üniversitesi Teknopark talebi incelenerek, ilgilisine bilgi verilmiþtir. 

11- Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü’nün 226 ada 1 parselde Resmi Kurum Alaný’nýn tevhid edilmesine yönelik talep 
incelenmiþtir. 

12- Maltepe Üniversitesi Alaný’na iliþkin 1/1000 ölçekli planlarda yürütmenin durdurulmasý kararý, Ýmar Ýþleri 

Þefliði’ne bildirilmiþtir. 

13- DLH Marmaray Bölge Müdürlüðü ile 10.06.2011 günü Müdürlüðümüzde toplantý yapýlmýþtýr. 

-TCDD 1.Bölge Müdürlüðü ile toplantý yapýlmýþtýr. 

14- Fen Ýþleri Müdürlüðü’nün isteði üzerine Maltepe Ýlçe Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ölçekli planlarda bütün spor tesisi 

alanlarý, saðlýk tesisi alanlarý, kültürel ve sosyal tesis alanlarý belirlenmiþ ve listelenerek ilgili birime iletilmiþtir.  

15- Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nca yürütülen KENTGES Bütünleþik Kentsel Geliþme Stratejisi ve Eylem Planý 

çerçevesinde yapýlan çalýþmalar hususunda bilgi verilmiþtir. 

 



     Ýstanbul Metropoliten Planlama tarafýndan; Yalý Mahallesi’nde sanayi alaný olarak etkinliðini kaybetmiþ, ancak 
merkezi konumu sayesinde yüksek potansiyel barýndýran proje alanýnda, mevcut planda belirtilen kararlar 
doðrultusunda; ticaret, kültür, ve turizm aðýrlýklý, uygulanabilir bir kentsel yerel merkezin yaratýlmasý için Kentsel 
Tasarým Projesi üretilmiþtir. Proje TAGO Mimarlýk, Mühendislik, Müþavirlik ve Tic. Ltd. tarafýndan hazýrlamýþtýr. 

     Maltepe – Dragos Sanayi Alanlarý Kentsel Tasarým Projesi’nin elde edilmesi aþamasýnda yerel belediye olarak sürece 
baþkan yardýmcýsý ve planlama ekibinin de katýlýmý olmuþtur. Proje Danýþma Kurulu içinde Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü 
de yer almýþtýr. Daha sonra “Maltepe Yalý Mahallesi Kentsel Yenileme Derneði” kurulmuþtur. Maltepe Belediyesi 

Planlama Þefliði olarak Dernek ve Ýstanbul Metropoliten Planlama ile farklý tarihlerde toplantýlar yapýlmýþtýr. 

 



     775 sayýlý Kanun kapsamýnda Maltepe – Esenkent gecekondu önleme bölgesindeki Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’na 
ait yetki ve görevler 16.03.2007 gün ve 477 sayýlý makam oluruna istinaden Maltepe Belediyesi’ne devredilmiþ olup 
Belediye Baþkanlýðýmýzca bölgenin ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planý revizyon 
çalýþmalarýna baþlanacaktýr. Bu doðrultuda da Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’ndan 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planýnýn 
hazýrlanmasý talep edilmiþtir. Ayrýca Esenkent Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planýna altlýk teþkil edecek 
analitik etüd çalýþmalarýnýn hazýrlanmasýna ait çalýþmalar tamamlanmýþtýr. 

     1/5000 ölçekli nazým plan 01.12.2010 tarihinde Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný’nca onaylanarak tarafýmýza 
iletilmiþtir. 1/5000 ölçekli plana, yasal aský süresi içerisinde Müdürlüðümüzce itiraz edilerek, Büyükþehir Belediye 
Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. Ayný zamanda üst ölçekli plan doðrultusunda 1/1000 ölçekli plan çalýþmalarýna ilgili kurum ve 
kuruluþ görüþleri alýnarak baþlanmýþtýr.  

     DLH Bölge Müdürlüðü yetkilileri ile yapýlan toplantýlar ve resmi yazýþmalar doðrultusunda Marmaray Projesi’nden 
Maltepe Ýlçesi’nin etkilenen sahil kesimine iliþkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Plan tadilatý yeniden revize edilmiþtir. 
Ýlçe Meclisi’nce kabul edilen plan deðiþikliði onaylanmak üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’ne iletilmiþtir. 

     Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 13.10.2009 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli planlar, belediyemizde 1 ay süre 
ile askýya çýktýktan sonra, yürürlüðe girmiþtir. Projenin, Ýstanbul’un trafik sorununu büyük ölçüde azaltacaðý 
düþünülmektedir. Söz konusu plana, þefliðimizce ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüðü’nce itirazlar yapýlmýþ olup, 
itirazlar, karar alýnmak üzere Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. Söz konusu itirazlardan þefliðimizce yapýlan 
itiraz, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’nca 24.01.2011 tarihinde onaylanarak, Baþkanlýðýmýza iletilmiþ ve aský iþlemleri 

þefliðimizce tamamlanmýþtýr.  



BÜYÜKBAKKALKÖY MAHALLESÝ KÖYÝÇÝ 1/1000 ÖLÇEKLÝ UYGULAMA ÝMAR PLANI 

27.09.2001 – 29.08.2003 t.t.li Büyükbakkalköy Bölge 
Parký ve Aðýltepe 1/5000 Ölçekli Nazým Ýmar Planý ve 
29.12.2003 – 09.03.2005 t.t.li Büyükbakkalköy ve 
Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazým Ýmar Planý 
doðrultusunda; Maltepe Bölge Parký Yarýþma Alaný 
dýþýnda kalan alanlarýn 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planýnýn hazýrlanmasý için planlara altlýk teþkil edecek 
kurum görüþleri alýnarak Köyiçi mevkiinde 1/1000 
ölçekli plan çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. 

 

Maltepe-Samandýra sýnýrýna iliþkin, 1/5000 ölçekli Samandýra Nazým Planý’na müdürlüðümüzce yapýlan itiraz 
neticelenmiþ olup, Köyiçi mevki 1/1000 ölçekli plan teklifimiz, onanmak üzere Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na 
gönderilmiþtir. Büyükþehir Belediye Meclisi’nce Baþkanlýðýmýza iade edilen dosyanýn eksikleri tamamlanarak 
onanmak üzere tekrar Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý’na iletilmiþtir. 

 

 

 

1- Þefliðimizce, Hukuk Ýþleri Müdürlüðü ile yazýþmalar yapýlmýþ, bazý parseller için keþfe çýkýlarak, teknik   personel 
desteði verilmiþtir. 

2- Belediye içi-Belediye dýþý- yazýþmalar yapýlmýþtýr. 

3- Þefliðimize müracaat eden vatandaþlar, planlar konusunda bilgilendirilmiþtir. 

4- Kurumlardan gelen ilgili kiþilere, öðrencilere..vs.. istedikleri hususlarda bilgi belge verilmiþtir. 

5- 2007-2011 yýllarý arasý tüm plan tadilatlarý ve Büyükþehir Belediye Meclis Kararlarýnýn sayýsal ortama aktarýlmasý 
iþi yapýlmýþtýr. 

 







     Maltepe Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüðü olarak 2011 faaliyet yýlý içerisinde; Ýstanbul Ýli, 
Maltepe Ýlçesi, Baþýbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesi çalýþmalarý sürdürülmüþtür. Daha önceki 
dönemde baþlamýþ olan projenin 1. Etabýnýn tamamlanmasýndan sonra diðer etaplarýna geçilmesi planlanmaktadýr. 
Proje kapsamýnda, çalýþma alaný olan Baþýbüyük Mahallesi’nin baðlý olduðu Maltepe ilçesinin yürürlükte olan planlarý 
içindeki konumu Þekil 1’de görülmektedir.  



       Projenin amacý: Büyükþehir, TOKÝ ve BELEDÝYE iþbirliðinde, Ýstanbul Ýli, Maltepe Ýlçe sýnýrlarý içerisinde yaralan, 

hâlihazýrda yoðun gecekondu iþgali ve kaçak yapýlaþma altýnda bulunan Baþýbüyük Mahallesi’nde yaþayan gecekondu 

sahiplerine TOKÝ tarafýndan Keçi Yataðý Mevkiindeki Toplu Konut Alaný’nda yapýlacak sosyal konutlar ile kentsel 

dönüþümün gerçekleþtirilmesini teminen, gecekondu ve kaçak yapýlaþma alanlarýnýn tasfiye edilerek çaðdaþ bir 

kentsel alanýn oluþturulmasýdýr. 

         Baþýbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesinin 1.Etap Uygulama çalýþmalarý kapsamýnda; 

“Kentsel Dönüþüm Projesi’ni uygulayabilmek için, T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, T.C. Ýstanbul 

Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ve T.C. Maltepe Belediyesi Baþkanlýðý arasýnda 24.02.2006 tarihinde“Ýstanbul 

Maltepe Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesi’ne Ýliþkin Protokol” imzalanmýþtýr. 14.11.2006 tarihinde 

de Maltepe Belediyesi ve TOKÝ arasýnda “Ýstanbul – Maltepe Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesi’ne 

Ýliþkin Ek Protokol” yapýlmýþtýr. Söz konusu protokol gereði TOKÝ tarafýndan Baþýbüyük Mahallesi’nin Maltepe 

Belediye mülkiyetinde kalan parsellerini kapsayan “1/1000 ölçekli Baþýbüyük Kentsel Yenileme Alaný Uygulama 

Ýmar Planý” tamamlanmýþ ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnca 26.02.2007 tarihinde onaylanmýþtýr. Plan 

doðrultusunda TOKÝ tarafýndan 300 adet konut tamamlanmýþtýr. Alanda Hak Sahipleri belirlendikten sonra bahse 

konu Protokoller çerçevesinde 4 adet hak sahibine konut projesinden 9 adet konut tahsis edilmiþtir. Hak sahiplerine 

tapularý noter çekiliþi ile verilmiþtir. 

      Baþýbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nin 1.Etap Uygulama çalýþmalarý devamýnda; proje alanýnda üretilecek 

konut ve/veya sosyal konutlarýn, hak sahiplerine satýþ ve/veya tahsisine iliþkin esas ve usullerinin belirlenmesi amacýyla 

“Maltepe Belediyesi Konut Satýþ ve Tahsis Yönetmeliði” hazýrlanmýþtýr.  



     Yönetmelik kapsamýnda, TOKÝ ve Maltepe Belediyesi arasýnda hakdedilen protokol hükümleri çerçevesinde mülkiyeti 

Belediyeye ait arsa üzerinde, halen burada mukim hak sahiplerini maðdur etmeyecek þekilde ve öncelikle boþ alanlarýn 

üzerinde konut imalatýna baþlanacaðýný belirtilmiþtir. Yapýlan imalatlar sonucu belediyeye devredilecek konutlar, 2. Etap 

Uygulama çalýþmasýnýn baþlamasýný temin edecek þekilde, boþ alan yaratmak maksadýyla halen ikamet eden hak 

sahiplerine belli bir plan dâhilinde devredilmesiyle projenin gerçekleþtirilmesi planlanmýþtýr.  

     Yönetmelik çerçevesinde: “hak sahibi olmak isteyenlerin Yönetmeliðin belirlediði belgelerle Belediyeye müracaat 

etmeleri hususunda uygun vasýtalarla duyurular yapýlmýþ, bu husus duyurulara ilaveten Baþýbüyük Mahalle 

Muhtarlýðýnda da ilan edilmiþtir. Çalýþma kapsamýnda gerçekleþtirilen duyuru ve ilanlar sonrasýnda, mahalleliden gelen 

projeye katýlým talebi çerçevesinde 158 gecekondunun ölçümü yapýlmýþtýr. (Þekil 5) 

     Mahalleden gelen baþvurular incelendiðinde en çok talebin 1391 ada, 45, 46, 47 ve 48 no.lu parsellerden geldiði 

belirlenmiþ olup; bu parsellerin projenin yeni etabý olarak belirlenebileceði öngörülmüþtür. Bunun yaný sýra, Toplu Konut 

Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan da öncelikle 1391 ada, 45, 46, 47 ve 48 no.lu parsellerin boþaltýlarak mülkiyetlerinin TOKÝ’ 

ye devrinin saðlanmasýnýn istenmesi, bu parsellerin 2. Etap olarak belirlenmesi düþüncesini desteklemiþtir. Hem 

etaplamanýn yapýlabilmesi, hem de hak sahiplerinin belirlenmesi için ilan tarihini takip eden bir (1) ay içinde yapýlan 

müracaatlar Belediye Encümeni’ ne gönderilmiþtir. Bu kapsamda; Tapu Tahsis Belgesi olmayan gecekondular için 

ilgilisince oluþturulan dosyalarda, Yönetmeliklerde belirtilen hak sahipliliðinin belirlenmesinde esas alýnacak belgeleri 

tamamlananlar 50 dosya; tapu tahsis belgesi olan gecekondular için tapu kayýtlarýnda tarih ve tapu tahsis numarasý 

yazýlarak þerh konulan 37 dosya(toplam 87 gecekondu sahibinin hazýrladýðý “Hak Sahipliði Dosyasý”) Belediye 

Encümenine iletilmiþtir. Belgesi tam olan ve Belediyeye borcu olmayan 52 kiþi “Hak Sahibi” olarak 

belirlenmiþtir. 

     Encümen Kararý ve eki Ýsim Listesi, Maltepe Belediyesi ve Baþýbüyük Mahallesi Muhtarlýðý’nda yedi (7) gün süre ilan 

edilmiþtir. Hak Sahipleri tarafýndan yapýlacak itirazlarý deðerlendirmek için Maltepe Belediyesi Belediye Meclisi Üyeleri 

arasýndan beþ (5) kiþilik “Ýtirazlarý Deðerlendirme Komisyonu”nu belirlenmiþtir. “Ýtirazlarý Deðerlendirme Komisyonunca” 

“Hak Sahipliði” sayýsý 96’ya çýkmýþtýr. (Þekil 6) 

     Encümen ve Ýtirazlarý Deðerlendirme Komisyonu Kararý ile “Hak Sahipliði” kabul edilen 96 adet Hak Sahibi, “Hak 

Sahibi ve Bedel Tespiti Deðerlendirme Komisyon Üyeleri” tarafýndan deðerlendirilmiþ olup “Hak Sahipleri Bedel Listesi” 

14.03.2011 – 14.04.2011 tarihleri arasýnda 30 gün süre ile Maltepe Belediyesi ve Baþýbüyük Mahallesi Muhtarlýðý’nda 

askýya çýkartýlmak yoluyla ilan edilmiþtir.   

 

 

  



     Ýtirazlarý Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan “Maltepe Belediyesi Konut Satýþ ve Tahsis Yönetmeliði”ne ilave 

edilmesi önerilen ek maddeler, Yönetmelik deðiþikliði olarak deðerlendirilmek için Belediye Meclisi’ne havale 

edilmiþtir. Önerilen Yönetmeliðe ilave maddeler Maltepe Belediye Meclisi’nce kabul edilmiþtir. 

    Baþýbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nin 1.Etap Uygulama çalýþmalarý kapsamýnda 96 hak sahibinin dosyasý 

tamamlanmýþ olup,  17.05.2011 tarihinde Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapýlan çekiliþ ile hak sahiplerinin 

konutlarý belirlenmiþtir. Çekiliþe katýlan 66 kiþiye toplam 106 daire verilmiþtir. Maðduriyetini ispat etmiþ 8 adet hak 

sahibine de bodrum ve zemin katlarda çekiliþsiz toplam 9 adet daire verilmiþtir. Toplamda hak sahiplerinden 70 

kiþinin sahip olacaðý 115 daire belirlenmiþtir. 

     09-30 Haziran 2011 tarihleri arasýnda Halk Bankasý Maltepe Þubesi’nde “Gayrimenkul Satýþ Sözleþmesi” 

imzalayarak anahtarlarýný teslim alan, evlerini boþaltan, Maltepe Belediyesi Kentsel Dönüþüm Koordinatörlüðü’ne 

elektrik, su, doðalgaz aboneliði kapama belgelerini getiren hak sahipleri ile “Yapý Teslim Taahhütnameleri”nin 

imzalanmasý iþlemi tamamlanmýþtýr. Hak sahiplerinin gecekondularýnýn mühürlenip, yýkýlabilecek olanlarýn yýkýlarak 

kullanýlmaz hale getirilmesi, yýkýlmasý mümkün görülmeyenlerin kullanýmýný engelleyecek önlemlerin alýnmasý dair 

iþlemler de Ýmar, Fen Ýþleri ve Zabýta Müdürlüklerinin iþ birliði ile tamamlanmýþtýr. 

     17.05.2011 tarihli noter çekiliþi sonucunda Yapý Teslim Taahhütnamesi’ni imzalayan hak sahipleri ile “Tapu Devir 

Ýþlemleri” gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Toplam 90 adet tapu devrinden 76 tanesi 2011 yýlý içerisinde 

gerçekleþtirilmiþ olup 14 adet devir kalmýþtýr. 

     Projenin 1. Etabýnýn tamamlanmasýna dair çalýþmalar süresince, yeni baþvurular devam etmiþtir. Baþýbüyük Kentsel 

Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesi’nden yararlanmak istemiyle Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüðü’ne 

þimdiye kadar toplamda 251 gecekondu sahibi dilekçe ile baþvuruda bulunmuþtur. Söz konusu bu baþvurulardan 

iþlem görmeyenler; hak sahipliði ilaný, ölçüm ve deðerleme süreçlerini beklemektedirler. (Þekil 7).  



     Projenin 1.Etabýnýn sonlandýrýlmasý adýna, TOKÝ Bloklarýnda boþ kalan 69 dairenin hak sahiplerine tahsisi için 2012 

yýlý Þubat ayý içerisinde 2.Noter Çekiliþi’nin yapýlmasý planlanmýþtýr. Bu çalýþma kapsamýnda, maðduriyet durumlarýný 

dilekçe ve belgelerle kanýtlayan hak sahiplerinin, 69 daire içerisindeki 6 adet bodrum kata yerleþtirilmesi için gerekli 

olan süreç müdürlüðümüzce tamamlanmak üzeredir. 

     Projenin 1. Etabýnýn tamamlanmasý sonrasýnda, 2. Etabýnýn belirlenmesine dair düzenlemeler sürdürülmektedir. 

Süreç içerisinde proje alanýndaki gecekondu sahipleri tarafýnda yapýlan baþvurularda, daha önce 1391 ada 45-46-47 

ve 48 parsellerle tanýmlanan “2.Etap Proje Alaný”na ek olarak, 1391 ada 49 parsel ve güneydoðusundaki Park 

Alaný’ndan da çok sayýda talep geldiði ve deðerlendirildiði görülmüþtür. Bu sebeple, diðer parsellerle birlikte 1391 

ada 49 parselin ve güneydoðusundaki Park Alaný’nýn da, “2.Etap Proje Alaný” olarak tanýmlanmasýna Belediye 

Encümeni tarafýndan karar verilmiþtir. 

     “Baþýbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüþüm) Projesi” sürdürülen çalýþmalara paralel olarak; Kentsel 

Yenileme kapsamýndaki tüm alan için gerekli olan bilgi envanterinin doðru bir þekilde oluþturulmasý, alanýn tamamýný 

içine alacak ve “Uygulama Ýmar Planý”na referans oluþturacak bir Kentsel Tasarým Planýnýn yapýlmasýna dair tüm 

iþlemlerin gerçekleþtirilmesi adýna “Hizmet Alýmý” yapýlmak üzere ihale açýlmasý öngörülmüþtür. Ýhale; 1/5000 ölçekli 

Maltepe E-5 Kuzeyi Nazým Ýmar Planý’ndaki yaklaþýk 99 ha’lýk “Kentsel Yenileme Alaný” ve yaklaþýk 35 ha’lýk alana 

sahip 1/1000 ölçekli “Baþýbüyük Kentsel Yenileme Uygulama Ýmar Planý için, sosyo-ekonomik yapýnýn tespiti, hak 

sahipliðinin belirlenmesi, ölçüm ve deðerlemenin yapýlmasý, matematiksel ve finansal dönüþüm modelinin 

oluþturulmasý, hak sahipleri ile sözleþme görüþmelerinin yapýlmasý, vaziyet planý, kentsel tasarým projeleri, mimari 

avan projelerinin oluþturularak fizibilite raporunun hazýrlanmasý ve proje görselleþtirmelerinin yapýlmasý iþlemlerini 

kapsamaktadýr. Diðer taraftan, ihale sürecinde, uygulamanýn durmamasý ve mahalledeki gecekondu sahiplerinin 

beklentilerini cevaplandýrmak adýna 48 ve 49 parsellerin öncelikle ve hýzla uygulanmasýna yönelik TOKÝ ile beraber 

gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr.  

 
NOT: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüðü, 22.11.2011 tarihinde aktifleþmiþ olup daha önce Plan ve Proje 
Müdürlüðü – Kentsel Dönüþüm Koordinatörlüðü olarak yapýlan görevi sürdürmektedir. 



























2011 YILI BAKIM-ONARIM VE TAMÝRAT ÝÞLERÝ 

 
1- Merkez bina ve baðlý birimlerdeki santrallerin daðýtým ünitelerinin yenilenmesi 
2- Depolarda raf sistemi yapýlmasý 
3- Küçükyalý Kültür Merkezi’nin Arþivinin Yapýlmasý 
4- Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn küçük çaplý bakým ve tamirat iþlerinin yapýlmasý   
5- Girne Mahallesi’nde belediye çalýþanlarýnýn çocuklarý için Gündüz Bakým Evi(Kreþ) yapýlmasý  
6- Girne Mahallesi’nde zabýta karakolu ve hesap iþleri birimi oluþturulmasý  
7- Ýmar Müdürlüðü’nde duvarlar kaldýrýlarak banko sistemine geçilmesi  
8- Merkez bina 3. kat baþkan yardýmcýsý odasýnýn revize edilmesi 
9- Merkez bina 6.Kat Çay Ocaðýnda tadilat ve tamirat yapýlarak büro haline dönüþtürülmesi 
10- Merkez bina 3.Kat Cay Ocaðýnýn modernize edilerek çalýþanlara daha kaliteli hizmet verilecek hale 

getirilmesi 
11- Merkez bina Zemin katta güvenlik odasý ve para sayma odasý yapýlmasý  
12- Merkez bina 6.Katta Strateji Geliþtirme Müdürlüðü’nde makam odasý ve ofis düzenlemesi 
13- Merkez bina 7.Katta Yazý Ýþleri Müdürlüðü’nün ve mescitlerin revize edilmesi 

              Müdürlük Duvarlarýnýn Yýkýlarak Geniþletilmesi 
              Müdür Odasýnýn Yapýlmasý 
              Ses Kayýt Odasý Yapýlmasý 
              Mescit Yapýlmasý 
              Bayan Mescidi Yapýlmasý 

14- Maltepe genelinde afiþ ve pankart asma ve kaldýrma iþleri yapýldý  
15- Destek Hizmetleri deposunun Girne Mahallesi’ne taþýnmasý 
16- Bahadýr Erdoðdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 
17- Eðitim Evleri ve Cumhuriyet Dershanelerindeki bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 
18- Yýlmaz Mýzrak Kültür Merkezi’ndeki bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 
19- Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 
20- Küçükyalý Kültür Merkezi’ndeki bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 
21- Zabýta Karakollarýnýn bakým ve onarým iþlerinin yapýlmasý 





2011 YILI TESÝSAT ATÖLYESÝNÝN FAALÝYETLERÝ 
 
- Bahadýr Erdoðdu Zihinsel Engelliler Merkezi doðalgaz ve sýhhi tesisat sisteminin yýllýk bakým onarýmý yapýldý. 

- Ulaþým hizmetleri Müdürlüðünün Yemekhanesinde doðalgaz ve sýhhi tesisat iþleri yapýlarak yeni mutfak faaliyete         
geçirildi. 

- Eðitim evlerinin tesisatlarýnýn yýllýk bakým onarým iþleri yapýldý. 

- Merkez bina ve diðer birimlerin tesisatlarýnýn yýllýk bakým onarým iþleri yapýldý. 

- Merkez bina yemekhanesinde pide fýrýný, sanayi tipi ocaklar monte edildi. 

- Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talebi olan tamirat ve tadilat iþleri yapýldý. 

- Soðutma ve ýsýtma sistemlerinin yýllýk bakýmý yapýldý. 

- Küçükyalý Hizmet binasýnýn yýllýk bakým ve tamirat iþleri yapýldý. 

- Yýlmaz Mýzrak Kültür Merkezinin yýllýk bakým ve tamirat iþleri yapýldý. 

- Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinin yýllýk bakým ve tamirat iþleri yapýldý. 

- Cumhuriyet Dershanelerinin yýllýk bakým ve tamir iþleri yapýldý. 

- Küçükyalý Kültür Merkezinin yýllýk bakým ve tamir iþleri yapýldý. 

- Zabýta karakollarýnýn yýllýk bakým ve tamirat iþleri yapýldý. 

- Merkez bina yangýn söndürme tesisatý yenilendi. 

- Gülensu Saðlýk Ocaðýnýn eksiklikleri giderildi. 

- Depremzedelerin evlerinin doðalgaz ve sýhhi tesisat sistemindeki arýzalar giderildi.  

- Merkez bina ve baðlý birimlerin doðalgaz ve sýhhi tesisatlarla ilgili her türlü arýzalara zamanýnda müdahale    
edilerek hiçbir aksaklýða meydan verilmedi. 

- Ýsmet Kuralkan Ýlköðretim okulunun kazan dairesi ve kalorifer borularý yenilendi. 

- Ýsmet Ýnönü Ýlköðretim Okulu ile Gülsuyu ilköðretim okulunun kalorifer borularý yenilendi. 
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Tablo 4: Tapu Arsa Bedeli 

Tapu Verme 6 1 1 32 16 26

Arsa Bedeli x000TL 15 5 42 394 1,168 2,861
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0

20

40

Tapu Verme 6 1 1 32 16 26

Gpotek Fekki 10 12 1 6 10 6

Takyid Terki 7 9 6 3 7 5

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tablo 3: Tapu Verme - Gpotek Fekki - Takyid Terki
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Tablo 5: Taþýnmazlarýmýza Ait Kira Geliri 

Dükkan Sayýsý 46 30 30 30 36 56

Kira Geliri x000 TL 418 2,146 1,720 2,904 2,910 3,560
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Tablo 6: Kiralanan Taþýnmazlara Ait Kira Gideri

Kiralanan Taþýnmaz 4 4 3 3 6 9

Kiralama Gideri TL 386,60 496,82 73,264 90,348 217,02 715,93
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0

2000

4000

Tablo 1: Evrak Kayýt Giriþ - Çýkýþý 

Evrak Giriþ 987 1164 1364 1078 1616 2281 2900

Evrak Çýkýþ 952 1064 1352 1063 1613 2673 3952
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Tablo 2: Kamulaþtýrmasýz El Atma Davalarý 

Açýlan Dava 5 9 22 52 100 89

Davacýya

Ödenen*000TL

232 1,2791,137 2,8262,1747,400
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Tablo 8: Ecrimisil (Fuzuli Gþgal) Tahakkuku  

Gþgal Sayýsý 0 0 0 14 30 83

Tahakkuk Eden Gelir x

000 TL

0 0 0 1,299 3,547 3,873

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Tablo 9: Taþýnmazlarýmýz  

Tespit Edilen Adet 92 92 92 1471 1478 1380

Taþýnmaz Deðeri x00000

TL

336 348 369 581 625 649
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Tablo 7: Yol Fazlasý Satýþlarýna Ait Gelir 

Yol Fazlasý Sayýsý 1 6 15 23 11 19

Yol Fazlasý Satýþ Geliri

x000 TL

16 71 961 1,954 4,258 5,547

2006 2007 2008 2009 2010 2011







Maltepe Belediyesinin, bilgi iþlem ihtiyacýnýn envanterini yapmak, bilgi iþlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme 
ihtiyacýný belirlemek, bilgi iþlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalýþmalarýný 
hazýrlayýp yönlendirmek, denetim altýnda tutmak ve bilgi iþlem faaliyetleri için diðer müdürlük ve birimlere 
hiyerarþik düzen ve bilgi iþlem hizmetleri sistemi içinde iþbirliði yapmak. 
 
Ýnteraktif Hizmetler 
Maltepe Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilen ve hizmete sunulan e-belediyecilik 
uygulamasýndan internet üzerinden OCAK 2011–ARALIK 2011 tarihleri arasýnda 989.028,72 TL tahsilât 
gerçekleþtirmiþtir. Bu süre içerisinde e-belediye otomasyonundan toplam 3174 üyelik baþvuru alýnmýþ olup, 
bunlardan 2481’i aktif hale getirilmiþtir. Yine vatandaþlarýmýzýn belediyecilik hizmetleri hakkýnda bilgi sahibi 
olabilmeleri için Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce 111 haber, 33 duyuru, 38 etkinlik haberi kurumsal sitede yayýnlanarak 
vatandaþlarýmýz bilgilendirilmiþtir. 



Akýllý Tahta Alýmý 
Belediye Baþkanýmýz Prof. Dr. Mustafa ZENGÝN tarafýndan baþlatýlan Maltepe Ýlçesindeki Tüm Ýlköðretim Okullarýna 
Ýki Adet Akýllý Tahta projesi gereði Müdürlüðümüz tarafýndan 2011 yýlý içinde iki adet ihale düzenlenmiþ ve tüm 
ilköðretim okullarýna Ýnteraktif Akýllý Tahta daðýtýlmýþtýr.  

IP Kamera Sistemi Alýmý 
IP Kamera, gerekli noktalarýn güvenliði, farklý amaçlarla uzaktan izlemek ve kayýt altýna almak için internet veya að 
baðlantýnýzdan faydalanarak gerek kablolu gerek kablosuz olarak kullanýlabilmeye imkân sunan kamera 
teknolojisidir. IP Kamera diðer sistemler gibi ekstra aparatlar, kartlar, kayýt cihazlarý gerektirmeyen en ileri 
teknolojiye sahip olan kamera sistemidir. Ýp Kameralar görüntü aktarýlan mekânýn canlý ve sesli olarak bulunduðunuz 
her yerden bilgisayarýnýz, cep telefonunuz ve PDA'nýzdan rahatlýkla izleyebilme olanaðý sunmaktadýr. Bu amaçla 
Belediyemiz Merkez Hizmet Binasý, Küçükyalý Evlendirme ve Kültür Merkezi Binasý ve Sosyal Yardým Ýþleri 
Müdürlüðünün Deposu için Müdürlüðümüz tarafýndan 2011 yýlý içerisinde iki adet IP Kameralý Ýzleme Sistemi alýmý 
yapýlmýþtýr. 
 
BELEDÝYEMÝZ BÝLGÝ ÝÞLEM BÝRÝMÝ 2011 YILI GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ FERHATPAÞA BÖLGESÝ KAÇAK DÖKÜM TESPÝT 
SÝSTEMÝ 

Ýstanbul’da yapýlan her türlü imalat, bakým/onarým, altyapý ve inþaat projeleri çalýþmalarýnda ve faaliyet süresince 
yýlda ortalama 11 milyon m³ hafriyat topraðý ve inþaat/yýkýntý atýklarý çýkmaktadýr. Üretilen bu hafriyat topraðý ve 
inþaat/yýkýntý atýklarý, yasalara göre belediyeler tarafýndan tespit edilen yetkili döküm alanlarýna dökülmesi 
gerekirken, maddi çýkarlarýn ön plana çýkmasýyla maalesef art niyetli kiþiler tarafýndan boþ bulduðunuz herhangi bir 
yere döküm yapýlmasý þeklinde sonuçlanmaktadýr. Bundan etkilenen belediye sýnýrlarýmýz içerisinde kalan 
Ferhatpaþa bölgesine konulan Kaçak Döküm tespit sistemi ile kaçak döküm yapýlan alanlarý online olarak 
izlenebilmekte ve olasý bir döküm aný fotoðraflanarak, gerekli cezai iþlemlerin yapýlabilmesi saðlanmýþtýr.Sistemin 
kurulum amacý daha suç iþlenmeden ,önüne geçebilmektir. Sistemde kullanýlan kameralar gece gündüz görüntü 
alabilecek ve 3G üzerinden merkeze görüntü aktarýmý yapacak özelliktedir. 



MERKEZ BÝNA IP CCTV PROJESÝ 
Merkez binamýzda bulunan kamera sistemi hepsi megapixel olan yüksek çözünürlüklü kameralar ile deðiþtirilmiþtir. 
Þu anda içeride ve dýþarýda gece gündüz çok net görüntü alabilen ve bunlarý gerçek zamanlý kaydedebilen 46 
kameradan oluþan bir IP CCTV sistemimiz bulunmaktadýr. 

KÜÇÜKYALI EVLENDÝRME DAÝRESÝ IP CCTV PROJESÝ 
Evlendirme dairemizde toplam 53 adet kamera ile tüm otopark sahasýnýn da izlendiði megapiksel IP Kameralardan 
oluþan bir sistem kurulmuþtur. Kurulan yapý ile megapiksel çözünürlükte kayýt yapýlmakta ve birçok noktadan 
izlenmektedir. 

Türkan Saylan Kültür Merkezinin Elektrik-UPS, Data-Telefon Kablolama Altyapý Malzemelerinin Alýmý 
 
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi; bilimsel ve güncel toplantýlarla, konserler ve tiyatro oyunlarý ile fuaye ve sergi 
salonlarýnda gerçekleþtirilen sergilerle, modern mekanlarda yapýlan kurs ve atölye çalýþmalarý ve H.Senih Tongsir 
Kütüphanesi ile hizmet veren birimimizdir. Bu hizmetlerin devamlýlýðý ve kalitesinin arttýrýlmasý açýsýndan, 2011 yýlý 
içinde altyapý onarýmý ile ilgili ihtiyaç duyulan Aktif Cihaz, Elektrik – UPS, Data-Telefon ve Kablolama Sistemlerinin alýmý 
yapýlmýþ ve faaliyete geçirilmiþtir. 

               OCAK 2011 
· Bahadýr Erdoðdu Rehabilitasyon Merkezi'nden kullanýlmayan 15 adet bilgisayar alýnarak, bakýmý yapýldýktan sonra 

merkez binada ihtiyacý olan personele daðýtýldý. 

· Bina içerisinde bulunan fotokopi makinelerinin ve yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

· Baþýbüyük Eðitim Evinde bulunan personel ofisine yeni bilgisayar kuruldu ve internet baðlantýsý yapýldý. 

· Planlama birimine yeni Net-Cad kurulumu ve bakýmý yapýlarak personele bilgi verildi. 

· Belediyenin kurumsal web sitesinin E-belediye modülünde; 6111 sayýlý torba kanunuyla ilgili düzenlemeler 

yapýlarak vatandaþlarýmýzýn kullanýmýna sunuldu. 

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 

· Cevizli Eðitim Evinde bulunan bilgisayarlardan bozuk olanlarý tamir edildi ve bakýmlarý yapýldý. 

              ÞUBAT 2011 
· Zabýta birimlerinde bulunan bilgisayarlar alýnarak bakýmlarý yapýldý. Ýhtiyacý olan birim ve personellere verildi. 

· Küçükyalý Çýnar Kütüphanesinde bulunan bilgisayarlara bakým yapýldý. Ýnternet sorunlarý giderildi. 

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 



· 70 Evler Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait yazýcý ve fotokopi cihazlarýnýn tonerleri deðiþtirildi ve bakýmlarý 

yapýldý. 

· Yol yapým atölyesinde bulunan bilgisayarlarýn kurulumlarý yapýldý. Ýnternet sorunlarý çözüldü. Meyer 

(Personel giriþ –  çýkýþ takibi) programý kuruldu. 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne Öðrenci kayýt programý kuruldu. Ýnternet sorunlarý giderildi. 

             MART 2011 

· Mali Hizmetler müdürlüðü Emlak Tahakkuk bölümüne vergi barýþý dolayýsýyla 10 adet yeni yazýcý alýndý. 

Yazýcýlar bilgisayarlara kuruldu ve otomasyon programýna baðlantýlarý yapýldý. 

· Kurumsal web sitesinde vergi barýþý ile ilgili duyurular girildi. 

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 

· 70 Evler Atölye'de bulunan bilgisayarlarýn bakýmý yapýldý. Araç takip programý kuruldu. 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

· Cevizli Eðitim Evinde bulunan bilgisayarlara muhasebe modülleri kuruldu, eksik olan bilgisayar parçalarý 

tamamlandý. 

· Cevizli Eðitim Evine projeksiyon kurulumu yapýldý. 

· Zümrüt Evler Eðitim Evinde bulunan bilgisayarlar bakýmdan geçirildi. Bozuk olan bilgisayarlar tamir edildi. 

· Bilgi Ýþlem omurgasýný oluþturan güvenlik cihazlarýnýn yenilenmesi için proje çalýþmasý yapýldý. Proje çalýþmasý 

sýrasýnda ilgili teknoloji firmalarýyla tek tek görüþülüp, kurum yararýna olan cihaz projelendirilerek idarenin 

onayýna sunulmuþtur. Bu proje sayesinde merkez bina ve merkez binaya baðlý uzak birimlerin haberleþmesini 

saðlayan cihazlar yenilenerek, aktif olarak yedekli çalýþmasý saðlanarak belediyenin kesintisiz hizmet 

verebilmesi öngörülmüþtür. Bu projeyle birlikte daha önceki cihazda olmayan ek özellikler yeni cihazlarla 

birlikte geleceðinden geliþen internet ortamýndan gelecek iç ve dýþ virus, spam, trojen ve istenmeyen içerikli 

sayfalarýn önüne geçilip güvenli bir elektronik ortam saðlanýlmasý planlanmýþtýr. 

· Bilgi Ýþlem Müdürlüðünün en önemli projelerinden olan dijital arþiv ve sanallaþtýrma projeleri birleþtirilerek 

tek bir þartname hazýrlanmasýna baþlanmýþtýr. 

· Belediye merkez bina kamera güvenlik sisteminin yetersiz ve eski tip kamera sistemin getirdiði 

olumsuzluklarýn giderilmesi için proje çalýþmasý baþlatýlmýþtýr. Projeyle birlikte merkez bina iç ve dýþ 

mekânlarýnýn güncel teknoloji ürünleri olan 2 mega pixel kameralarla donatýlarak, tam güvenliði 

saðlanacaktýr. Bu projeyle birlikte yapýlacak olan güvenlik odasýyla ilgili kayýtlarýn güven altýna alýnmasý, 

yedeklenmesi, istenilen kayda çabuk ve gerçek çözünürlükte ulaþabilme imkâný saðlanacaktýr. 

 
            NÝSAN 2011 

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kâðýtlarý deðiþtirildi, bakýmlarý 

yapýldý. 

· Kaymakamlýk binasýnda bulunan bilgisayar odasýnýn internet güvenliði saðlandý. Bozuk swich deðiþtirildi. 

· Server aylýk bakýmlarý yapýldý. 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

 



· Web sitesi güncellemesi yapýldý. 

· Arýzalý yazýcýlar toplanarak tamir için servise gönderildi. 

· Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi için alýnan 7 adet bilgisayarýn kurulumlarý ve teslimatlarý yapýldý. 

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait fotokopi cihazýnýn toner deðiþimi ve bakýmý yapýldý. 

              Mayýs 2011 
· Bilgi Ýþlem Müdürlüðü’nce gerçekleþtirilen bilgisayar parça alýmlarýyla; ”Hard Disk, Ram, Kasa, vb..” 

kurumumuzda kullanýlan eski bilgisayarlarý güncellenerek bilgisayarlarýn teknolojik ömürleri uzatýlmýþtýr. 

· Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce kurum içi kullanýcýlarýn kullandýklarý eski tip CRT tüplü monitörler tespit edilerek, 55 

adet Led monitörle deðiþtirilerek hem elektrik tüketim sarfiyatý azaltýþmýþ hem de kullanýcý memnuniyeti 

saðlanmýþtýr. 

· Merkez Bina giriþ katý vezneler kýsmýna, Destek Hizmetleri müdürlüðü ile birlikte 8 adet ahþap monitör ayaðý 

yapýlarak vezneler kýsmýndaki kullanýcýlarýn monitörleri deðiþtirilmiþtir. 

· Güvenlik kameralarý ilgili ihale tamamlanmýþ olup, yapým çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. 

             Haziran 2011 
· Fen Ýþleri Yol Yapým birimine 7 adet Bilgisayar kuruldu. Eski bilgisayarlar alýnarak ”Hard Disk, Ram” takviyesi ile 

upgrade edilerek bilgisayarýn teknolojik ömürleri uzatýlmýþtýr. 

· Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce Teknolojik ömrünü tamamlamýþ CRT tüplü monitörler ile Püskürtmeli yazýcýlarýn 

sayýmý yapýlarak Ayniyat Saymanlýðý’na bildirildi.  

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi bilgisayar ve yazýcý bakýmlarý yapýldý, toner gereksinimleri karþýlandý. 

Ýnternet ile ilgili sorunlarý giderildi. 

· Güvenlik kameralarý ilgili ihale sonuçlanmýþ olup, bina katlarý montajlarý yapýldý. Kamera testleri yapýldý, ilgili 

personele kamera izleme monitörü hakkýnda bilgi verildi. 

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kâðýtlarý deðiþtirildi, 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

              Aðustos 2011 
· Yol yapým atölyesinde bulunan bilgisayarlarýn kurulumlarý yapýldý. Ýnternet sorunlarý çözüldü. Meyer(Personel 

giriþ -çýkýþ) programý kuruldu.  

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kâðýtlarý deðiþtirildi, 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

· Bahadýr Erdoðdu Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 3 adet bilgisayara tarayýcý ve yazýcý tanýtýldý. Milli Eðitim 

Müdürlüðü ile iletiþimlerini saðlayan program bilgisayarlarýna yüklendi ve kullanýcý ayarlarý yapýldý. 

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait yazýcý ve fotokopi cihazlarýnýn tonerleri deðiþtirildi ve bakýmlarý 

yapýldý. SBS ve LYS tercih iþlemleri için Maltepe Meydanýna 3 adet bilgisayar kuruldu, internet baðlantýlarý 

yapýldý. Ayrýca Konferans salonuna 2 adet tercih robotu kurulumu yapýldý. 

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kaðýtlarý deðiþtirildi, bakýmlarý yapýldý. 

 

 



· Yol yapým atölyesinde bulunan personelin bilgisayarlarý yenilendi, kurulumlarý yapýldý. Ýnternet baðlantýlarý 

yapýldý. 

· 70 Evler Atölye’ye 1 adet bilgisayar kuruldu. Ýnternet Kablosu çekildi. Araç takip programý kuruldu. 

             Ekim 2011 

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait fotokopi cihazýnýn toner deðiþimi, bakýmý ve kurulumu yapýldý. 

· Planlama birimine yeni Netcad kurulumu ve bakýmý yapýlarak personele bilgi verildi. 

· Cevizli Eðitim Evinde bulunan bilgisayarlardan bozuk olanlarý tamir edildi ve bakýmlarý yapýldý. 
· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kâðýtlarý deðiþtirildi, 

· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 
· 70 Evler Atölye'de bulunan bilgisayarlarýn bakýmý yapýldý. Araç takip programý kuruldu. 

· Zümrütevler Eðitim Evinde bulunan bilgisayarlar bakýmdan geçirildi. Bozuk olan bilgisayarlar tamir edildi. 

· Belediyenin kurumsal web sitesinin E-belediye modülünde düzenlemeler yapýlarak vatandaþlarýmýzýn 
kullanýmýna sunuldu. 

· Mali Hizmetler Müdürlüðü Emlak Tahakkuk bölümünde 3 adet bilgisayar deðiþtirildi. Bölümde bulunan nokta 
vuruþlu yazýcýlar, Lazer yazýcýlar ile deðiþtirildi. 

 
              Kasým 2011 

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kâðýtlarý deðiþtirildi, Saðlýk iþleri 
büroda bulunan yazýcýn toneri deðiþtirildi, bakýmý yapýldý. 

· Bahadýr Erdoðdu Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 2 adet bilgisayarýn yeri deðiþtirildi.  Ýnternet hattý 
çekildi ve að baðlantýlarý yapýldý. Tarayýcý ve yazýcý tanýtýldý. Milli Eðitim Müdürlüðü ile iletiþimlerini saðlayan 
program bilgisayarlarýna yüklendi ve kullanýcý ayarlarý yapýldý.  

· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 

· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait yazýcý ve fotokopi cihazlarýnýn tonerleri deðiþtirildi ve bakýmlarý 
yapýldý. Yeni Açýlan Üniversite Hazýrlýk Binasýnýn Bilgisayarlarý kuruldu. Ýnternet baðlantýlarý yapýldý. Yazýcý, Fax 
ve Fotokopi cihazlarý kurulup baðlantýlarý yapýldý. 

· 70 Evler atölyesinde bulunan bilgisayarlarýn bakýmý yapýldý. Kurulan yeni odaya Ýnternet hattý çekildi.  Taþýt 
takip programý yüklendi. 

· Cevizli Eðitim Evi’ne ait Bilgisayarlarýn bakýmlarý yapýldý. Arýzalý olanlar tamir edildi. Yazýcý sorunu giderildi. 

· Emlak Tahakkuk bölümüne vergi ayý dolayýsýyla 3 adet vezne kuruldu. Programlarý yüklendi ve yazýcý 
baðlantýlarý yapýldý.  

 
              Aralýk 2011 

· Bahadýr Erdoðdu Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan bilgisayarýn Lila programý ve yazýcý kurulumlarý yapýldý. 
Milli Eðitim Müdürlüðü ile iletiþimlerini saðlayan Kurumnet programý bilgisayarlarýna yüklendi. Kullanýcý ve 
tarayýcý ayarlarý yapýldý. 

· Vezne, Saðlýk iþleri ve Emlak Tahakkuk bölümlerinde bulunan Q Matiklerin kaðýtlarý deðiþtirildi, 
· Bina içerisinde bulunan yazýcýlarýn toner deðiþikliði ve bakýmlarý yapýldý. 
· Küçükyalý Cumhuriyet Eðitim Merkezi'ne ait yazýcý ve fotokopi cihazlarýnýn tonerleri deðiþtirildi ve bakýmlarý 

yapýldý. 

 

 



· Küçükyalý Kütüphane bilgisayarlarýnýn bakýmý yapýldý. Yazýcý toner deðiþtirildi. Mönitör arýzasý giderildi. 
· Belediyenin kurumsal web sitesinin E-belediye modülünde düzenlemeler yapýlarak vatandaþlarýmýzýn 

kullanýmýna sunuldu. 
· Bilgi Ýþlem merkez binadaki sunucularýn rutin kontrolleri yapýldý. 
· Türkan Saylan Kültür Merkezi Ýnternet hattý sorunlarý çözüldü. Katlar arasý kablo çekme iþi yapýldý.  
· Belediyemiz Kültür Bölümü bilgisayar, yazýcý ve tarayýcýlarý Türkan Saylan Kültür Merkezi’ ne taþýndý. Data hattý 

çekildi. Bilgisayar kurulumlarý yapýldý. 

IP Telefon Projesi 
 
IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattý üzerinden telefon görüþmesi saðlarlar. Bu sayede 
ADSL, Leased-line, Frame Relay, ATM, G.HDSL gibi IP protokolünü destekleyen her türlü hat üzerinden telefon 
görüþmesi yapýlabilir. 
 
IP telefonu, artan iþ ihtiyaçlarýna paralel olarak iþletim ve yatýrým maliyetlerini azaltýyor. Hatta tutma, konferans, çaðrý 
transferi, sesli mesaj, çoklu ortamda mesajlaþma ve entegre çaðrý merkezi özellikleri nedeniyle, iletiþim sunucusu 
olarak kullanýlabiliyor. Ofis içi, uzak ofis ve þubeler arasý uygulamalara kolay geçiþ olanaðý saðlayan IP telefon, 
geleneksel PBX teknolojilerine ve IP tabanlý yeni ses santrallerine entegre edilebilmektedir. 
 
Belediyemiz bünyesinde IP telefon sistemi kurularak; Belediyemiz baðlý dýþ birimlerle telefon görüþmelerimiz ücretsiz 
hale getirilmiþtir. Böylece maliyet azaltýlmýþ ve kaliteli bir görüþme saðlanmýþtýr. Belediyemize baðlý herhangi bir dýþ 
birim sanki dâhili hatmýþ gibi telefon aramasý yaparak Ip telefon sistemi üzerinden görüþme yapýlabilmektedir. Bunun 
yanýnda ilçemizdeki tüm muhtarlarýnda Ýp telefon sistemine dâhil edilerek belediyemizin tüm birimleri ve muhtarlýklar 
arasýnda dâhili görüþme gibi ücretsiz ve sürekli bir telefon görüþmesi saðlanmýþtýr.  
 
Beþçeþmeler Kablosuz Internet Eriþimi-HotSpot 
 
Günümüzde mobil cihazlarýn yaygýnlaþmasý ile ortaya çýkan mobilite kavramý yeni network yapýlarýnýn doðmasýna 
neden olmuþtur. Kullanýcýlar artýk masalarýna baðýmlý olmaktan çýkýp, ofis içinde, evinde, kafede veya havaalanýnda 
kablosuz aðlarla internete girebilmekte, günlük iþlerini ofise baðýmlý kalmadan sürdürebilmektedirler. Kablosuz yerel 
alan aðlarý kullanýcý ve alýcý arasýnda radyo frekanslarý ile kablosuz ortamlarda, kabloya gerek kalmadan veriyi alýr ve 
iþletir. Kablosuz aðlar bir gezici kullanýcýnýn herhangi bir fiziksel baðlantý olmadan aða baðlý kalmasýný saðlar. 
  
Projemiz bünyesinde Beþçeþmeler meydanýnda kurulacak olan cihaz ve antenlerle o bölgedeki iþyerleri, kafeler ve 
yerleþim birimleri internet eriþimi saðlamýþ olacaklardýr. Beþçeþmeler bölgesinde internete giren herkes ilk olarak 
Maltepe belediyesi web sitesini görecektir. Buradan Belediyemizin çalýþmalarýný, uygulamalarýný ve etkinliklerini 
sürekli takip edebilmesi saðlanmýþ olacaktýr. Beþçeþmeler bölgesinde bulunan iþletmeler ve yerleþim birimleri kablosuz 
internet üzerinden baðlanarak tek bir merkezden baðlanmýþ olacaklardýr böylece güvenli internet eriþimi saðlanmýþ 
olacaktýr. Kendi internet aboneliklerini de gerektiðinde kaldýrýp kablosuz internet üzerinden eriþebilme imkâný 
bulacaklardýr böylece maliyet düþmüþ, güvenli ortam hazýrlanmýþ ve düzenli bir internet saðlanmýþ olmaktadýr. Ayrýca 
internete eriþtiðinde ilk olarak belediyemizden haberdar olmuþ bulunmaktadýr. 5651 kanuna göre kablosuz 
internetimiz üzerinden gerekli ayarlamalar sayesinde güvenli internet eriþimi saðlanmýþ olacaðýndan yasaklý veya 
istenmeyen sitelere eriþim istendiði zaman Belediyedeki gibi eriþim izni olmadýðý bilgisi kullanýcýya iletilmiþ olur. 2009 
yýlýnda baþlatýlan söz konusu hizmet yayýný 2011 yýlýnda da devam ettirilmiþtir. 
 
 



GIS Sistem Uygulamalarý 
Belediyemiz birimlerinde kullanýlan GIS (Coðrafi Bilgi Sistemi) programý kullanýcý lisans sayýsý arttýrýlmýþ ve destek 
sözleþmesi imzalanmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn belediyemize gelmeden internet ortamýnda imar durumlarýný 
görebilmeleri saðlanmýþtýr. 2011 yýlýnda da bu hizmetlerin etkin kullanýmýný saðlamak amacýyla bakým ve lisans 
sözleþmeleri yenilenmiþ ve etkinliði arttýrýlmýþtýr. 
 
Mail Sunucu 
Merkezi sistemde konumlandýrýlan bir sunucu sayesinde belediyemiz e-mail trafiði bakýmýndan dýþ kaynaklara 
baðýmlýlýðý ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu sayede belediyemiz personellerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni posta 
hesaplarý açýlabilmesi ve bu hesaplarýn çok kullanýcýyla paylaþýmlarýnýn saðlanmasý ile ilgili müdürlüklerdeki 
kullanýcýlara toplu mail ve haber gönderilmesi saðlanmýþtýr. 
 
Web Sunucu 
Büyüyen belediyemizin teknik olarak bilgi teknolojisi de (datasý) büyüdüðünden; dýþa baðýmlýlýðý kaldýrmak ve 
kesintisiz hizmet verebilmek için, merkezi sistem üzerine bir web server konumlandýrýlarak, tamamen baðýmsýz bir 
yapýya geçilmesi saðlanmýþtýr. Ýç networkte web sunucu konumlandýrýlmýþtýr. Bu sunucu üzerinden vatandaþýn 
kullanýmýna birçok servis açýlmýþtýr. 
 
E-Belediye Beyan Bilgileri ve Ödeme Sayfasýndan Yapýlan iþlemler 
ü Onl ine Tahsi lât ve Beyan 
ü Borç Bakiye Durumu ( Hesap Kartý)  
ü Ödeme Bi lgi leri  
ü Hýz lý Ödeme Menüsü 
ü Tahakkuk Bilgileri (Detay) 
ü Ceza Bi lgi leri  (Detay)  
ü Belediyedeki  Kiþi sel  Bi lgi leriniz 
ü Belediyede Kayý tlý Beyan Bi lgi leriniz 
ü Bina Sureti  
ü Arsa  Sureti 
ü Araz i S ureti  
ü Ç.T.V. Sureti  
ü Bilgi Güncel leme 
ü Arsa  Rayiçleri 
ü Ceza Bi lgi leri   
 
Anti Virüs 
Tüm bu sistemlerin günümüzün interaktif tehlikesi olan virüslerden korunmasý için merkezi sistem üzerine bir Anti 
virüs sunucu konumlandýrýlmýþtýr. Bu sayede belediyemizde kullanýlmakta olan bilgisayarlarýn, dýþarýdan gelebilecek 
her türlü tehlikeli yazýlýmlara karþý güvenlik açýklarýnýn minimuma düþürülmesi saðlanmýþtýr. 
 

 
 



Sistem Odasý Server Görüntüleri 
Maltepe Belediyesi-Bilgi Ýþlem Müdürlüðü, teknolojik alt yapý ve verdiði diðer hizmetler açýsýndan çok büyük projeler 
gerçekleþtirmiþ olup kullanýma sunmuþtur. Öncelikle Müdürlüðümüz, merkezi sistem otomasyonunun kurabilmesi için, 
alt yapýsýný yeniden yapýlandýrmýþtýr. Bu doðrultuda belediye iç network’ünün kurulumunu bitirmiþtir. Ayrýca tek bir 
merkezden kaynaklarý kullanabilme ve yönetebilmek için dýþ noktalardaki belediye birimlerinin fiziksel olarak belediye 
iç network’üne katýlýmý saðlanmýþtýr. Böylece hem maliyet bakýmýndan hemde kullanýcýlarýn istek ve sorunlarýna kýsa 
sürede müdahale etme imkâný saðlanmýþtýr. 

Lisanslama Çalýþmalarý 
Maltepe Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce 2011 yýlý itibarýyla yasal zorunluluk çerçevesinde belediyemiz bünyesinde 
kullanýlan sistemlerde, eksik lisanslarýmýzý tamamlanmýþ olup yeni bilgisayar ve Personel alýmlarý olduðundan kullanýcý 
sayýsý kadar ek lisans alýmý planlanmaktadýr. 
 
Projesi Devam Eden ve Fizibilitesi Hazýrlanmýþ Çalýþmalar 
Geliþen teknolojik alt yapýya paralel olarak yazýlým programlarýnýn yenilenmesi zaruri hale geldiðinden, Bilgi Ýþlem 
Müdürlüðünce hazýrlanan beþ büyük yeni projenin hayata geçirilmesi düþünülmektedir. Bu projelerimiz: 
 
ü Kent Konseyi Web Sitesinin Güncellenmesi çalýþmalarý  
ü Belediye Otomasyon Programýnýn yenilenmesi 
ü Sanallaþtýrma Projesi  
ü Dijital Arþiv çalýþmalarý ve buna baðlý olarak standart dosya planýnýn hayata geçirilmesi süreci zeminin oluþturulmasý. 
ü Felaket Kurtarma sunucularý 
ü Veri Eþleþtirme Projesi 
 
Sanallaþtýrma  
Günümüzün en büyük teknolojilerinden biri olan, sanallaþtýrma alt yapýsý projesine, Maltepe Belediyesi, Bilgi Ýþlem 
Müdürlüðü olarak gerekli önem verilmiþtir. Bu aþamada ön çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Sanallaþtýrmayla; Bilgi Ýþlem 
Müdürlüðünce kullanýlan tüm sunucular sanal ortama alýnarak kesintisiz hizmet verilebilmesi yolunda önemli bir adým 
atýlmýþ olacaktýr. Yine sanallaþtýrma teknolojisiyle beraber var olan sistemler tek bir yapý altýnda toplanacaðýndan; 
Kurum üzerinde var olan sunucularýn bakým maliyetlerini azaltacak ve sistem deki data güvenliðini daha aktif bir hale 
getirecektir. Sanallaþtýrma projesiyle beraber, Maltepe Belediyesi, Bilgi Ýþlem Müdürlüðü bir ilke imza atarak, disaster 
recover projesi ile yani doðabilecek bir afet’te “yangýn, deprem, sel, su baskýný” gibi hizmetleri aksatabilecek olaylara 
karþý bir tedbir alýnmýþ olacaktýr. Bu sayede tüm belediye sistemi tek bir yere baðýmlý çalýþmaktan kurtulmuþ olacaktýr. 
Projenin birinci ayaðý sanallaþtýrmaya dayanýrken diðer ayaðý da belediye otomasyon programý ve dijital arþiv 
çalýþmalarýnýn alt yapýsýný oluþturmaktadýr. Hedefimiz sanal bilgisayara geçerek yeþil belediyecilik alanýnda hizmet 
edebilmektir. 
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Daðýtýlan Hasta Bezi    :         

Engelli ve yatalak ihtiyaç sahiplerine;  

- 1240 Paket Büyük Boy hasta bezi 1240x60=74.400 Adet, 

- 919 Paket Orta Boy hasta bezi 919x60 = 55.140 Adet, 

- 294 Paket Küçük Boy hasta bezi 294x120 = 35.280 Adet,  olmak üzere toplam 164.820 Adet  Hasta bezi 

daðýtýlmýþtýr.  

Daðýtýlan Erzak Kolisi  : 

- 300 Adet erzak kolisi Somali için;   

- 2838 Adet erzak kolisi ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz için olmak üzere,   

- Toplam: 3138 adet erzak kolisi daðýtýlmýþtýr.  

Daðýtýlan Medikal Malzeme: 

- 51 Adet Çevre Koruma Müdürlüðü ile koordineli olarak kapak toplama kampanyasýndan, 20 adet 

müdürlüðümüzce satýn alýnarak, toplam 71 adet Klasik Tekerlekli Sandalye engelli vatandaþlarýmýza 

daðýtýlmýþtýr.  

- 10 Adet Akülü Sandalye satýn alýnarak ihtiyaç sahibi 6 engelli vatandaþýmýza daðýtýlmýþtýr.  

- 2 adet özellikli tekerlekli sandalye satýn alýnarak, bir tanesi engelli bir vatandaþýmýza verilmiþtir.  

- 5 adet engelli puseti satýn alýnarak, engelli vatandaþlarýmýza teslim edilmiþtir.  

Daðýtýlan Ýkinci El Eþyalar: 

- Ýlçemizde ikamet eden hayýrsever vatandaþlarýmýzdan muhtelif ikinci el eþyalar ( beyaz eþya, mobilya, yatak, 

yorgan, battaniye, katalitik soba, v.b.) alýnarak, ihtiyaç sahibi 115 ailenin evlerine teslim edilmiþtir.  

Yapýlan Nakit Yardýmlar :  

- Ýlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2098 kiþiye toplam 958.710,00 TL. Nakit yardým yapýlmýþtýr.  

- Van Ýli ve Erciþ Ýlçesinde meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için müdürlüðümüz 

koordinatörlüðünde hayýrsever Maltepe halkýndan toplanan; muhtelif giyim eþyasý, battaniye, yiyecek, içecek, 

un kuru gýda, katalitik ve elektrikli ýsýtýcýlardan oluþan yardým malzemeleri uygun þekilde tasnif edilip kolileme 

yapýlarak 4 týrla deprem bölgesine ulaþtýrýlmýþtýr.  

- Deprem bölgesinden akrabalarýnýn yanýna sýðýnan kendi olanaklarý ile ev kiralayarak ilçemizde geçici ikamet 

eden toplan 35 aileye ikinci el muhtelif giyecek, ev eþyasý ve gýda yardýmý yapýlmýþtýr.  

- Belediyemizce 3 aile için 8 aylýk süre ile 3 daire kiralanarak depremzedelerin barýnmalarý saðlanmýþtýr.  





A. Planlama Faaliyetleri 
1. Kurumumuzun Sivil Savunma, afet ve acil durum ile koruyucu güvenlik planlamalarý yapýlmýþ, güncellenmiþ ve 

uygulamalarý denetlenmiþtir. 
 

B. Eðitim Faaliyetleri 
     Planlarla görev verilen personele, “ Temel Arama Kurtarma eðitimi” adý altýnda; Sivil Savunma, yangýndan korunma 
ve yangýna müdahale, Afet, ilkyardým ve koruyucu güvenlik eðitimleri yapýlmýþtýr. 
 

Toplam 42 personele 40 saat süreli Temel Arama Kurtarma Eðitimi, 31 personele 2 saat sereli Yangýndan 
Korunma ve Yangýn söndürme eðitimi verilmiþtir. Eðitime Katýlan personele Ýstanbul valiliðince “ EÐÝTÝME KATILIM 

SERTÝFÝKASI” verilmiþtir. 



C. Sivil Savunma Ve Acil Durum Malzeme Ve Teçhizatý Temin- Bakým Faaliyetleri 
 

Sivil savunma hizmetlerinde kullanýlmak üzere temin edilen aþaðýdaki malzeme ve teçhizatýn bakým ve 
onarýmlarý yapýlmýþtýr. 



 
1. Yangýn Önleme ve Söndürme Hizmetleri: 

 
Belediyemiz ve baðlý bina, tesis ve iþletmelerde mevcut yangýn söndürme tüplerinin yýllýk periyodik bakým ve 

kontrolleri tamamlanmýþ, dolum zamaný gelen Yangýn Söndürme Cihazlarýnýn dolum ve hidrostatik testleri 
yaptýrýlmýþtýr. 

Belediyemize ait binalarýn ve personeli için alýnmasý gereken koruyucu güvenlik önlemlerinin denetlenmiþ, 
tespit edilen eksiklikler ve alýnmasý gereken önlemler ilgili birimlere bildirilmiþ ve danýþmanlýk yapýlmýþtýr. 
       

2. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri: 
 

Özel güvenlik hizmeti alýnan yerlerle ilgili koruma planlamalarýnýn hazýrlanmasýnda koordinasyon saðlanmýþ ve 
uygulamalarýn denetimi yapýlmýþtýr. 

 
1. Olasý Afetlerde geçici barýnma ihtiyacýný temin maksadýyla Ýlçemizin çadýr kent alanlarý güncellenmiþ ilgili 

kurumlara bildirilmiþtir. Planlanan Çadýr kentlerle ilgili tablo aþaðýdadýr. 



2. “Her Mahalleye Bir Afet Ýstasyonu Projesi kapsamýnda” 2010 yýlý içinde Kaymakamlýktan teslim alýnan 19 adet 
afet arama-kurtarma malzeme konteynýrýnýn içindeki malzeme ve teçhizatýn periyodik bakýmlarýnýn Destek 
Hizmetleri Müdürlüðümüzce yapýlmasý hususunda gerekli çalýþmalar yapýlmýþ ve yýllýk bakýmlarýnýn yapýlmasý 
saðlanmýþtýr. Ayrýca; Bu konteynýrlarýn halen bulunduklarý yerlerden alýnarak Mahalle Muhtarlýklarýnýn yanýna 
konuþlandýrýlmasý ile ilgili gerekli onaylar alýnmýþ olup, yer tespitleri bittikten sonra taþma iþlemlerine 
baþlanacaktýr.  



3. Ýlçemiz Afet ve Acil Durum Kurtarma Planlamalarý çerçevesinde, Kaymakamlýk Makamýnýn talepleri 
doðrultusunda Hizmet Gruplarýnda görevlendirilen personel ve araç-gereçlerin tespiti yapýlarak plana dahil 
edilmesi saðlanmýþtýr. 

4. Gerek kurum personeli, gerekse halkýn afetlere karþý bilinçlenmesine yönelik, Afiþ ve broþürler bastýrýlmýþ 
ve daðýtýmý yapýlmaktadýr. 





EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI 
 

Her yýl gerçekleþtirilen Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý eðitimlerde, çöp araçlarýna nasýl binip inileceðinden, araca 
konteynýrýn nasýl yükleneceðine, araçlarda pres esnasýnda nelere dikkat edilmesi gerektiðinden, bölgede çalýþan 
personelin iþ elbiseleri temizliðine ve özellikle maske ve eldiven kullanýmý kadar tüm ayrýntýlar hakkýnda bilgi 
verildi. 
 

























Evrak Yönetimi 
Müdürlüðümüzce 2011 yýlýnda kayýt altýna alýnan gelen ve giden evrak raporu aþaðýda ifade edildiði gibidir. 

 
 
 
 
Anket 
Belediyemiz hizmetlerinin ilçemizdeki tüm paydaþlarýmýz tarafýndan ölçülmesi, gerçekleþtirilen hizmetlerin kalite 
düzeyini ve yeterliliðinin ölçülmesi amacýyla anket çalýþmalarý planlanmýþ ve gerçekleþtirilmiþtir. Konusunda uzman 
olan danýþman firmalarla çalýþýlarak hizmet kalitesini ölçmek amacýyla ilçemizdeki 2,057 paydaþýmýzla anket 

uygulamasý yapýlmýþtýr. 
 
2012 yýlý Performans Programý  
Belediyemiz birimlerinden yýllýk hedefleri bütçelendirilmiþ þekliyle alýnarak, 2012 bütçesine kaynak veri oluþturacak 
Performans Programý, bir rapor halinde hazýrlanmýþ olup, Belediyemiz   Meclisi “Bütçe” çalýþmalarý için meclisimize 
sunulmuþtur. 
 
Performans Gerçekleþme Raporu 
Belediyemiz birimlerinin 2010 yýlý hedefleri olarak Performans Programýnda sunduklarý ifade ettikleri öngörülerinin 
gerçekleþme durumlarýný ölçmek amacýyla “2010 Performans Gerçekleþme Raporu” hazýrlanmýþ olup, 
bilgilendirme amaçlý üst yönetime rapor edilmiþtir. 
 
Faaliyet Raporu 
Belediyemizdeki tüm birimlerin  2010 yýlýnda gerçekleþtirdiði faaliyetlerinin ifade edildiði,  “2010 Yýlý Faaliyet 
Raporu” her sene yapýldýðý þekliyle bir kitapçýk olarak hazýrlanmýþ ve ilçemizdeki paydaþlarýmýza ilan edilmiþtir. 

 
Stratejik Plan Revizyonu 
Belediye Baþkanýmýzýn vizyonu ve misyonu doðrultusunda 2009 yýlýnda hazýrlanmýþ olan Stratejik Planýn revize 
edilmesi çalýþmalarýna baþlanmýþ olup, birimlerden gelen iþ ve bütçelerine iliþkin deðiþiklikler kayda alýnmýþtýr. 
Birimlerimizden gelen deðiþikliklere göre Stratejik Plan revize edilecek ve kamuyla paylaþýlacaktýr.  
 
Kamu Hizmetleri Standardý 
Hazýrlanmasý yasal olarak zorunlu olan “Kamu Hizmetleri Standardý” raporlarý, hizmet üreten birimlerimizden ilgili 
veriler alýnarak hazýrlanmýþtýr. Kamu Hizmetleri Standardý raporumuz hakkýnda Kaymakamlýk Makamýna bilgi 
verilmiþ olup, kamuya ilan edilmiþtir.  



Kalite Yönetim Sistemi, Eðitim ve Belgelendirme Planlama Çalýþmalarý  
2009-2014 yýllarýný kapsayan Stratejik planda belirtildiði þekliyle, 2011 yýlýnda Kalite Belgesi alýnmasý hususunda 
gerekli araþtýrma çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu konuda Türkiye’nin önde gelen Kurum/Kuruluþlarýyla yapýlan 
çalýþmalar neticesinde Baþkanlýk makamýnýn onayý ile Belediyemizde Kalite Standartlarýnýn oluþturulmasý çalýþmalarý 
tamamlanmasý ve hizmet konusunda “Kalite Belgesi” alýnmasý planlanmýþtýr. 
 
Ýç Denetim Mali Kontrol Sistemi Çalýþmalarý   
Belediyemiz bünyesinde Ýç Denetim Birimi oluþturulmasý için çalýþmalar planlanmýþ ve sonuçlandýrýlmýþtýr. Mali 
Hizmetler birimi denetiminde taslak olarak “Ýç Kontrol Eylem Planý ve Uygulama Rehberi” kitapçýðý hazýrlanmýþ ve 
tüm birimlerle paylaþýlmýþtýr. 

 
AR-GE 
Birimimiz tarafýndan sene içerisinde Engelliler ve Yaþlýlar (Emekli olan kesim) için yapýlmasý planlanan çalýþmalara 
kaynak olmasý açýsýndan bazý kamu kurumlarý ile yazýþmalar yapýlarak ilçemize ait veriler talep edilmiþtir.  Alýnan 
veriler hakkýnda analizler yapýlmýþ olup 2012 yýlýnda gerçekleþtirilmesi düþünülen çalýþmalar için proje hazýrlýklarýna 
baþlanmýþtýr. 
 
Maltepe Kent Konseyi Çalýþmalarý 
2010 yýlýnda olduðu gibi 2011 yýlýnda da “Maltepe Kent Konseyi” ‘nin Genel Sekreterlik Faaliyetleri birimimizce 
yürütülmüþ, koordine edilmiþtir. Meclislerimizin içinde Çalýþma Gruplarý oluþturulmuþ ve aktif biçimde kentimize 
hizmet için çalýþtýrýlmýþtýr.Meclislerin toplantýlarý ve Genel Kurul çalýþmalarýna ek olarak 2011 yýlýna aþaðýdaki 
etkinlikler gerçekleþtirilmiþtir. 



ü Aile Hekimliði ve Aile Planlamasý Bilgilendirme Toplantýlarý 

ü Aile içi Þiddet ve Boþanma Konulu Bilgilendirme Toplantýlarý 

ü Kültür Gezileri (Topkapý Sarayý, Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi) 

ü Tansiyon ve Kalp Hastalýklarý Konulu Bilgilendirme Toplantýlarý 

ü 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Organizasyonu 

ü Okullarda Düzenlenen Yardým Amaçlý Kermesler 

ü Kadýna Þiddet Konulu Panel 

ü Meme Kanseri Konulu Bilgilendirme Toplantýlarý 

ü Kadýnýn Seçme ve Seçilme Hakkýný Kazanmasýnýn 77. Yýl Dönümü Kutlamasý 

ü Engelliler Haftasý Etkinlikleri 

ü Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri 

ü Çam Sokak , Pilot olarak seçilmiþ Engelli Sokaðý uygulamalarý hakkýnda çalýþmalar 

ü Tuncelideki bir  Ýlköðretim okuluna yardým toplama amaçlý yapýlan “Gençlik Kermesi” 

ü Engellilerimizin Rehabilitasyonu için “Yaz Kampý” uygulamasý 

ü Tekerlekli Sandalye Yardýmý (BÝLFEN Öðrencilerinin katkýsý olan) 

ü “GEÇ DEÐÝL GENÇ” Projesi Çalýþmalarý 

ü Ulusal Gençlik Parlamentosu “Antalya Yaz Okulu” 

ü Gýda Zirvesi 

ü BBÖ Koordinasyon Toplantýsý 

ü Yerel Demokrasi Akademileri Projesi 

















1) Prof. Dr. Türkan SAYLAN Kültür Merkezi 

ü Kültür Merkezinin ihtiyacý olan mefruþatlarýn alýnmasý ile kullanýma sunulmasý. 

ü Kültür Merkezinin ihtiyacý olan elektrik malzemelerinin alýnmasý ve ihtiyaçlarda kullanýlmak 

üzere teslim edilmesi. 

ü Kültür Merkezinin temizlik iþlerinde kullanýlmakta olan malzemelerin alýnmasý ve teslim 

edilmesi. 

ü Çeþitli kýrtasiye malzemelerinin temin edilmesi. 

ü Kültür Merkezinde bulunan asansörlerin bakým – onarým sözleþmesinin yapýlmasý. 

ü Kültür Merkezinde bulunan elektrik tesisatýnýn Kombanizasyon sözleþmesinin yapýlmasý. 

ü Kültür Merkezinde bulunan jeneratör sisteminin bakým - onarým sözleþmesinin yapýlmasý. 

ü Kültür Merkezinde kullanýlan çay - þeker ve su gibi içeceklerin temini. 

ü Kültür Merkezinde bulunan Vrf Klima Sistemlerinin bakým - onarým sözleþmesinin yapýlmasý. 

ü Kültür Merkezinde bulunan klima santralleri ve soðutma grubunun bakým - onarým 

sözleþmesinin yapýlmasý. 

ü Kültür Merkezinde bulunan güvenlik kamera sisteminin bakým - onarým sözleþmesinin 

yapýlmasý. 



2) Maltepe Belediyesi Bahadýr ERDOÐDU Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi      

ü Temizlik iþlerinde kullanýlmakta olan malzemelerin alýnmasý ve teslim edilmesi. 

ü Çeþitli kýrtasiye malzemesinin temin edilmesi. 

ü Asansörlerin bakým - onarým sözleþmesi yapýlmasý. 

ü Elektrik tesisatýnýn Kombanizasyon sözleþmesi yapýlmasý. 

ü Jenaratör sisteminin  bakým - onarým sözleþmesi yapýlmasý. 

ü Merkezin ihtiyacý olan elektrik malzemeleri ve gerekli olan el aletleri temin edilmiþtir. 

ü Merkezde bulunan güvenlik kamera sisteminin bakým - onarým sözleþmesi yapýlmasý.  



3) Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eðitim Merkezi 

ü Temizlik iþlerinde kullanýlmakta olan malzemelerin alýnmasý ve teslim edilmesi. 

ü Çeþitli kýrtasiye malzemesinin temin edilmesi. 

ü Merkezde kullanýlan çay – þeker gibi içeceklerin temini. 

4) Ýdealtepespor Tesisleri   

ü Ýdealtepespor tesislerinde her hafta oynanan maçlarda emniyet müdürlüðü ile yazýþma yapýlarak  güvenlik 
tedbirinin alýnmasý. 

 
ü Ýdealtepespor tesisinde bulunan soyunma odalarýnýn ve sahanýn temizlik ve bakýmý yapýlarak hazýr hale 

getirilmesi. 
 

ü Hafta içinde  yapýlan antrenmanlara gelen takýmlara saha tahsisi yapýlmasý. 
 

ü Gerekli maçlarda Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü’müz ile yazýþma yaparak ambulans tahsisi edilmesi. 
 

ü Ýdealtepespor tesislerinde bulunan su ve elektrik tesisatlarýnýn bakýmý. 
 

ü Temizlik malzemesi temini. 
 

ü Ýdealtepespor tesislerine ait konpanizasyon sisteminin bakým ve onarým sözleþmesinin yapýlmasý. 

 
ü Gerekli kýrtasiye malzemesi temini. 



     Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bahadýr Erdoðdu Engelliler Merkezi,Cumhuriyet Eðitim Merkezi ve 
Ýdealtepe Spor Tesislerinde yapýlan çalýþmalarda; 26 Adet tüm hizmet binalarýnda gerekli tüketim malzemelerinin  
temin edilmesi, 37 Adet Tüm iþletmelerin gerekli büro ve teçhizat donanýmlarýnýn tamamlanmasý, 10 Adet Tüm 
hizmet binalarýnda gerekli bakým onarým çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve 3 Adet Hizmet binalarýndaki ( 5 adet) temizlik 
malzemelerinin temini olmak üzere doðrudan temin dosyasý ile satýn alma yapýlmýþtýr. 
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