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Değerli Hemşehrilerim;

“İstanbul’un yarını Arnavutköy” vizyonuyla ülkemizin 
2023 hedefl erini birlikte buluşturmanın gayreti içinde 
göreve geldiğimiz ilk günden beri Arnavutköy’ü 
geleceği tüketmeden yaşam kalitesinin her geçen 
gün arttığı ve ülkemize de turizm gelirleri katan, 
üniversiteye sahip, kültür merkezleriyle yaşayan 
bir ilçe yapma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları, şeff afl ık ve hesap verilebilirlik prensipleri 
doğrultusunda bu raporla sizlere sunuyoruz.

Sosyal yaklaşımlarımızla, ailelere verdiğimiz 
destekle, kültürel programlarımızla, alt yapı ve imar 
çalışmalarımızla bütün vatandaşlarımıza ulaşan 
hizmetler için seferberlik halinde geçen 2012 
yılının ardından belediyemiz, insan için varolduğu 
ilkesini temel alarak, hizmetlerini adaletli, sistemli 
ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı 
yönetişim anlayışı içinde, milletimizin desteği ile 
gerçekleştirmenin ve yeni nesillere yaşadıkları 
yerden gurur duyacakları geleceğin Arnavutköy’ünü 
bırakmanın gayreti içinde oldu.

İlçemizin geleceğini ilgilendiren ve şekillendirecek 
olan yönetim merkezi projemiz tamamlandı. Çok yakın 
zamanda yapımına başlandığında, alanında seçkin bir 
eser olma özelliği taşıyacak.

Kaliteli bir hizmet sunmak, sistemli işleyen bir belediye 
kurmak için, geçtiğimiz yılda kurumsallaşmayı 
tamamlamak adına, hizmet içi eğitimlerin daha 
sağlıklı ve etkin tespit edilip yapılması amacıyla 
eğitim programımızı belirledik. Müdürlüklerimizin her 
türlü işlerinin doğru hesaplanması ve kontrolünün 
sağlanması amacıyla da bilgisayar tabanlı süreç 
sistemini gerçekleştirdik. Bu bağlamda teknik 
donanımı iyileştirme çalışmaları neticesinde, belediye 
otomasyon sistemini yeniledik. Belediyenin ihtiyaç 
duyduğu diğer özel yazılımları ise belediye personeli 
aracılığıyla karşıladık. 

Belediyemiz, gelecekteki hedefl erini belirleyip 
bunlar için ilgili kaynağı oluştururken, Arnavutköy’ün 
çehresini değiştiren faaliyetler çerçevesinde alt yapı 
ve üst yapı çalışmaları, meydan düzenlemeleri, çevre 
kültür ve sanat projeleri birbiri ardına ortaya çıktıkça 
hemşehrilerimiz, Arnavutköy’de yaşamanın ve 
Arnavutköylü olmanın keyfini yaşayacaklardır.

2012 yılına ait faaliyet raporunu sizlere sunarken; 
İstanbul’un yarını olan bir Arnavutköy’ü oluşturma 
çalışmalarımızda bize destek veren belediye meclis 
üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum 
kuruluşlarına, belediyemiz çalışanlarına ve katılımcı 
yönetim anlayışımız doğrultusunda kendilerine hizmet 
etmekten onur duyduğumuz tüm Arnavutköy halkına 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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Vizyonumuz:

“arnavutköy’ü, yaşam kalitesi yüksek, 
sürdürülebilir bir turizm, kültür ve yüksek 
öğrenim kenti yapmak.”

Misyonumuz: 

“Belediyenin, insan için varolduğu ilkesini 
temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve 
sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir 
yönetişim anlayışı ile sunmak.”

A. MİSYON 
VE VİZYON
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B. YETKİ, 
GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR
arnavutköy Belediyesi’nin görevleri 
5393 sayılı Belediye kanunu’nun  14. 
maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, 
belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak 
şartıyla;

imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 
kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik 
ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; 
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park 
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal 
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve 
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 
yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için koruma evleri açar.

devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü 
araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi 
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; 
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına 
uygun olarak yeniden inşa edebilir. 
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 
kulüplerine malzeme verir ve gerekli 
desteği sağlar, her türlü amatör spor 

karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda 
bankacılığı yapabilir.

Belediyenin hak, yetki ve imtiyazları ise 
aynı kanunun 15. maddesinde sayılmıştır:  

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde 
bulunmak.

2. kanunların belediyeye verdiği yetki 
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 
belediye yasakları koymak ve uygulamak, 
kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile 
ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 
ruhsatı vermek.

4. Özel kanunları gereğince belediyeye 
ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini 
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki 
özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak.

5. müktesep haklar saklı kalmak üzere; 
içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun 
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için 
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını 
işletmek veya işlettirmek.



6. toplu taşıma yapmak; bu amaçla 
otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma 
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek 
ve işlettirmek.

7. katı atıkların toplanması, taşınması, 
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili 
bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

8. mahallî müşterek nitelikteki 
hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis 
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 
tesis etmek.

9. Borç almak, bağış kabul etmek.

10. toptancı ve perakendeci hâlleri, 
otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, 
ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek 
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce 
açılmasına izin vermek.

11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan 
dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek.

12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma 
açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

13. Beldede ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi ve kayıt altına alınması 
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıları faaliyetten men etmek, 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 
faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde 
geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz 
gün içinde geri alınmayan gıda dışı 
malları yoksullara vermek.

14. reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar 
konusunda standartlar getirmek.

15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, 
halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 
toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol 
gazı (lPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile 
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak.

16. kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret 
ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek; kanunların belediyelere verdiği 
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 
işleri yürütmek.

17. (12.) bendde belirtilen gayrisıhhî 
müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, 
büyükşehir ve il merkez belediyeleri 
dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır.

18. Belediye, (5.), (6.) ve (7.) bentlerinde 
belirtilen hizmetleri danıştay’ın görüşü 
ve içişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi 
kırk dokuz yılı geçmemek üzere 
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 
taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek 
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci 
maddedeki esaslara göre hizmet satın 
alma yoluyla yerine getirebilir.

19. il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen 
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının 
ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma 
gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; 
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere içişleri Bakanlığı’nın 
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 
tahsis edebilir.



20. Belediye, belde sakinlerinin belediye 
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araştırması yapabilir.

21. Belediye mallarına karşı suç işleyenler 

devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
2886 sayılı devlet ihale kanunu’nun 
75’inci maddesi hükümleri belediye 
taşınmazları hakkında da uygulanır.

22. Belediyenin proje karşılığı borçlanma 

yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 

ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 

malları ile belediye tarafından tahsil 

edilen vergi, resim ve harç gelirleri 

haczedilemez
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C. İDAREYE 
İLİŞKİN BİLGİLER
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C. İDAREYE 
İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
arnavutköy Belediyesi, 7 farklı belediyenin birleştirilmesiyle oluşturulduğu için hizmet binaları ilçenin çeşitli yerlerine dağılmış 
durumdadır. Hizmet binalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki  tabloda  gösterilmiştir.

Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binalarına İlişkin Temel Bilgiler

Arsa Büyüklüğü (m²)
Toplam 

Kullanım Alanı 
(m²)

Kat 
Adeti

Mülkiyeti

merkez Hizmet Binası
2.284 m² 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119 120, 121 parseller
861 3 maliye Hazinesi

Haraççı Hizmet Binası 2.102,73 m² 3986 ada 18 parsel 691 4 arnavutköy Bld. 

durusu Hizmet Binası 5.636 1108 parsel 300 1
iski (kullanım Hakkı 
istanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne ait)

taşoluk Hizmet Binası 7.540,40 m² 6341 ada 1 parsel 2.511 3
arnavutköy Bld. 

(4.989,23 m²’si maliye 
Bakanlığı’na ait)

Hadımköy Hizmet Binası
42.178,65 m² 986, 987, 5014 

parseller
1540 5 arnavutköy Bld.

kademe (tamirhane) 19.826 m² 433 parsel 180 2
arsası, il Özel 

idaresi’nden kiralanmıştır

Bolluca Hizmet Binası 13.340,71 m² 394 ada 1 parsel 3.600 4 arnavutköy Bld.

Park ve Bahçeler md. -- 250,00 1 kadastral Boşluk



Cins Bazında Resmi ve Kiralık Araçların Dağılım Tablosu
S.NO ARAÇLAR CİNSİ ADET

1

resmi araçlar

Binek araç 17

2  kamYOn 10

3 kamYOnet 8

4 amBUlans 2

5 sU tankeri 4

6 OtOBüs 1

7 miniBüs 1

8 traktÖr 3

9 süPürGe araCI 1

10 mOtOsiklet 4

11 iŞ makinasI 11

resmi araçlar tOPlamI 62

12

kiralIk araçlar

Binek araç 52

13 kamYOnet 7

14 OtOBüs 7

15 miniBüs 6

16 sePetli araç 1

17 PiCk-UP 4

kiralIk araçlar tOPlamI 77

Genel tOPlam 139

2. Hizmet Araçları
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan toplam 139 adet muhtelif araçtan 62’si resmi, 77’si kiralık araçtır.

2. Hizmet Araçları



Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar

ARNAVUTKÖY HALKI

BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİBELEDİYE MECLİSİ

arnavutköy Belediyesi üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar, “Belediye meclisi”, “Belediye encümeni” ve “Belediye 
Başkanı”dır. 

a. Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organı olup, meclisin yapısı, görevleri ve işleyişi 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 17-32. mad-
delerinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre, meclisin temel görevleri şunlardır:

1. meclis başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerini seçmek.

2. stratejik planı, performans programını, çalışma programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve kesin hesabı onaylamak.

3. Borçlanmaya karar vermek.

4. taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

5. Belediye tarafından yürütülecek hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek.

6. Şartlı bağışları kabul etmek.

7. mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

2009-2014 dönemi itibarı ile arnavutköy Belediye meclisi (Belediye Başkanı dahil) toplam 32 üyeden oluşmaktadır. üyelerden 
27 tanesi adalet ve kalkınma Partisi, 3 tanesi milliyetçi Hareket Partisi, 1 tanesi saadet Partisi ve 1 tanesi de Barış ve demokrasi 
Partisi üyesidir. Belediye, Büyükşehir Belediye meclisi’nde ise 7 üye ile temsil edilmektedir. Belediye meclisi, gündemindeki 
konuları görüşerek karara bağlamak üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır. 

l    24 - 25     ll    24 - 2524 - 25     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU



26

Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeleri

R.Bahri Kazankaya
AK Parti Meclis Üyesi

Turgut Baran
AK Parti Meclis Üyesi

Yusuf Coşkun
AK Parti Meclis Üyesi

Arzu Leyal Darbay 
AK Parti Meclis Üyesi

Ali Işıkçı
AK Parti Meclis Üyesi

 Halil Gümüşsoy
AK Parti Meclis Üyesi

Osman Demir
AK Parti Meclis Üyesi

Becet Aksoy
AK Parti Meclis Üyesi

Zekeriya Kızıltürk
AK Parti Meclis Üyesi

Emrah Çeçen
AK Parti Meclis Üyesi

Selahattin Uğur
AK Parti Meclis Üyesi

Birol Kayım
MHP Meclis Üyesi

Yasemin Batur
AK Parti Meclis Üyesi

Ahmet Güllük
AK Parti Meclis Üyesi

Emre Atav
AK Parti Meclis Üyesi

Orhan Düzel
AK Parti Meclis Üyesi

Temel Zeki Yanar
AK Parti Meclis Üyesi

Remzi Aydoğdu
MHP Meclis Üyesi

Bülent Tuna
AK Parti Meclis Üyesi

Fatoş Deniz
AK Parti Meclis Üyesi

Mustafa Dilbaz
AK Parti Meclis Üyesi

İbrahim Üzüm
AK Parti Meclis Üyesi

Melik Genç
AK Parti Meclis Üyesi

Yüksel Emir
MHP Meclis Üyesi

Yusuf Ziya Hızır
AK Parti Meclis Üyesi

Bekir Çelebi
AK Parti Meclis Üyesi

Mesut Yavuz
AK Parti Meclis Üyesi

Rühüna Bakır
AK Parti Meclis Üyesi

AHMET HAŞİM BALTACI
Meclis Başkanı

Yücel Özgür
AK Parti Meclis Üyesi

Hıfzı Kekeç
SP Meclis Üyesi

Hatice Vural
BDP Meclis Üyesi



b. Belediye Encümeni

encümen, belediyenin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. encümenin başlıca görevleri şunlardır:

1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik meclisine görüş bildirmek.

2. kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

3. kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

4. taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

5. mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

arnavutköy Belediye encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 tanesi, Belediye meclisi tarafından kendi üyeleri 
arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 tanesi de Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. ancak, mali hizmetler müdürü, 
encümenin doğal üyesidir. encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta düzenli olarak toplanır.

c. Belediye Başkanı

Başkan, belediye idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. mevzuatla Başkan’a verilen başlıca görevler 
şunlardır:

1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla 
ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

2. Belediye meclisine ve belediye encümenine başkanlık etmek, bunların aldığı kararları uygulamak.

3. Belediye personelini atamak.

4. kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetki-
leri kullanmak.

Belediyeyi oluşturan üç organ arasındaki ilişkiler başta 5393 sayılı Belediye kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta yazılı hüküm-
ler çerçevesinde yürümektedir. Bu sistemde, meclis “karar organı” fonksiyonuna sahip iken, “yürütme” yetkisi başkan ile encü-
men arasında paylaşılmıştır. ancak, sistem içinde “başkan”ın belirgin bir ağırlığı vardır. Belediye başkanı, meclise ve encümene 
başkanlık yapmakta, bunların gündemini hazırlamakta ve ayrıca alınan kararlara karşı bazı özel yetkilere sahiptir.

AHMET HAŞİM BALTACI
Belediye Başkanı

Lütfü KIRMIZI
Mali Hiz. Müdürü          

Orhan DÜZEL
Meclis Üyesi

Yunus BURAK
Yazı İşleri Müdürü

Yasemin BATUR
Meclis Üyesi

Yasin ÇAKIR             
İmar ve Şehircilik 

Müdürü      

Bekir ÇELEBİ
Meclis Üyesi
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d. Teşkilat Yapısı

arnavutköy Belediyesi’nin teşkilat şeması, Başkan, Özel kalem müdürü, Başkan’a bağlı 5 tane Başkan Yardımcısı ve bunlara 
bağlı 21 müdürlükten oluşmaktadır.

Belediye’yi oluşturan birimlerin 
temel görevleri şöyledir:

Özel Kalem Müdürlüğü: Başkan’ın 
belediyeyi ilgilendiren konularda özel 

gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve 
törenlerin organize edilmesi, belediyeyi 
oluşturan diğer birimlerden ve belediye 
dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep 
ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması.

Bilgi İşlem Müdürlüğü: Belediyenin 
her türlü  teknolojik altyapısının 
kurulması, belediye sisteminin sürekli 
ve performanslı çalışmasını sağlayarak 
gerekli desteğin verilmesi,belediye 

Arnavutköy Belediyesi’nin Teşkilat Yapısı 

BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

İK ve EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ve 
İSTİMLAK 

MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN ve PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA 
ve KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT ve 
DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve 
BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

SAĞLIK
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve 
HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



birimlerinin teknolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması, teknolojik yeniliklerin 
takip edilerek belediye sistemine 
uygulanması ve gerekli eğitimlerin 
verilmesi.

Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyeye gelen 
ve belediyeden çıkan resmi evrakların 
kayıt ve dağıtımı, resmi Gazete’de 
yayınlanan belediyeyi ilgilendiren 
mevzuatın takip edilerek gerekli 
görülenlerin çoğaltılması ve dağıtımı, 
meclis ve encümen işlerinin takip 
edilmesi, nikâh işlerinin yapılması.

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü: Belediyenin insan 
kaynaklarının özlük işlemlerinin 
yürütülmesi, personel atamaları, nakiller, 
görevlendirmeler, disiplin işlemleri, 
hizmet içi eğitim programlarının 
planlanması ve uygulanması, insan 
kaynakları sisteminin geliştirilmesi.

Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediye 
birimlerine hukuki konularda destek ve 
danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve 
belediye davalarının takip edilmesi.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü: Belediyeyi 
oluşturan birimlerin mevzuat 
hükümlerine uygun olarak çalışmaları 
konusunda gerekli teknik desteğin 
sağlanması, Başkan’ın talimatı ile gerekli 
inceleme ve soruşturmaların yapılması.

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin 
stratejik plan ve performans 
programının, bütçe ve kesin hesabının 
hazırlanması, gelirlerinin tahakkuk 
ve tahsil edilmesi, gelir kaynaklarının 
artırılması, muhasebe hizmetlerinin 
yürütülmesi, mali raporlarının 
hazırlanması, malî kanunlarla ilgili 

mevzuatın uygulanması konusunda 
Başkan’a ve harcama yetkililerine 
gerekli bilgilerin sağlanması.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 
Belediyeye ait binaların tamiri, bakımı, 
onarımı, belediyeye ait taşıtların çalışır 
vaziyette tutulması, hizmet binalarının 
ve müştemilatının temizliği, personelin 
yemek ve servis ihtiyacının karşılanması.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: imar 
planlarının uygulanması, yapılaşmanın 
kontrolü, kentsel dönüşüm vb. 
çalışmaların yapılması.

Plan ve Proje Müdürlüğü: imar  
planlarının hazırlanması, Belediye’nin 
ihtiyaç duyduğu her türlü yapım işine 
ait projenin yapılması.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Belediye 
emlakının yönetimi ve kamulaştırma 
işlemlerinin yapılması.

Fen İşleri Müdürlüğü: arnavutköy 
ilçesinde çağdaş yaşamın gerekleriyle 
uyumlu , halkın ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, 
alt ve üst yapı çalışmalarının 
yürütülmesini sağlamak.

Zabıta Müdürlüğü: ilçede düzenin 
sağlanması amacıyla mevzuatla 
kendisine verilen görevlerin 
yürütülmesi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 
Belediye tarafından verilen her türlü 
ruhsata ilişkin işlemlerin yürütülmesi 
ve bu konuda gerekli kontrollerin 
yapılması. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 
ilçe sınırları içinde çevre kirliliğinin 

önlenmesi, çevrenin korunması ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: ilçe 
sınırları içindeki parkların ve yeşil 
alanların korunması, geliştirilmesi, 
yenilerinin yapılması.

Sağlık İşleri Müdürlüğü: Belediye 
personeline sağlık hizmetlerinin 
sunulması, ilçede genel sağlığının 
korunmasına yönelik her türlü 
destekleyici çalışmanın yapılması.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü: Belediyenin basınla 
ilişkilerinin kurulması, yazılı ve görsel 
basında yer alan haber, yorum ve 
bilgilerin derlenerek arşivlenmesi, 
belediye faaliyetlerinden gerekli 
olanların basın-yayın organlarında 
çıkmasının sağlanması.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 
Belediyenin kültür-sanat etkinliklerinin 
planlanması ve uygulanması, belediye 
tarafından yapılan sosyal yardım 
hizmetlerinin yürütülmesi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü: Belediye 
sınırları içinde çöplerin toplanması, 
cadde ve sokakların temizliğinin 
sağlanması.

Yapı Kontrol Müdürlüğü: arnavutköy 
Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki 
yerleşim alanları ve bu alanlardaki 
yapıların; mevzuata ve ayrıca fen,sağlık 
ve çevre şartlarına uygun teşekkülün 
sağlamak  için gerekli yapı kontrol 
faaliyetlerini yürütmek.
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgisayar Envanter

BİNA ADI MASAÜSTÜ DİZÜSTÜ

arnaVUtkÖY 67 8

taŞOlUk 52 8

HaraççI 17 2

HadImkÖY 10 2

kademe 12 1

dUrUsU 4 1

Park BaHçeler 12 1

BOllUCa 89 18

aYem 6 1

tOPlam 269 42

GENEL TOPLAM 311

Yazıcı ve Fotokopi Cihazları

140 adet  farklı özelliklerde yazıcı ve fotokopi cihazları birimlere 
hizmet etmektedir. Bunun yanında 2 adet plotter da proje ve 
büyük ebatlı çıktılar için kullanılmaktadır. 1 adet a0 tarayıcı 
ve 5 adet profesyonel tarayıcı da arşivleme sistemlerinde 
kullanılmaktadır.

Mevcut Sunucular

3 fiziksel, 3 storage üzerinde 40 farklı görev için sanal sunucular 
ana sistemde çalıştırılmaktadır.

Basın Yayın müdürlüğü’ne hizmet eden 1 fiziksel sunucu ve 1 adet 
storage mevcuttur.

10 adet eski sistemlerden çıkartılan fiziksel server da yedek ve 
değişik hizmetler için çalıştırılmaktadır.

Kullanılan Paket Programlar

netcad
netcad Belnet
Panoramik Şehir rehberi 
Beyaz Otomasyon Yazılımı
Cad Yazılımları (ide Cad, sta4 Cad, autocad)
sosyal Yardım Otomasyonu 
asyam market Otomasyonu
ayem Özürlü Otomasyonu
ruhsat denetim Otomasyonu
argem üye ve ders takip sistemi
digital kütüphane Otomasyonu
e-Belediye Otomasyon sistemi
destek Portalı
Harç Hesaplama sistemi
spor salonları Otomasyonu
digital arşiv Yazılımı
çağrı merkezi Yazılımı

İnternet Hızı

ana sistemde ;
15 mbps metro internet (taşoluk Bina)
30 mbps metro internet (Bolluca Bina)
kullanılmaktadır. 



4. İnsan Kaynakları
Norm Kadro Çalışmaları:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediyeler ve Bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare Birlikleri norm kadro ilke 
ve standartlarına dair Yönetmeliğin 
5. maddesi ve aynı yönetmeliğin 
ekinde yer alan ek-1 Belediye ve bağlı 
kuruluşları ile mahalli idare Birlikleri 
tasnif cetvelleri,  

27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan Belediyeler ve 
bağlı kuruluşları ile mahalli idare Birlikleri 
norm kadro ilke ve standartlarına dair 
Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 
değiştirilmiş olup, Belediyemiz C12 
grubuna dahil edilmek suretiyle memur 
ve işçi norm kadro sayıları arttırılmıştır.

C 12 grubunda 366 adet memur 183 
adet işçi kadrosu öngörüldüğü, ancak 
belediyemizde memur kadro sayısı 
309 adet işçi kadro sayısının ise 155 

adet olduğundan söz konusu değişiklik 
uyarınca belediyemiz bünyesinde meclis 
kararı ile 57 adet memur kadro ihdası, 28 
adet işçi kadro ihdası yapılmıştır.

2012 yılında süreç analizi ve 
norm kadro çalışmaları yapılmış 
olup müdürlüklerin iş kapasiteleri 
ölçülmüştür. ayrıca müdürlüklerin 
kadro ihtiyaçları belirlenmiş, sağlık işleri 
müdürlüğü kapatılarak yerine sosyal 
Yardım işleri kurulmuştur. Bu sebeple 
meclis kararı ile sosyal Yardım işleri 
müdürü kadrosu ihdas edilmiştir. 

Norm Kadro Uygulaması
MEMUR KADRO 

SAYIMIZ
İŞÇİ KADRO SAYIMIZ SÖZLEŞMELİ

Yeni nOrm kadrOYa GÖre Verilen 366 183 -

meVCUt dUrUmUmUZ 123 132 62

        2012 Yılı Sonu İtibariyle Personel Durumu          
 Personel Hareketleri Tablosu 
(01.01.2012-31.12.2012) 

MEMUR İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL
TOPLAM

emekli 1 1 2

nakil Giden 3 3

istifa eden 2 1 3

nakil Gelen 8 1 9

alInan 13 13

açIktan atama 5 5

Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu

 SINIFI
NORM KADRO  

SAYISI
 MEMUR  SÖZLEŞMELİ  DOLU  BOŞ

G.i.H. 266 94 5 99 167

s.H. 15 5 1 6 9

t.H. 76 19 53 72 4

Y.H. 5 5 - 5 -

a.H. 4 - 3 3 1

TOPLAM 366 123 62 185 181
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 Müdürlüklere Göre Personel Dağılımı

 MÜDÜRLÜK ADI MEMUR İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL
TOPLAM

ÖZel kalem müdürlüĞü 5 13 2 20

YaZI iŞleri müdürlüĞü 10 4 1 15

mali HiZmetler müdürlüĞü 20 10 30

fen iŞleri müdürlüĞü 4 24 9 37

imar Ve ŞeHirCilik müdürlüĞü 3 2 11 16

teftiŞ kUrUlU müdürlüĞü 1 1

temiZlik iŞleri müdürlüĞü 3 3 1 7

ZaBIta müdürlüĞü 28 7 35

HUkUk iŞleri müdürlüĞü 3 3 6

insan kaYnaklarI Ve eĞitim müdürlüĞü 6 2 8

kültür Ve sOsYal iŞler müdürlüĞü 4 5 1 10

BasIn YaYIn Ve Halkla iliŞkiler müd. 1 5 2 8

destek HiZmetleri müdürlüĞü 7 30 2 39

Park Ve BaHçeler müdürlüĞü 5 8 2 15

sOsYal YardIm iŞleri müdürlüĞü 5 7 12

rUHsat Ve denetim müdürlüĞü 5 2 7

emlak Ve istimlak müdürlüĞü 1 1 10 12

Plan Ve PrOJe müdürlüĞü 8 1 5 14

çeVre kOrUma Ve kOntrOl müdürlüĞü 4 3 7

BilGi iŞlem müdürlüĞü 1 2 2 5

YaPI kOntrOl müdürlüĞü 2 11 13

TOPLAM 123 132 62 317

197	  

75	  

36	  

17	  

12	  

63	  

4	  

103	   11	   4	  

TEMİZLİK	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

BASIN	  YAYIN	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

PARK	  BAHÇELER	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

ZABITA	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

BİLGİ	  İŞLEM	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

KÜLTÜR	  SOSYAL	  İŞLER	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

YAZI	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

DESTEK	  HİZMETLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

FEN	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

EMLAK	  İSTİMLAK	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personelin Müdürlük Dağılımı

2012 Hizmet 
Alımı Personeli 

Sayısı



Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personelin Yaş Dağılımı Grafiği

2012 Personel 
Yaş Dağılımı 

2012 Personel 
Eğitim Durumu 

Grafiği

5. Sunulan Hizmetler
arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, bele-
diyenin sunduğu hizmetler bu mevzuatta 
çizilen çerçeve içerisinde yürütülmektedir. 
Bu faaliyet raporunun “Yetki, Görev ve 
sorumluluklar” başlıklı kısmında, sunulan 
hizmetlerin kapsamı belirtilmiştir.

6. Yönetim ve İç Kontrol
 5018 sayılı kamu mali Yönetimi ve kontrol 
kanunu’na göre (md. 55) iç kontrol, kamu 
idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine 
ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve 
yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
uygulanan mali yönetim, harcama öncesi 

kontrol ile harcama sonrası iç denetim 
faaliyetleridir. Yine aynı kanuna göre (md. 
56) iç kontrolün amacı;

 » kamu gelir, gider, varlık ve 
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde yönetilmesini,

 » kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini,

 » Her türlü mali karar ve işlemlerde 
usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesini,

 » karar oluşturmak ve izlemek için 
düzenli, zamanında ve güvenilir rapor 
ve bilgi edinilmesini, 

 » iç kontrol faaliyetlerinin nesnel 
risk yönetim analizlerine göre 
belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde 
yoğunlaşmasını sağlamaktır. 

5018 sayılı kamu mali Yönetimi ve kontrol 
kanunu’nun amir hükümleri gereğince, 
arnavutköy Belediyesi bünyesinde iç 
kontrolün etkili bir şekilde yapılmasına 
imkan tanıyan bir sistem oluşturulmuştur. 
sistem içinde gerçekleştirme görevlilerinin, 
resmi evrakları mevzuata uygun olarak 
hazırlamaları için gerekli eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bu 
konuda gerekli donanım kazandırılmıştır. 
Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla 
harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve 
mali Hizmetler müdürlüğü tarafından 
kontrol edilmektedir.

iç denetim konusunda ise 5747 sayılı 
kanun ile kurulan belediyemizde 2 adet 
iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup  bu 
kadrolara iç denetçi atanması konusunda 
çalışmalar yürütülmektedir.
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A. İDARENİN AMAÇ 
VE HEDEFLERİ
06 mart 2008 tarihinde kabul edilen 
5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde ilçe kurulması ve 
Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması 
Hakkında kanun” ile birlikte 8 farklı 
belediyeye2 bağlı 32 mahalle, çatalca ve 
Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde 
bulunan 8 orman köyü3 ve küçükçekmece 
ilçesi’ne bağlı Şamlar köyü’nün, sazlıdere 
Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, 
arnavutköy Belediyesi adı altında 
birleştirilmiştir. 

Belediyelerin amaç ve hedefl eri, 
stratejik planlarında ve performans 
programlarında belirtilmektedir. 2010-
2014 stratejik Planı’nda belirlenmiş olan 
amaç ve hedefl er ise şöyledir:

KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 1.1 : insan kaynakları 
sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir 
şekilde yapılandırmak ve işletmek.

STRATEJİK HEDEF 1.1.1: 2014 yılı sonuna 
kadar her yıl ortalama 200 saat hizmet içi 
eğitim programı düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 1.1.2: süreç yönetimi 
sistemini 2012 yılı sonuna kadar kurmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1.3: Performans 
yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar 
kurmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 1.2  mali sistemi, 
hizmetlerin verimli bir şekilde 
yürütülmesini destekleyecek şekilde 
yapılandırmak ve işletmek.

STRATEJİK HEDEF 1.2.1 Gelir ve gider 
bütçelerinde gerçekleşme oranını her 
yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı 
sonuna kadar ortalama %90 düzeyine 
yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF 1.2.2 Özgelirlerin 
toplam gelirlere oranını her yıl kademeli 
olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar 
%75 düzeyine yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF 1.2.3 2014 yılı sonuna 
kadar, aB fonları destekli her yıl en az 
1 adet proje hazırlayarak finansmanını 
temin etmek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 1.3 : destek 
hizmetlerini, kurumsal performansa katkı 
yapacak şekilde yürütmek.

STRATEJİK HEDEF 1.3.1 Hizmet 
binalarındaki temizlik, yemek, personel 
servisi ve güvenlik hizmetlerinden, 
personelin memnuniyet oranını her 
yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı 
sonunda %90 düzeyine çıkarmak.

STRATEJİK HEDEF 1.3.2 kurum 
envanterindeki hizmet araçlarından 15 
yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek 

2 arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, durusu, Haraççı, Hadımköy ve taşoluk’un tüm mahalleleri ile çatalca’nın 
Bahşayış mahallesi. 
3 çatalca ilçesinin Baklalı, Balaban, Boyalık, karaburun ve Yassıören orman köyleri; Gaziosmanpaşa ilçesinin 
Hacımaşlı, tayakadın ve Yeniköy orman köyleri. 



yenilenmesi işini 2012 yılından itibaren, iş 
makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin 
tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 
yılından itibaren her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirmek.

Yazı İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 1.4 Yazı işleri ve arşiv 
sistemini, hizmetlerin verimli bir şekilde 
yürütülmesini destekleyecek şekilde 
yapılandırmak ve işletmek.

STRATEJİK HEDEF 1.4.1 arşiv yönetim 
sisteminin kurulması çalışmalarını 2012 
yılı sonuna kadar tamamlamak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

STRATEJİK AMAÇ 1.5 arnavutköy 
Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir 
bir bilgi-işlem sistem kurmak ve işletmek.

STRATEJİK HEDEF 1.5.1 evrak kayıt-
takip sistemini 2012 yılı sonuna kadar 
WeB tabanlı hale getirmek.

STRATEJİK HEDEF 1.5.2 Belediye kent 
Bilgi sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar 
tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.5.3 Belediye 
Otomasyon Yazılımında revizyon 
yaparak kent Bilgi sistemi’nin 2014 yılı 
sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 1.5.4 Belediye 
sunucu donanım teknolojilerini günümüz 
ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ 
güvenliğini standartlara uygun şekilde  
gerçekleştirmek.

SAĞLIK VE SOSYAL 
HİZMETLER SEKTÖRÜ

Sağlık İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2.1 ilçede kamu 
sağlığının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik destekleyici hizmetler sunmak. 

STRATEJİK HEDEF 2.1.1 ilçede genel 
sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele 
veya rehabilitasyon amacıyla, toplama 
ve tedavi çalışmalarından vatandaşların 
duyduğu memnuniyet oranını her yıl 
düzenli olarak artırarak 2014 yılı sonunda 
%70 düzeyine ulaşmak.

STRATEJİK HEDEF 2.1.2 sokak 
hayvanlarının kısırlaştırma ve 
tedavisinin yapılacağı sokak hayvanları 
rehabilitasyon merkezini, sultangazi ve 
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile işbirliği 
halinde, 2012 yılı sonuna kadar hizmete 
açarak ilçedeki sahipsiz hayvan sayısını 
2014 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon 
yolu ile toplamda %40 oranında 
azaltmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2.2 ilçede üretilen 
katı atıkların, modern atık yönetimi 
ilkelerine uygun olarak kaynağında 
ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere 
teslimini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.2.1  ilçenin 
genel temizliğinden halkın duyduğu 
memnuniyet oranını her yıl kademeli 
olarak artırarak, 2014  yılı sonuna kadar 
%90 düzeyine yükseltmek.

Birimin Adı: Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2.3 tüm paydaşları 
belediye hizmetleri hakkında belediye 
birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi 
ve veriler hakkında etkili bir şekilde 
bilgilendirmek.

STRATEJİK HEDEF 2.3.1 Belediye 
hizmetlerinin kamuoyunda etkili 
bir şekilde tanıtılması ve halkın 
bilgilendirilmesi amacıyla, medya 
organlarında çıkan reklam eşdeğeri 
karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl 
kademeli olarak artırarak 2014 yılında 
yıllık en az 1.500.000 tl düzeyine 
ulaşmak.

STRATEJİK HEDEF 2.3.2 2012 yılından 
itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 
2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 
defa memnuniyet araştırması yapmak 
ve sonuçları Belediye yönetimine rapor 
etmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2.4  ilçenin kültürel ve 
sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak 
faaliyetler yapmak.



STRATEJİK HEDEF 2.4.1 Uluslararası 
arnavutköy kültür ve sanat festivali’ni 
2010 yılından itibaren her 2 yılda bir kez 
düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.2  
arnavutköy’de en az 5 bin cilt materyale 
(kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) 
sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2012 yılı 
sonuna kadar hizmete sokmak.

STRATEJİK HEDEF 2.4.3 
arnavutköy’de, sosyo-ekonomik 
yardıma muhtaç herkesi kapsayacak 
veri tabanını, 2012 yılı sonuna kadar 
oluşturmak ve ilçe genelinde yapılan 
tüm yardımları, bu veritabanı üzerinden 
takip etmek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.4 türkiye için 
önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin 
anılması ve kutlanması için 2014 yılı 
sonuna kadar her yıl en az 5 adet 
faaliyet düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF 2.4.5 2012 yılından 
itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 
2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 
defa memnuniyet araştırması yapmak 
ve sonuçları Belediye yönetimine rapor 
etmek.

Fen işleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2.5 arnavutköy 
ilçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle 
uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, 
alt ve üst yapı çalışmalarının 
yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.5.1 iBB ile 
koordineli çalışarak, ilçe genelinde 
yerleşik alan içerisinde kalan cadde 
ve sokakların kaldırım işlerini 2014 
yılı sonuna kadar  %60 oranında 
tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.5.2 iBB ile 
koordineli çalışarak, ilçe genelinde 
yerleşik alan içerisinde kalan cadde 
ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 
yılı sonuna kadar %90 oranında 
tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.5.3 iBB ile 

koordineli çalışarak, ilçe genelinde 
yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve 
sokakların yağmursuyu şebekesinin 
2014 yılı sonuna kadar 30 km imalatının 
tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.5.4 ilçe genelinde 
açılan ve açılacak imar yollarına yılda en 
az 75.000 ton stabilize yol malzemesi 
sermek.

STRATEJİK HEDEF 2.5.5 2014 
yılı sonuna kadar arnavutköy 
Belediyesi hizmet binasının yapımını 
tamamlamak.

PLANLAMA VE İMAR 
SEKTÖRÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 3.1 arnavutköy 
Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki 
yerleşim birimlerindeki yapıların; 
mevzuata, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun teşekkülünü sağlayarak 
daha yaşanabilir bir yapılaşmayı 
gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF 3.1.1 ilçe genelinde 
bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgesi almış yapıların 
tespit, analiz ve değerlendirmesini 2012 
yılı sonuna kadar tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.1.2 2012 yılı 
sonuna kadar, arnavutköy’de bulunan 
binaların cephelerini standartlaştırmak 
için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.1.3  ilçe genelinde 
kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi 
devam ettirerek, 2012 yılı sonuna kadar 
yapıların ruhsat ve eklerine uygun 
tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.1.4 2013 yılı 
sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi 
oranını %20 seviyesine çıkartmak.

Plan ve Proje Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 3.2 arnavutköy 
ilçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal 
alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe 
genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli 
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plan proje desteğini sağlamak, ilçe’nin 
tarihi değerlerini araştırarak kültürel 
kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlayıcı çalışmalar yapmak.

STRATEJİK HEDEF 3.2.1 2013 yılı 
sonuna kadar, 1/5000’lik planlara 
dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar 
planlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 3.2.2 2014 
yılı sonuna kadar, arnavutköy 
genelindeki tarihi değer taşıyan ve 
mülkiyeti arnavutköy Belediyesi’ne 
ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-
restitüsyon–restorasyon projelerini 
yapmak ve eski doku araştırması 
yaparak, eski eserlerin envanterini 
hazırlamak, donatı alanlarında 
kalan arnavutköy Belediyesi’ne ait 
taşınmazlar ile ilgili plan ve proje 
hazırlıklarını tamamlamak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.

STRATEJİK AMAÇ 3.3  arnavutköy 
Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki 
arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak, 
belediye mülklerinin etkin ve rasyonel 
kullanımını sağlamak ve kent Bilgi 
sistemi’ni oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.3.1 imar planlarının 
tamamlanmasını müteakip, arsa ve arazi 
düzenlemesi yapılması gereken alanları 
2012 yılı sonuna kadar tespit etmek.

STRATEJİK HEDEF 3.3.2 arsa ve arazi 
düzenlemesi yapılması gereken alanların 
oranını, 2014 yılı sonuna kadar %75’e 
ulaştırmak.

STRATEJİK HEDEF 3.3.3 Belediye 
taşınmazlarının etkili ve rasyonel 
kullanılması amacıyla, kiraya verilmiş 
mevcut mülklerin kiralama işlemlerinin 

yenilenmesini 2012 yılı sonuna kadar 
tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.3.4 Belediye kent 
Bilgi sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar 
tamamlanmasını sağlamak.

Yapı Kontrol Müdürlüğü 

STRATEJİK AMAÇ 3.4 arnavutköy 
Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki 
yerleşim alanları ve bu alanlardaki 
yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık 
ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü 
sağlamak için gerekli yapı kontrol 
faaliyetlerini yürütmek.

STRATEJİK HEDEF 3.4.1 ilçe genelinde 
bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgesi almış yapıların 
tespit, analiz ve değerlendirmesini 2012 
yılı sonuna kadar tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.4.2 ilçe genelinde 



kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi 
devam ettirerek, 2012 yılı sonuna kadar 
yapıların ruhsat ve eklerine uygun 
tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.4.3 2013 yılı 
sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi 
oranını %20 seviyesine çıkartmak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 3.5 arnavutköy’ün 
zengin doğal yeşil alanlarının korunması 
ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe 
ve yeşil alanların nicelik ve nitelik 
bakımından gelişmesini sağlayarak yeşili 
ile bilinen bir kent haline getirmek.

STRATEJİK HEDEF 3.5.1 2013 yılı 
sonuna kadar, arnavutköy geneline 
hitap edecek nitelikte 4 adet bölgesel 
park yapmak. 

STRATEJİK HEDEF 3.5.2 2013 yılı 
sonuna kadar, su havzalarına yakın 
mesafede 2 adet hobi bahçesi kurmak.

STRATEJİK HEDEF 3.5.3 2014 yılı 
sonuna kadar, yeşilin önemi ve 
korunması hakkında toplumsal bilincin 
geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en 
az 3 tane eğitici etkinlik yapmak.

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 3.6 Hava, gürültü, 
su ve toprak kirliliği olmayan, doğası 
ve doğal kaynakları korunan bir 
arnavutköy için yerel doğal kaynak ve 
değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, 
dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, 
bölgede yaşayanların yararı gözetilerek 
korunması ve idaresi için gerekli 
koordinasyon, denetim ve destekleyici 
hizmetler yürütmek.

STRATEJİK HEDEF 3.6.1 arnavutköy 
genelinde altyapı ve üst yapı 
çalışmalarından kaynaklanan atık ve 
hafriyatların tamamen kontrol altına 
alınmasını 2014 yılı sonuna kadar 
sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 3.6.2 arnavutköy’de 
bulunan sanayi alanlarında etkin bir 
çevre koruma stratejisi uygulayarak ve 
sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 
çevre bilincini geliştirmek ve çevre 
kirliliğini  (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı 
salınan atık sular) her yıl kademeli olarak 
azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 
oranında başarıya ulaşmak.

STRATEJİK HEDEF 3.6.3 2014 yılı 
sonuna kadar, arnavutköy genelindeki 
okullarda her yıl ortalama 5 okulda, 
çevre koruma ve geliştirme konusunda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması 
yapmak.

STRATEJİK HEDEF 3.6.4 2014 yılı 
sonuna kadar, arnavutköy genelinde 
meskûn mahaldeki mevcut ahırların 
sayısını % 50 oranında azaltmak.

 

ÇEVRE KORUMA VE 
GELİŞTİRME SEKTÖRÜ

Zabıta Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4.1 arnavutköy’ü 
istanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzur-
lu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıta-
sını ilgilendiren tüm mevzuat hükümleri-
ni kararlılıkla uygulamak,  ilçede yaşayan 
insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam 
ve intizamı sağlamak, belediyenin bu 
amaçla aldığı kararları uygulamak.

STRATEJİK HEDEF 4.1.1 arnavutköy’de, 
esnafl arın yaya kaldırımı işgallerini ve 
seyyar satıcı faaliyetlerini,  2012 yılı 
sonuna kadar %95 oranında azaltmak.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4.2  çevre ve toplum 
sağlığının korunması açısından önem arz 
eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin 
zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en 
az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların 
kirlenmelere karşı korunması için bu tür 
müesseselerin kontrol altına alınması, 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi 
işlemlerini yapmak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.1  2012 yılı 
sonuna kadar, arnavutköy’deki sıhhî, 
gayrisıhhî ve umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerinin envanterini çıkararak 
tamamını kayıt altına almak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.2  2014 yılı 
sonuna kadar, denetimlerde tespit 
edilen işyerlerinin ruhsat müracaatında 
bulunmalarını ve ruhsatlandırılmaları 
mümkün olan işyerlerinin tamamının 
mevzuata uygun olarak ruhsata 
bağlanmalarını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.3 ilçe genelinde 
mevcut yapı ruhsatlı binalarda bulunan 
asansörlerin tamamının işletme ruhsatı 
işlemlerini, 2014 yılı sonuna kadar 
tamamlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.2.4. çevre 
kirliliğine neden olan işletmelerin 
tamamının, rehabilite edilmesi veya 
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uygun yerlere taşınmasını, 2014 yılı sonuna 
kadar sağlamak. 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4.3 teftiş kurulu 
müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını 
tamamlayarak, arnavutköy Belediyesi’nde 
hizmet performansını artırıcı bir teftiş 
sistemi kurmak, geliştirmek ve diğer 
birimlere kurmay nitelikli hizmetler 
sunmak.

STRATEJİK HEDEF 4.3.1 2012 yılı sonuna 
kadar, norm kadrodaki müdürlüklerin 
görev ve çalışma yönetmeliklerinin 
hazırlanmasına etkin destek sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.3.2 2012 yılı sonuna 
kadar, bütün müdürlüklerin genel iş ve 
yürütümü üzerinde hizmet performansını 
artıracak nitelikte teftiş yapmak.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4.4 Hukuk işleri 
müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını 
tamamlayarak, arnavutköy Belediyesi’nin 
taraf olduğu davaların kazanılmasında 
yüksek performans göstermek ve diğer 
birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği 
sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.4.1 2012 yılı sonuna 
kadar, Hukuk işleri müdürlüğünün işleyiş 
sistemini standart dosya planına göre 
yapmak.

STRATEJİK HEDEF 4.4.2 2012 yılı 
sonuna kadar, pilot müdürlük olarak tüm 
yazışmalarında kalite standartlarına uygun 
formlar geliştirmek ve uygulamak.

Özel Kalem Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4.5 Belediye hizmetleri 
hakkında paydaşların bilgilendirilmesi 
ve protokol hizmetlerini etkili bir şekilde 
yürütmek.

STRATEJİK HEDEF 4.5.1 Belediye 
hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde 
tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi 
amacıyla, medya organlarında çıkan reklam 
eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını 
her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında 
yıllık en az 1.500.000 tl düzeyine ulaşmak.
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arnavutköy Belediyesi, istanbul metropoliten 
alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. 
kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda 
istanbul Büyükşehir Belediyesi, istanbul il 
Özel idaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer 
kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu 
kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı 
ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında 
kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini 
tamamlayan arnavutköy ilçe Belediyesi için 2 
tane temel stratejik alan belirlenmiştir:

1-arnavutköy Belediyesi’nde 
kurumsallaşmayı tamamlamak.

2-arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve 
kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde 
sürdürülebilir kılmak. Belediyemiz iki temel 
stratejik hedeften arnavutköy Belediyesi’nde 
kurumsallaşmayı tamamlamış olup bunu 
sürdürülebilir kılmak için personel eğitimine 
dönük çalışmalar yürütülmektedir.

1. Arnavutköy Belediyesi’nde 
Kurumsallaşmayı Tamamlamak
arnavutköy ilçe Belediyesi 7 farklı belde 
belediyesi, birçok köy ve mahallenin 
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu 
nedenle, Belediye’nin önündeki en önemli 
süreç, kurumsallaşmanın tamamlanması 
olarak nitelenebilir. kendi içyapısını sağlıklı 
bir şekilde kuran ve çalıştıran kurumlar 
daha başarılı olmaktadırlar. Bu bağlamda, 
kurumsallaşmanın tamamlanması için gerekli 
olan aşamalar şöyle belirlenmiştir

a-İnsan Kaynakları Sistemini 
Geliştirmek

Eğitim Faaliyetleri:

Hizmet içi eğitim programı kapsamında 2011 
yılında Belediyemiz ve marmara Belediyeler 
Birliği arasında eğitim Protokolü akdedilmiştir.  
aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere  16 adet 
farklı konuda eğitim verilmesi sağlanmıştır. 
ayrıca marmara Belediyeler Birliği, türkiye 
Belediyeler Birliği ve türkiye Ortopedik 
Özürlüler federasyonun düzenlediği eğitim 
seminerlerine 22 personelimiz katılmış ve 241 
saat eğitim almışlardır.

B. temel 
POlitikalar 
Ve ÖnCelikler
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1 09.04.2012
Belediye Zabıta Yönetmeliği / 
5326 sayılı kabahatler  / 1608 ve 
4077 sayılı kanunlar 

28    28 8

2 12.04.2012
2646 sayılı Belediye Gelirler 
kanunu    

6 4  2 12 4

3 18.04.2012
resmi Yazışma Usul ve esasları / 
dosyalama teknikleri    

19 9 1 4 33 4

4 19.04.2012
Halkla ilişkiler kurumlar ve 
Birimler arası iletişim / stres 
motivasyonu 

33 10 8 14 65 8

5 26.04.2012 7201 sayılı tebligat kanunu        36 7 2  45 8

6 03.05.2012
standart dosya Planı ve devlet 
arşiv Hizmetleri

12 9  1 22 4

7 14.05.2012
3194 sayılı imar kanunu / 4708 
sayılı Yapı denetim kanunu         

5 1 9 1 16 8

8 15.05.2012
istanbul imar Yönetmeliği / 775 
sayılı Gecekondu kanunu ve imar 
mevzuat        

4 1 8  13 8

9 13.06.2012

Vergi Usul kanunu / emlak vergisi 
kanunu / sayıştay kanunu / 
amme alacakları kanunu / kdV 
tevkifat kanunu            

5 3 1 6 15 16

10
28.05.2012 
01.06.2012

Belediye Zabıta Yönetmeliği 
çalıştayı

15    15 14

11
11.10.2012 
13.12.2012

Ölçü ayar Pratik ve teorik 1    1 344

12
22.11.2012 
25.12.2012

mevzuat Bilgilendirme toplantısı  1   1 11

13
04.12.2012 
08.12.2012

Proje döngüsü Yönetimi 2    2 22

14
 25.12.2012 
28.12.2012

istanbul aB'ye Hazırlanıyor eğitimi 
ve faaliyetleri 

  1  1 40

15
25.12.2012  
28.12.2012

Pazar Yeri mevzuatı / iletişim 
Becerileri ve imaj Yönetimi

1    1 16

TOPLAM 167 45 30 28 270 515



2-Mali Yapıyı  Güçlendirmek
icra servisi kuruldu. Borçların takibi   
konusunda mükellefl ere ödeme 
emri gönderildi. Ödeme yapmayan 
mükellefl erin taşınmazlarında tapu 
müdürlüğü tarafından kamu haczi tesisi 
işlemi yaptırıldı.

3-Teknik Donanımı 
Geliştirmek
Belediyemizde teknik  donanımı 
geliştirmek amacıyla  aşağıda sayılan 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Belediye otomasyon sistemi yenilendi. 

Belediyenin ihtiyaç duyduğu diğer 
özel yazılımlar (ayem, özel kalem, 
ruhsat denetim,sosyal yardım, sosyal 
market , ruhsat harç hesap,argem üye 
takip otomasyon sistemleri) belediye 
tarafından geliştirildi.

Belediye Web sitesinde revizyon yapıldı.

maille toplu sms sistemleri kuruldu. 

5000 öğrenciye sanal dersane imkanı 
sağlandı. 

arnavutköy belediye binası network 
altyapısı yenilendi. tüm binalar aynı ağ 
sistemine dahil edildi.

Gençlik merkezleri  bilgisayar sistemleri 
kuruldu.

tüm binaların güvenlik sistemleri 
kuruldu. 

Güç kaynağı olmayan binalar güç 
kaynağı alınarak kesintisiz enerji 
sağlandı. 

4-Mekânsal Düzenlemeleri 
Tamamlamak.
Belediyemiz tek bir hizmet binasına 
sahip olmayıp ek hizmet binalarıyla                         
hizmet verdiğinden ek hizmet 
binalarında mekansal düzenlemelerle 
ilgili çalışmalar 2012 yılı içersinde 
tamamlanmıştır.

a. Arnavutköy’de Kentsel 
Gelişimi Sürdürülebilir Kılmak

arnavutköy ilçesi, alan itibarı ile 
istanbul’un 4. büyük ilçesidir. Şehrin 
yoğun nüfuslu bölgelerinden uzak, 
diğer metropol ilçelere (silivri, çatalca 
ve Şile “metropol ilçe” niteliğini henüz 
tam olarak kazanmamıştır) oranla daha 
az nüfuslu, geniş ormanlık alanları, 
tarıma uygun verimli toprakları, 
gölleri, barajları, göletleri, uzun sahil 
şeridi ve büyük ölçüde korunmuş 
doğası ile bir çok avantaja sahiptir. 
istanbul il çevre düzeni Planı ile özel 
bir konum ve fonksiyon yüklenen ilçe, 
geleceğin istanbul’unda insanların 
gıpta ile bakacakları özgün bir konum 
elde edebilecek potansiyele sahiptir. 
Bu potansiyelin etkili bir şekilde 
değerlendirilmesi için ilçe’nin çeşitli 
alanlarda sahip olduğu kapasitenin 
geliştirilmesi ve verimli bir şekilde 
kullanılması gereklidir. Bu bağlamda, 
kentsel gelişimin sürdürülebilir hale 
getirilmesi için gerekli olan aşamalar 
şöyle belirlenmiştir: 

1. mekânsal Gelişimi Gerçekleştirmek

2. toplumsal Gelişime katkı sağlamak

3. ekonomik Gelişimi desteklemek

arnavutköy ilçesinin coğrafi şartları ön 
plana çıkarılarak bunların çevresinde 
yeni kimliğinin inşa edilmesi ve bu 
bağlamda ekolojik turizm, sanayi 
alanları, kent merkezleri, sosyal 
programları, büyük ölçekli açık alanları, 
gölleri, sahil yerleşimleri, yat limanları, 
havaalanı ve aktif tarım alanlarını şehre 
kazandırmak ve istanbul’un kimliğine 
yeni bir katman eklemek amacı  ile  
rotterdam mimarlık Bienali ile  işbirliği 
yapılmıştır.

5. Uluslararası rotterdam mimarlık 
Bienali (IaBr) : kent Yapmak/making 
City  çalışması çerçevesinde  arnavutköy 
Belediyesi  ve IaBr ortaklığında  
oluşturulan istanbul atölyesi kentin 

karşı karşıya  kaldığı  sosyal, ekonomik  
ve kentsel  dönüşümün  ve büyümenin 
kentin giderek aciliyet kazanan 
ekolojik  sürdürülebilirliğini sağlama 
arayışı  ile  nasıl  bağdaştırılabileceğini 
ve sürdürülebilirliğin  nasıl elde 
edilebileceğini  arnavutköy Bölgesi 
bağlamında  araştırarak ilçe için 
bir  stratejik  Vizyon ve eylem Planı 
geliştirmek  üzere  kuruldu.  

Yerel ve Uluslararası  uzmanları ve 
paydaşları   biraraya  getiren  atölye  
istanbul  birbiriyle  çelişiyor gibi  
görünen  kentleşme dinamiğinin  ve 
tarımsal arazilerin ve su havzalarının 
korunması  gerekliliğinin birbirine  katkı  
yapacak  şekilde  nasıl  yönetilerek, 
yönlendirilebileceklerini  stratejik  bir  
vizyon  ile  ortaya koydu.  tarımsal 
sisteme  girdi  sağlayan  bir  kentleşme  
modeli  ile  kentin sürdürülebilirliğinde  
önemli  bir  adım  atıldı.

Bu çalışmalar 1/100.000 ölçekli 
metropolitan alan nazım imar 
planlarının kapsamında devam etti. 
Planda tanımlandığı üzere, havza 
alanlarının tarımsal amaçlı kullanılan 
kısımları için neler yapabileceğine 
dair alt ölçekli uygulama ve yönetim 
planları olmadığından bu alanla ilgili 
projeler geliştirmeyi hedefl endi.  
ayrıca havza koruma alan sınırlarının 
topografik verilere göre yeniden 
değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar da 
gerçekleştirilmiştir.

ilçedeki tarım alanlarının büyük bir 
kısmında susuz tarım yapılmaktadır; bu 
alanlarda verim ve çeşitlilik açısından 
sulu tarım yapılması bu çalışma 
kapsamında  değerlendirildi. Bu 
doğrultuda tarım il müdürlüğü ve iski 
Genel müdürlüğü’nden alınan bilgilere 
göre, sulu tarım yapıldığı takdirde 
alanın nasıl kullanılacağı ve suyun nasıl 
temin edebileceğiyle ilgili çalışmalar 
yapılmıştır.

arnavutköy’ün tarım ve orman 
alanlarıyla su kaynaklarını koruma 
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odaklı bir yaklaşımla ele alan, bu tarım 
alanları, yerleşimler ve ekolojik koridorlar 
arasında ilişki kuran, yaşamın ve üretimin 
(hayvansal-bitkisel) desteklenerek 
kentin kalbi konumuna getirilmesi 
temel prensibiyle uzun dönemli bir alan 
gelişimi ve mekânsal tasarım stratejisi 
çerçevesinde, fırsatların pozitif değerlere 
dönüşeceği bir eylem planı içeren 
stratejik planlama için 24 Ocak 2011’de 
5. Uluslararası rotterdam mimarlık 
Bienali’yle bir protokol imzalandı.

2011 yılından bu yana arnavutköy 
Belediyesi   5. Uluslararası rotterdam 
mimarlık Bienali ile birlikte mekânsal 
Gelişim, Vizyon ve eylem Planı 
gerçekleştirdi. Proje çalışmaları 

boyunca Hollanda ve Brüksel’den 
uluslararası profesyonel mimarlık 
ve planlama ofisleri, arnavutköy 
Belediyesi Plan ve Proje müdürlüğü, 
diğer paydaşlar olan iski Havza 
koruma müdürlüğü, iski kanal 
müdürlüğü, Orman Bölge müdürlüğü, 
tarım il müdürlüğü, tarım ilçe 
müdürlüğü, stk’lar ve üniversiteler 
atölye istanbul başlığı altında biraraya 
geldi; mekânsal eylem planı ve alt 
ölçekli pilot projeler üzerine tartıştılar; 
uluslararası mimarlık ofisleri de projeler 
ürettiler. Bölgenin kentsel/kırsal, 
havza, tarım, ormanlık ve endüstriyel 
alanları gibi pek çok değişik alanda 
karşılaşacağı fırsatlar, tehditler ve 

gelişmeler üzerine uygulama ölçeğinde 
vizyon çalışması yaptılar. Bu bölgeye 
ilişkin ilk kez bu kadar çok paydaşlı 
bir süreç yaşandı ve oldukça verimli 
sonuçlar elde edilmiştir.

IaBr ile yapılan ilk protokol 
kapsamında dört farklı pilot proje 
geliştirilmiştir. Bunlardan biri, 
arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, taşoluk 
ve Haraççı  bölgelerimizin içinden 
geçen ve alibey Barajı’na inen büyük 
ekolojik koridorlara ilişkindi. iski 
içme suyu Havzaları Yönetmeliği’nde 
derelerin sağı ve solundan yüzer 
metrelik alan dere koruma bantlarına 
ayrılmıştır. Biz bu koruma bantlarına 
“ekolojik koridor” adını verdik. ekolojik 



koridorların işlerliğini koruması 
ve temiz kalması, kentin açık alan 
ihtiyacını karşılamak açısından oldukça 
önemliydi.

Pilot projelerden biri de havzaları 
korumak amacıyla nüfus yoğunluğunun 
şehrin sırtlarında konumlandırılmasına 
ilişkindi. Burada yaşayan insanların 
tükettiği suların belli bir arıtma 
tekniğiyle yeniden tarım amaçlı 
sulamaya dönüştürülmesi hedefl endi. 
ayrıca akan yüzey sularının barajı 
besleyen ana derelere ulaştığı süreçte 
ekolojik olarak arıtılmasıyla ilgili bir 
takım çalışmalar geliştirildi. ekolojik 
koridorlara yakın yerlerde kentleşme 
nasıl olmalıdır sorusuna yanıt arandı.

Pilot projemizde ekolojik koridorla bu 
alanlara yakın yerleşimlerin arasında 
yeşil bir bağ oluşturmayı hedefl edik. 
Pilot projeler tamamlandı. Bu süreçte 
tarım Bakanlığı’na bağlı istanbul il Gıda 
tarım ve Hayvancılık müdürlüğü, iski, 
istanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman 
Genel müdürlüğü’ne bağlı istanbul 
Orman işletme müdürlüğü, üniversiteler 
ve stk’lardan pek çok paydaşımızın 
katkısıyla sorunlar üzerinde konuşuldu, 
tartışıldı. Proje çıktıları 5. Uluslararası 
rotterdam mimarlık Bienali kapsamında 
sergilendi.

Pilot projeler tamamlandıktan sonra 
uygulama projelerine başlanmıştır.  
ekolojik koridorlar ve bunların içinden 
geçen derelerin ıslah edilme şekli ve 
yöntemi   oldukça önemliydi. iski’nin 
görüşünü alarak ekolojik koridorları 1. 
pilot projenin uygulama projesi olarak 
ele aldık ve çalışmaya başlandı.

Bu projede alanın tanımsız yeşil alanlar 
olarak kullanılmasını tercih etmedik. 
Bölgeler yapılaşmaya kapalı, ancak 
istanbul için son derece önemlidir. 
Burada yaşayan/ yaşayacak olan 
insanlara arazinin değerini anlatmak  
amaçlanmıştır. 

arnavutköy mekânsal Gelişim 
stratejik Vizyonu ve eylem Planı ile 
uluslararası deneyimi sürece dahil 
ederek, stratejik bir yaklaşımla, yetkin 

ve gerçekleştirilebilir ölçekte projelerin 
elde edilmesi hedefl endi. ilçe dinamik 
bir büyüme yaşıyor; tam da bu noktada 
doğru bir yaklaşımla kentsel büyüme 
sürecine uygulanabilir ölçekte projelerle 
koruma ve kalkınma dengesi gözetilerek 
müdahale edilmesi, yalnızca arnavutköy 
için değil tüm istanbul için önemli bir 
kazanımdır.

Bu projeler için:

 » imar planları ve düzenlemeleri için 
bir girdi oluşturulması,

 » ekolojik koridorların ve dere 
ıslahının maliyet getirmeden imar 
kanunu’nun 18. maddesi işletilerek 
kazanılması,

 » istanbul’da benzer karakterli alanlar 
için örnek teşkil etmesi,

 » kente büyük yeşil, rekreasyonel 
alan kullanımlarının sağlanması,

 » işgücü potansiyelini değerlendirip 
ekolojik tarım ve turizm için 
kültürlerarası diyalog ve bilgi 
aktarımı gerçekleştirilerek yeni iş 
planlarının geliştirilmesine yardımcı 
olunması,

 » tarım, turizm, kültür ve 
rekreasyonel olarak yerel nüfusa 
olanaklar sağlanması,

 » dere koruma alanlarının ve içme 
suyu havzalarının arazi üzerinde 
okunabilir olması,

 » alanların tarım, yerleşim, yaşam 
tarzı ve bilgi sistem birikimlerinin 
değerlendirilmesine dair yöntemler 
sunulması,

 » iski, belediye ve tarım kurumları 
için yeni fikirlere yol açabilmesi,

 » sağlıksız binaların yeniden 
tasarlanması ve ekolojik koridorda 
bulunan sanayi yapıları için yeni 
mimari kullanım kararlarının 
oluşturulması,

 » Havza ve dere koruma alanlarında 
yer alan yapılı çevrelerin 
rehabilitasyonunun sağlanması,

 » kentsel tarım uygulamasının 
başlatılması,

 » ekoturizmin bir bileşen olarak 
değerlendirilmesi,

 » dere ıslah modellerinin yeniden 
gözden geçirilerek ekolojik olan 
modellerin uygulanmasının 
denenmesi,

 » kentsel atık suyun arıtılması ve 
yeniden kullanımı,

 » tüketilen su ile üretimin 
yapılmasının hedeflenmesi bu 
anlamda model oluşturulması,

 » ekolojik arıtma modellerinin 
geliştirilmesi,

 » Projelerin kamuoyuna 
anlatılabilmesi,

 » düzenlenecek ekolojik koridorun, 
dere ıslah ve yeşil alanlarının 
minimum kamulaştırma maliyetiyle 
kamuya kazandırılması  ele 
alınmıştır.

atölye 2 çalışmalarında ise, ekolojik 
koridor  (içmesuyu barajlarını  besleyen 
ve  iski  içmesuyu Havzaları  Yönetmeliği  
kapsamında  her iki  tarafında  100  metre  
koruma alanı  olarak tamınlanan  ve  kesin 
yapılaşma  yasağı  bulunan  bölgeler)  
kullanım amaçlarının belirlenerek  kentiçi 
peyzaj  alanları  yaratmak  projesi hayata  
geçirilmektedir. Bu  proje  uygulama  ve  
kullanım kriter  ve  modellerini  içermekte  
olup,  istanbul’un  diğer  ekolojik  
koridorlarına  da  örnek  olacaktır.

atölye 2’nin  diğer proje alanı  olan, 
Hadımköy tepekent projesi planlama 
için alternatif bir yöntem teklif 
etmektedir: Bölge ve miktar açısından 
kısıtlama ve limit koyma yoluyla 
kentleşmeyi kontrol ederek içme 
suyu havzalarını korumak yerine; 
kentselleşme, tarım üretimi, ormancılık 
ve içme suyunun korunması arasında 
pozitif bir ilişki kuran entegre bir 
planlama ilkesiyle ilerlemektedir. 

atölye, sazlıbosna Barajı kullanma suyu 
Havzası’nın kısa, orta ve uzun mesafeli 
koruma alanlarını kapsayan yaklaşık 
80 hektarlık bir test alanı üzerinde 
odaklanacaktır. Uygulama projeleri, 
bu yaklaşımın avantajları, riskleri ve 
yasamaya ilişkin zorlukların genel olarak 
anlaşılması gerekmektedir.
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A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

GELİRLER BÜTÇE     KESİN HESAP
Gerçekleşme Oranı 

(%)

VerGi Gelirleri 84.900.000,00 58.323.619,61 68,69

teŞeBBüs Ve mülkiYet Gelirleri 2.710.000,00 1.946.306,59 71,82

alInan BaĞIŞ Ve YardImlar 3.000.000,00 1.670.060,94 55,66

diĞer Gelirler 41.825.000,00 29.317.125,47 70,09

sermaYe Gelirleri 20.000.000,00 11.025.387,31 55,40

alaCaklardan taHsilat 5.000,00 0,00

red Ve iadeler (-) -2.440.000,00 -1.191.356,74 -48,82

TOPLAM 150.000.000,00 101.091.143,18 67,38 

GİDERLER BÜTÇE     KESİN HESAP
Gerçekleşme Oranı 

(%)

PersOnel Giderleri 16.869.750,00 14.025.732,27 83,14

sOsYal GüVenlik kUrUmlarIna 
deVlet Primi Giderleri

2.983.700,00 2.506.282,70 83,99

mal Ve HiZmet alIm Giderleri 74.419.800,00 59.072.535,23 79,37

faiZ Giderleri 500.000,00 279.218,24 55,84

Cari transferler 7.075.000,00 5.468.083,29 77,28

sermaYe Giderleri 34.641.750,00 41.162.119,84 118,82

sermaYe transferleri 10.000,00 0

Yedek Ödenekler 13.500.000,00 0

GENEL TOPLAM 150.000.000,00 122.513.971,57 81,67



2012 Mali Yılı  İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

2012 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

AYLAR TAHAKKUK     KESİNTİ             TAHSİLAT

OCak 1.988.000,76 795.200,31             1.192.800,45

ŞUBat 1.550.033,13 387.508,29             1.162.524,84

mart 1.849.728,20 462.432,05             1.387.296,15

nisan 1.792.836,63 448.209,50             1.344.627,13

maYIs 1.440.904,15 360.226,31             1.080.677,84

HaZiran 1.573.540.70 393.385,47             1.180.155,23

temmUZ 2.087.541.48 5.229,97                 2.082.311,51

aĞUstOs 1.598.715,74 38.696,15               1.560.019,59

eYlül 1.914.986.73 38.696,15               1.876.290,58

ekim 2.109.189,12 527.297,68             1.581.891,44

kasIm 1.558.119,05 389.530,05             1.168.589,00

aralIk 1.911.066,65 477.767,02             1.433.299,63

GENEL TOPLAM 21.374.662,34 4.324.178,95         17.050.483,39

GELİR ADI TAHAKKUK TAHSİLAT
Gerçekleşme       

Oranı (%)

Bina VerGisi 20.743.468,51 12.545.361,12 60,47

arsa VerGisi 46.034.724,06 20.966.658,96 45,54

araZi VerGisi 1.481.511,96 886.353,09 59,82

ilan reklam VerGisi 701.725,54 255.601,69 36.42

çeVre temiZlik VerGisi 3.987.861,77 1.697.536,44 42,56

kira Gelirleri 3.010.548,41 1.046.165,84 34,74

GENEL TOPLAM 75.959.840,25 37.397.677,14 49,23



3.1 Performans Sonuçlar Tablosu 
Gelir Bütçesi Büyüklüğü (tl) 150.000.000 tl 101.091.143 tl -48.908.857 tl

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 77% 67% -10%

Gelir Gerçekleşmeleri 115.500.000 tl 101.091.143 tl -14.408.857 tl

Gider Bütçesi Büyüklüğü (tl) 150.000.000 tl 122.513.972 tl -27.486.028 tl

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 80% 82% 2%

Gider Gerçekleşmeleri 120.000.000 tl 122.513.972 tl 2.513.972 tl

Özgelir miktarı 80.850.000 tl 75.892.029 tl -4.957.971 tl

Özgelirlerin toplam Gelire Oranı 70% 94% 24%

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar;
2.1. Personel Giderlerine bütçede 16.869.750,00 tl ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 14.025.732,27 tl kullanılmış olup ödenek 
üstü harcama yapılmamıştır.

2.2. mahalli idareler Bütçe ve muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve meclis 
kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise encümen kararı alınmıştır.

2.3.  Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 27.486.028,43 tl iptal edilmiştir.

2.4. tahakkuk edip tahsil edilmeyen 55.537.416,15 tl 2013 yılına devredilmiştir.

2.5. iller Bankası’ndan toplam 21.374.662,34 tl pay tahakkuk etmiştir.

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi;
1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 115.500.000,00 tl  hedef tahmin edilirken 101.091.143,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
Gelir Gerçekleşme oranı % 88’dir.

2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 120.000.000,00 tl hedef tahmin edilirken 122.513.972,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
Gider Gerçekleşme oranı % 102’dir.

3. Özgelir olarak 80.850.000,00 tl hedef tahmin edilirken 75.892.029,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre  Özgelirin 
gerçekleşme oranı % 94’dür. 

3- Mali Denetim Sonuçları;
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B. PERFORMANS 
BİLGİLERİ
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
arnavutköy Belediyesi 4 temel sektörde faaliyet göstermektedir. Bu sektörler “kurumsal Yapı”, “sağlık ve sosyal Hizmetler”, 
“Planlama ve imar”, “çevre koruma ve Geliştirme”dir. Belediye bünyesindeki birimlerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Sıra No SEKTÖR MÜDÜRLÜK

1 kUrUmsal YaPI sektÖrü

Özel kalem müdürlüğü

Yazı işleri müdürlüğü

insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü

Hukuk işleri müdürlüğü

destek Hizmetleri müdürlüğü

teftiş kurulu müdürlüğü

mali Hizmetler müdürlüğü

Bilgi işlem müdürlüğü

2 saĞlIk ve sOsYal HiZmetler

sağlık işleri müdürlüğü

temizlik işleri müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler müdürlüğü

kültür ve sosyal işler müdürlüğü

3 Planlama ve imar

imar ve Şehircilik müdürlüğü

emlak ve istimlak müdürlüğü

Plan ve Proje müdürlüğü

fen işleri müdürlüğü

Yapı kontrol müdürlüğü

4 çeVre kOrUma ve GeliŞtirme

Zabıta müdürlüğü

ruhsat ve denetim müdürlüğü

çevre koruma ve kontrol müdürlüğü

Park ve Bahçeler müdürlüğü



PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SORUMLU 

MÜDÜRLÜK
2012            

HEDEF

2012 GERÇEKLEŞME
2012       

KALAN
HEDEF 
SAPMA1.Ç. 2.Ç. 3.Ç. 4.Ç. TOTAL

Organizasyonlara katılım% Özel kalem 100% 100 0 0 0 100 0 0%

temsil ağırlama % Özel kalem 100% 100 0 0 0 100 0 0%

düzenlenen eğitim miktarı (saat)
insan kaynakları ve 

eğitim
200 saat 0 82 0 433 515 0 0%

eğitimlere katılan personel sayısı
insan kaynakları ve 

eğitim
300 adet 0 264 0 11 275 25 8%

ihalenin tamamlanma oranı (%)
insan kaynakları ve 

eğitim
100% 0 0 0 100 100 0 0%

dijital taraması yapılan klasör sayısı Yazı işleri 90.000 adet 20.392 43.450 9.000 37.158 110.000 0 0%

dijital taraması yapılan klasörlerin oranı (%) Yazı işleri 85% 23 62 10 34 129 0 0%

kurum arşivindeki toplam klasör sayısı Yazı işleri 110.000 adet 110.000 0 0 0 110.000 0 0%

müdürlüklerden gelen mütalaa taleplerine verilen 
görüş yazıları

Hukuk işleri 20 Gün 19 19 19 18 75 0 0%

dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması 
sayısı - 1

Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

1 adet 0 0 0 1 1 0 0%

e-Basında çıkan toplam haber sayısı
Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

900 adet 207 92 139 279 717 183 20%

Görsel basında çıkan toplam haber sayısı
Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

30 adet 8 1 5 3 17 13 43%

iç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması 
sayısı - 2

Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

1 adet 0 1 0 0 1 0 0%

Ulusal medyada çıkan toplam haber sayısı
Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

100 adet 26 18 20 90 154 0 0%

Yerel medyada çıkan toplam haber sayısı
Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler

200 adet 95 46 53 37 231 0 0%

atık taşıma fişi sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
20.000 adet 8.315 23.462 43.833 31.333 106.943 0 0%

denetlenen sanayi kuruluşu sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
150 adet 3 10 9 17 39 111 74%

düzenlenen atık taşıma kabul belgesi sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
80 adet 7 77 57 48 189 0 0%

faaliyeti sonlanan ahır sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
30 adet 0 16 25 17 58 0 0%

faaliyeti sonlanan ahırlardaki hayvan sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
150 adet 0 86 111 62 259 0 0%

Hazırlanan tutanak sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
10 adet 21 32 1 0 54 0 0%

Program düzenlenen okul sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
5 adet 12 4 0 0 16 0 0%

Programa katılan öğrenci sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
3.000 adet 13.712 3.280 0 0 16.992 0 0%

sanayicilerle yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı
çevre koruma ve 

kontrol
5 adet 0 0 0 0 0 5 100%

toplanan ambalaj atığı (kg)
çevre koruma ve 

kontrol
1.500.000 kg 363.300 373.600 376.140 404.150 1.517.190 0 0%

toplanan bitkisel atık yağlar (kg)
çevre koruma ve 

kontrol
750 kg 10.850 16.790 9.490 10.200 47.330 0 0%

toplanan elektronik atık
çevre koruma ve 

kontrol
200 kg 0 523 60 695 1.278 0 0%

toplanan ömrünü tamamlamış lastik (kg)
çevre koruma ve 

kontrol
5.000 kg 0 2.650 5.700 24.300 32.650 0 0%

toplanan pil miktarı (kg)
çevre koruma ve 

kontrol
2.000 kg 2.000 1.036 0 1.240 4.276 0 0%

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SORUMLU 

MÜDÜRLÜK
2012            

HEDEF

2012 GERÇEKLEŞME
2012       

KALAN
HEDEF 
SAPMA1.Ç. 2.Ç. 3.Ç. 4.Ç. TOTAL

Güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet 
oranı (%)

destek Hizmetleri 80% 0 84 81 0 165 0 0%

Personel servisi hizmetlerinden duyulan 
memnuniyet oranı (%)

destek Hizmetleri 80% 0 61 75 0 136 0 0%

tasfiye edilen hizmet aracı sayısı destek Hizmetleri 67 adet 0 26 0 0 26 41 61%

temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet 
oranı (%)

destek Hizmetleri 80% 0 75 76 0 151 0 0%

Yemek hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 
(%)

destek Hizmetleri 80% 0 78 85 0 163 0 0%

askıya çıkarılan alan oranı (%) emlak ve istimlak 60% 10 0 20 10 40 20 33%

Bağımsız birim ve işyeri sayı, nitelik, nicelik ve malik 
bilgilerinin tespiti

emlak ve istimlak 100 adet 50 0 20 30 100 0 0%

Hadımköy bölgesindeki yol ve bina detaylarının 
koordinatlı olarak fotoğrafl anması (mobil-CIs)

emlak ve istimlak 100 adet 0 50 0 50 100 0 0%

ihale edilen alan oranı (%) emlak ve istimlak 65% 20 30 0 10 60 5 8%

satılan hisseli taşınmaz sayısı emlak ve istimlak 70 adet 4 7 8 17 36 34 49%

tahsil edilen gelir emlak ve istimlak 550.000 tl 877.167 641.061 255.915 1.773.644 3.547.788 0 0%

tapuya tescil edilen alan oranı (%) emlak ve istimlak 60% 10 0 8 0 30 30 50%

Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma 
oranı (%)

fen işleri 100% 0 0 0 0 0 100 100%

döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m) fen işleri 3.000 m 0 360 5.000 7.040 12.400 0 0%

döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%) fen işleri 100% 0 12 166 234 412 0 0%

döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m) fen işleri 3.000 m 0 360 5.000 7.040 12.400 0 0%

düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m²) fen işleri 80.000 m2 26.000 33.500 43.000 76.000 178.500 0 0%

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m²) fen işleri 20.000 m2 9.000 12.000 4.200 3.070 28.270 0 0%

serilecek malzeme miktarı (ton) fen işleri 120.000 ton 47.000 42.000 31.000 70.640 190.640 0 0%

serilen asfalt miktarı (ton) fen işleri 80.000 ton 3.500 46.500 29.250 18.580 97.830 0 0%

serilen malzeme miktarı (ton) fen işleri 120.000 ton 47.000 42.000 31.000 70.640 190.640 0 0%

serilen malzeme oranı (%) fen işleri 100% 39 35 26 59 159 0 0%

tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton) fen işleri 20.000 ton 0 15.500 12.100 5.220 32.820 0 0%

toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m²) fen işleri 100.000 m2 35.000 45.500 47.200 79.070 206.770 0 0%

toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%) fen işleri 100% 35 46 47 79 207 0 0%

toplam kullanılan asfalt oranı (%) fen işleri 100% 4 62 41 24 131 0 0%

toplam serilecek asfalt miktarı (ton) fen işleri 100.000 ton 3.500 62.000 41.350 23.800 130.650 0 0%

Cephe tasarımı onaylanan bina sayısı
imar işleri ve 

Şehircilik
550 adet 175 127 185 144 631 0 0%

Hazırlanan imar durum belgesi
imar işleri ve 

Şehircilik
600 adet 244 261 304 309 1.118 0 0%

ruhsat verilen bina sayısı
imar işleri ve 

Şehircilik
550 adet 175 127 185 144 631 0 0%

Belirlenen ve temasa geçilecek ülke sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
5 adet 5 5 5 5 20 0 0%

dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması 
sayısı - 2

kültür ve sosyal 
işleri

2 adet 1 0 1 0 2 0 0%

düzenlenen faaliyet sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
30 adet 18 8 1 20 47 0 0%

Görevli personel sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
2 adet 13 13 13 13 52 0 0%
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iç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması 
sayısı - 1

kültür ve sosyal 
işleri

1 adet 1 0 0 0 1 0 0%

kütüphaneye üye olan/olacak kişi sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
6.000 adet 4.500 600 2.395 552 8.047 0 0%

temin edilen materyal sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
5.000 adet 0 0 25.000 0 25.000 0 0%

Yapılması kararlaştırılan faaliyet sayısı
kültür ve sosyal 

işleri
10 adet 18 8 3 0 29 0 0%

Gelir bütçesi büyüklüğü (tl) mali Hizmetler 150.000.000 tl 19.217.812 30.272.738 17.441.203 34.159.390 101.091.143 48.908.857 33%

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%) mali Hizmetler 77% 13 20 12 23 67 10 13%

Gelir gerçekleşmeleri (tl) mali Hizmetler 115.500.000 tl 19.217.812 30.272.738 17.441.203 34.159.390 101.091.143 14.408.857 12%

Gider bütçesi büyüklüğü (tl) mali Hizmetler 150.000.000 tl 13.069.147 31.114.793 31.959.161 46.370.870 122.513.972 27.486.028 18%

Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%) mali Hizmetler 80% 9 21 21 31 82 0 0%

Gider gerçekleşmeleri (tl) mali Hizmetler 120.000.000 tl 13.069.147 31.114.793 31.959.161 46.370.870 122.513.972 0 0%

Özgelir miktarı (tl) mali Hizmetler 80.850.000 tl 12.864.768 24.475.704 10.861.757 27.669.982 75.872.212 4.977.789 6%

Özgelirlerin toplam gelirlere oranı (%) mali Hizmetler 70% 16 30 13 34 94 0 0%

toplam gelir miktarı (tl) mali Hizmetler 115.500.000 tl 19.217.812 30.272.738 17.441.203 34.159.390 101.091.143 14.408.857 12%

Bakımı yapılan park alanı (m2) Park ve Bahçeler 80.000 m2 17.094 29.754 23.000 23.500 93.348 0 0%

etüt proje bilirkişi ekspertiz gideri Park ve Bahçeler 300.000 tl 0 135.000 0 35.000 170.000 130.000 43%

Hazırlanan proje sayısı - 2 Park ve Bahçeler 4 adet 0 1 0 1 2 2 50%

katılan kişi sayısı Park ve Bahçeler 200 adet 70 40 0 750 860 0 0%

revizyonu yapılan park sayısı (adet) Park ve Bahçeler 36 adet 6 4 15 11 36 0 0%

saha analizi çalışmasının tamamlanma oranı (%) Park ve Bahçeler 100% 0 30 70 0 100 0 0%

toplam park alanı (m2) Park ve Bahçeler 200.000 m2 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 0 0%

Yapılan bölgesel park sayısı Park ve Bahçeler 1 adet 0 0 0 0 0 1 100%

Yapılan etkinlik sayısı Park ve Bahçeler 3 adet 1 1 0 1 3 0 0%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 1 
Yeniköy

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 2 
tayakadın

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 3 
karaburun

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 4 
derbent mevkii

Plan ve Proje 100% 0 50 25 25 100 0 0%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 6 
iski Yönetmeliği

Plan ve Proje 50% 100 0 0 0 100 0 0%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 7 
Yassıören

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) - 8 
köyler

Plan ve Proje 50% 0 70 25 0 95 0 0%

arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)-5 
Hadımköy

Plan ve Proje 50% 20 60 20 0 100 0 0%

derbent mevkii için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının 
hazırlanması oranı (%)

Plan ve Proje 100% 70 25 0 0 95 5 5%

derbent mevkii için kurum görüşlerinin derlenmesi 
oranı (%)

Plan ve Proje 50% 0 70 15 10 95 0 0%

envanteri çıkarılacak eski eser sayısı Plan ve Proje 10 adet 3 3 3 1 10 0 0%

envanteri hazırlanan eser sayısı Plan ve Proje 10 adet 3 3 3 1 10 0 0%

Hibe fonları araştırılması tamamlanma oranı (%) Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%
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Hibe fonuna başvuru işlemlerinin tamamlanma 
oranı (%)

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

il Özel idaresi’nden eski eser projeleri ile ilgili temin 
edilen katkı payı oranı (%)

Plan ve Proje 5% 0 4 0 0 4 1 20%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 1

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 2

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 3

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 4 derbent mükerrer

Plan ve Proje 100% 70 25 0 0 95 5 5%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 5 Hadımköy

Plan ve Proje 100% 70 25 0 0 95 5 5%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 6 iski Yönetmeliği

Plan ve Proje 100% 100 0 0 0 100 0 0%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 7

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Jeolojik-jeofizik etüt raporlarının hazırlanma oranı 
(%) - 8 köyler

Plan ve Proje 100% 100 0 0 0 100 0 0%

karaburun için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının 
hazırlanması oranı (%)

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

karaburun için kurum görüşlerinin derlenmesi 
oranı (%)

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 1 Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 2 Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 3 Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 4 Plan ve Proje 50% 0 70 15 10 95 0 0%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 5 
Hadımköy

Plan ve Proje 100% 100 0 0 0 100 0 0%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 6 Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 7 Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) - 8 köyler Plan ve Proje 50% 100 0 0 0 100 0 0%

sergi düzenleme işinin tamamlanma oranı (%) Plan ve Proje 100% 80 0 0 0 80 20 20%

tamamlanan proje ihalesi sayısı Plan ve Proje 2 adet 1 1 1 1 4 0 0%

tamamlanan rölöve-restitüsyon-restorasyon 
projesi sayısı

Plan ve Proje 2 adet 1 9 0 1 11 0 0%

Yarışma düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Yarışma düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı 
(%)

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Yassıören  için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının 
hazırlanması oranı (%)

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Yassıören için kurum görüşlerinin derlenme oranı 
(%)

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

Yeniköy için jeolojik-jeofizik etüt raporlarının 
hazırlanması oranı (%)

Plan ve Proje 100% 0 0 0 0 0 100 100%

Yeniköy için kurum görüşlerinin derlenmesi oranı 
(%)

Plan ve Proje 50% 0 0 0 0 0 50 100%

Ym1 (Yönetim merkezi) alanının projesinin 
tamamlanma oranı (%)

Plan ve Proje 100% 20 10 70 0 100 0 0%

çevre kirliliğine yol açan işletme sayısı (adet/yıl) ruhsat denetim 20 adet 5 4 5 6 20 0 0%
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denetlenen toplam işyeri sayısı ruhsat denetim 1.000 adet 100 200 200 458 958 42 4%

kayıt altına alınan işyeri oranı (%) ruhsat denetim 100% 10 20 20 46 96 4 4%

kayıt altına alınan işyeri sayısı ruhsat denetim 1.000 adet 100 200 200 458 958 42 4%

mevcut asansör sayısı ruhsat denetim 1.050 adet 0 0 0 0 0 1.050 100%

rehabilite edilmesi sağlanan işletme sayısı (adet/
yıl)

ruhsat denetim 12 adet 2 2 4 4 12 0 0%

ruhsata bağlanan yıllık işyeri sayısı ruhsat denetim 400 adet 147 154 56 112 469 0 0%

toplam işyeri sayısı tespiti (%) ruhsat denetim 100% 10 10 20 46 86 14 14%

Uygun yere taşınması sağlanan işletme sayısı 
(adet/yıl)

ruhsat denetim 8 adet 2 2 2 3 9 0 0%

Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör oranı (%) ruhsat denetim 46% 25 18 9 13 65 0 0%

Yıllık bazda ruhsatlandırılan asansör sayısı ruhsat denetim 80 adet 20 14 7 10 51 29 36%

arnavutköy genelindeki tahmini sokak hayvanı 
sayısı

sağlık işleri 5.500 adet 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 0 0%

Cebeci Hayvan Barınağı’nın kullanılan kapasite 
oranı (%)

sağlık işleri 100% 100 100 100 100 400 0 0%

Isırık vakalarının sayısı sağlık işleri 30 adet 9 21 9 25 64 0 0%

kuduz karantinası altındaki mahalle sayısı sağlık işleri 2 adet 0 0 0 1 1 1 50%

tedavisi yapılarak kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı sağlık işleri 900 adet 215 197 226 304 942 0 0%

teftiş kılavuzu hazırlanması teftiş kurulu 3 adet 1 0 1 1 3 0 0%

teftişe tâbi müdürlük sayısı teftiş kurulu 5 adet 1 0 1 1 3 2 40%

temizlik hizmetlerinde hedefl enen memnuniyet 
oranı

temizlik işleri 84% 0 0 0 83 83 1 1%

idari yaptırım karar tutanağı sayısı Zabıta 300 adet 275 519 521 320 1.635 0 0%

tebligat sayısı Zabıta 600 adet 227 780 254 361 1.622 0 0%

tutanak Zabıta 400 adet 285 538 468 383 1.674 0 0%

düzenlenen iş bitirme sayısı Yapı kontrol 150 adet 16 44 23 67 150 0 0%

düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı Yapı kontrol 90 adet 17 32 22 42 113 0 0%

iş bitirme oranı (%) Yapı kontrol 24% 1 35 15 46 97 0 0%

tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan bina sayısı Yapı kontrol 2.000 adet 200 400 350 300 1.250 750 38%

tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan binaların 
oranı (%)

Yapı kontrol 29% 10 20 18 15 63 0 0%

toplam bina sayısı Yapı kontrol 500 adet 175 127 185 144 631 0 0%

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan bina 
sayısı

Yapı kontrol 600 adet 192 159 207 186 744 0 0%

evrak kayıt-takip sisteminin WeB tabanlı hale 
getirilmesi için ihalenin tamamlanma oranı (%)

Bilgi işlem 100% 100 0 0 0 100 0 0%

GIs-mIs entegrasyonunu %60 oranında 
tamamlamak için gerekli ihalenin tamamlanma 
oranı (%)

Bilgi işlem 60% 50 0 0 0 50 0 0%

süreç yönetim sistemi ile ilgili ihalenin 
tamamlanma oranı (%)

Bilgi işlem 100% 0 100 0 0 100 0 0%

 BAŞARI ORANI          %   98,72    
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ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 
2012 MÜDÜRLÜKLER BAŞARI ORANLARI

MÜDÜRLÜK ADI BAŞARI ORANI

Özel kalem müdürlüğü 100,00 %

insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü 97,22 %

Yazı işleri müdürlüğü 100,00 %

Hukuk işleri müdürlüğü 100,00 %

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler müdürlüğü 89,39 %

çevre koruma ve kontrol müdürlüğü 87,57 %

destek Hizmetleri müdürlüğü 87,76 %

emlak ve istimlak müdürlüğü 80,06 %

fen işleri müdürlüğü 93,33 %

imar işleri ve Şehircilik müdürlüğü 100,00 %

kültür ve sosyal işler müdürlüğü 100,00 %

mali Hizmetler müdürlüğü 89,46 %

Park ve Bahçeler müdürlüğü 78,52 %

Plan ve Proje müdürlüğü 98,72 %

ruhsat denetim müdürlüğü 85,21 %

sağlık işleri müdürlüğü 90,00 %

teftiş kurulu müdürlüğü 80,00 %

temizlik işleri müdürlüğü 98,81 %

Zabıta müdürlüğü 100,00 %

Yapı kontrol müdürlüğü 94,64 %

Bilgi işlem müdürlüğü 100,00 %

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 98,72 %

Performans Göstergeleri Açıklaması 
(Plan ve Proje Müdürlüğü)

Plan ve Proje müdürlüğü 2012 yılı 
Performans izleme tablosu’nda   yapılan 
değerlendirme  neticesinde;

Performans Göstergelerinde arazi tespit 
çalışmalarının tamamlanması oranı  
başlığında Hedef sapma  oranı %100  
olarak  görülen  (1-Yeniköy; 2-tayakadın; 
3 –karaburun; 7-Yassıören)

ayrıca,  Jeolojik-jeofizik etüt 
raporlarının hazırlanma  oranı  ve 
kurum Görüşlerinin derlenme oranı  
başlıklarında Hedef sapma Oranı  %100  
olarak  görülen (1-Yeniköy; 2-tayakadın; 
3 –karaburun; 7-Yassıören) ve 
karaburun , derbent mevkii,  Yassıören 
ve Yeniköy  mükerrer  olarak yazıldığı  

için karaburun’da  gerçekleşmeyen 
hedef  genel  puanlamayı 2 kez olumsuz 
etkilemektedir.

kurum görüşleri derleme oranında  iski 
Yönetmeliği’ne göre yapılacak tadilatla 
ilgili (6) numaralı  bölümde  hedef 
sapma oranı  %100  olarak  görülmekle 
birlikte  söz konusu  1/5000  ölçekli 
nazım imar Planı tadilatı  2012 yılında  
tarafımıza iletilmemiştir. Bu nedenle  
1/1000 ölçekli plan çalışması için kurum 
görüşü talep edilememiştir.    

deliklikaya, Hacımaşlı, Baklalı, Yeniköy, 
Yassıören ve tayakadın 1/5000 ölçekli 
nazım imar Planları onaylı olup 
08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı resmi 
Gazetede: “istanbul ilinde Bulunan 
Bazı alanlarda Gerçekleştirilecek 
Proje Uygulamaları kapsamında 

çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Yetkilendirilmesine” ilişkin 13.08.2012 
tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar 
kurulu kararı ve çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı mekânsal Planlama 
müdürlüğü’nün 14.09.2012 tarih ve 
11468 sayılı yazısı uyarınca söz konusu 
bölgelerde plan yapma yetkisi çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiştir. Bu  
bölgelerden   deliklikaya, Hacımaşlı, 
Baklalı,   1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planları müdürlüğümüzce tamamlanmış 
olmasına rağmen ilçe Belediye 
meclisi’ne sevk işlemi yapılamamaktadır.  

2012  yılı Performans değerlendirme 
tablosu’nda  yer alan Yarışma düzen-
lenmesi işi Plan ve Proje müdürlüğü’nün  
2012 yılı  Performans  Programında yer 
almamakta  olup,  konu  performans 
değerlendirme  tablolarının doldurulma-
sı safhasında  ilgililere  tablo üzerinde 
yazılı olarak  bildirilmiştir.  

il Özel idaresi’nden eski eser projeleri ile 
ilgili temin edilen katkı payı oranı  başlı-
ğında Hedef - 5 olarak  belirlenmiş olup,  
Gerçekleşme-  4 adet olarak  bildirilmiş-
tir. Burada 4 adet  proje  talep  edilmiş 
olup, ancak  Boğazköy Camii’nin resto-
rasyonunun  yapımı  talebi Performans 
değerlendirme tablosu’nda  sehven  be-
lirtilmemiştir. il  Özel  idaresi’nde 4 adet  
proje, 1 adet  yapım ihalesi ödeneği talep 
edilmiş olup,  4 proje ödeneği alınarak, 
ihalelere  çıkılmış ve işlemler devam 
etmektedir. talebimiz üzerine Boğazköy  
Camii’nin restorasyonu il Özel idaresi 
tarafından ihale edilmektedir. 

Plan ve Proje müdürlüğü 2012 
yılı  Performans Programı izleme 
tablosunda  sergi  düzenleme  işinin 
tamamlanması  ile  ilgili maddede  
gerçekleşme oranında %20  hedef 
sapması  görülmektedir. ancak, 
müdürlüğümüz tarafından düzenlenen  
Performans izleme tablosu’nda  hedef  
%100  oranında gerçekleşmiş  olarak  
belirtilmiştir.  rotterdam ve iksV’de  
gerçekleştirilen 2 adet  sergi ile 2012 yılı 
hedefimiz gerçekleştirilmiştir. 
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KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ



ÖZel kalem müdürlüĞü
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I-GENEL BİLGİLER
A-YETKİ, GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR
 » müdürlüğünün görev alanına giren 

konuların sağlıklı, düzenli ve verimli 
bir şekilde, ilgili mevzuata uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak,

 » Belediye etkinliklerinin 
duyurulmasını sağlamak,

 » Başkan’ın çeşitli konulardaki görüş 
ve açıklamalarının haber haline 
getirilerek yazılı ve görsel basına 
aktarılmasını sağlamak,

 » Belediye ile ilgili kitle iletişim 
araçlarında yer alan haber, yorum 
ve bilgilerin derlenerek Başkan’a 
ve ilgili birimlere sunulmasını ve 
arşivlenmesini sağlamak,

 » Belediye ile ilgili faaliyetleri 
takip ederek fotoğraf ve kamera 
görüntüsü alınmasını sağlamak,

 » Özel kalem ve sekretarya 
hizmetlerinin yürütülmesini 
sağlamak,

 » Belediyeye gelen hemşehrilerin 
karşılanması ve yönlendirilmesini 
sağlamak,

 » Bilgi edinme hakkının 
uygulanmasına ilişkin hizmetlerin 
verilmesini sağlamak,

 » Belediye ve Başkan adına gerekli 
temsil ve ağırlama hizmetlerini 
yürütmek,

 » Belediye tarafından düzenlenecek 
törenleri organize etmek, bayram, 
kutlama ve anma programlarını 
hazırlamak,

 » Başkan’ın katılacağı yurtiçi ve 
yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, 
seyahat ve toplantı organizasyon 
hizmetlerini yürütmek,

 » Başkanlık makamının günlük 
ve haftalık çalışma programını 
hazırlamak,

 » Başkanlık makamına gelen mektup, 
tebrik, davetiye ve mesajların 
Başkan’a ulaştırılmasını ve Başkanın 
talimatları doğrultusunda cevap 
verilmesini sağlamak,

 » Başkanlık makamının görüşmelerini 
planlamak ve toplantılarını organize 
etmek,

 » Başkanlık makamına gelen 
görüşme taleplerini Başkan’a 
iletmek,

 » Başkanlık makamına gelen şikâyet 
ve talepleri değerlendirerek 
Başkan’a iletmek ve Başkan’ın 
talimatı doğrultusunda çözüm 
yolları aranmasını sağlamak, 

 » Başkanlık makamının talimatlarını 
ilgili birimlere ve yöneticilere 
iletmek,

 » Başkanlık makamının havale ettiği 
evrakların ilgili birimlere ulaşmasını 
sağlamak,

 » Başkanlık makamı ile belediye 
birimleri arasında iş ve bilgi akışını 
düzenlemek ve koordinasyonu 
sağlamak,

 » diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
olan temasları başkanlık adına 
yapmak,

 » Gelen davetiyeleri ve ilimiz 
genelindeki resmi protokol 
faaliyetlerini izleyerek Başkan’ın 
veya vekilinin katılımını sağlamak,

 » Başkan’a gelen e-postaları takip 
etmek ve cevaplamak,

 » müdürlüğünün faaliyetlerini 
ilgilendiren mevzuatı takip etmek, 

 » müdürlüğünün faaliyet alanına 
giren konularda ilgili kişi, birim 
ve kuruluşlarla haberleşmede 
bulunmak,

 » müdürlüğünün çalışma ve usullerini 
gözden geçirerek, bağlı birimlerin 
görevlerini etkinlikle yerine 
getirebilmesi için yetkisi içindeki 
tedbirleri almak,

 » müdürlüğünün işlevleri ile ilgili 
üst kademenin istediği raporları 
hazırlamak,

 » müdürlüğünün çalışma konularına 
ilişkin plan ve programlar yapmak 
ve çalışmaların bu plan ve 
programlar uyarınca yürütülmesini 
sağlamak,

 » Birimine gönderilen evrakın ilgili 
mevzuat çerçevesinde işlem 
görmesini sağlamak,

 » müdürlük personelini denetlemek 
ve Başkan’ın verdiği direktifler 
doğrultusunda çalışanlarına emir 
vermek,

 » emrindeki personelin işbirliği ve 
uyum içerisinde çalışmasını temin 
etmek ve ortaya çıkan sorunları 
çözmek,

 » müdürlüğünün çalışmaları hakkında 
Başkan’a bilgi vermek ve önerilerde 
bulunmak,

 » Birimle ilgili yazışmaları 1. derece 
imza yetkisi ile imzalamak,

 » müdürlük personeline mazeret 
izni vermek ve yıllık izin kullanış 
zamanlarını tespit etmek, ödül, 
takdirname, yer değiştirme gibi 
personel işlemleri için Başkan’a 
önerilerde bulunmak,

 » Biriminin harcama yetkilisi olarak 
bütçede öngörülen ödenekler 
kadar harcama yapmak, harcama 
talimatlarının bütçe ilke ve 
esaslarına, kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygun olmasını, ödeneklerin etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılmasını 
sağlamak,

 » Başkan’ın vereceği benzer 
nitelikteki diğer yetkileri kullanmak 
ve görevleri yerine getirmek,

 » Başkan’ın telefon görüşmelerine 
aracılık etmek,

 » Birime gelen aPs, kargo, belge, 
zarf, davetiye vb. teslim almak,

 » Protokol listelerini güncellemek,
 » Bayramlarda ve özel günlerde 

Başkan’ın tebrik mesajını 
göndermek,

 » Başkan’a gelen davetiyelerle ilgili 
işlemleri (çiçek göndermek, telgraf 
çekmek, tebrik göndermek vb.) 
yapmak, 

 » Başkanlık makamına imza için 
gelen evrakları imza için Başkan’a 
sunmak,

 » Halk günlerinde Başkanlığa gelen 
vatandaşların problemlerinin bizzat 
Başkan tarafından dinlenmesini 
sağlamak,

 » Başkan’ın havale ettiği vatandaşın 
belediyeyi ilgilendiren sorunlarının 
imkanlar dahilinde çözmeye 
çalışmak

 » Özel kalem müdürü, görev alanına 
giren konulardan dolayı Belediye 
Başkanı’na karşı sorumludur.



B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1- Teşkilat Yapısı

Özel kalem müdürlüğümüz, 31 mayıs 
2009 tarih ve 27244 sayılı resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare Birlikleri norm kadro ilke 
ve standartlarına dair Yönetmelikte 
değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik 
hükümleri ile Belediye meclisimizin 
05.06.2009 tarih ve 34 nolu kararıyla 
kurulmuştur.

müdürlüğümüz Başkan’a bağlı olarak 
çalışmalarını yerine getirmektedir. 
müdürlüğümüz kendi içinde birimlere 
ayrılmamıştır.  Halkımız ve birimlerimiz 

arasında koordinasyon ve bilgi akışının 
sağlanması için sekreterya servisine 
sahiptir.

2- İnsan Kaynakları

Özel kalem müdürlüğümüz, 4 memur, 13 
işçi, 2 sözleşmeli personel olmak üzere 
toplam 19 kişi ile hizmet etmektedir.

3- Sunulan Hizmetler

Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren 
konularda özel gündeminin 
düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin 
organize edilmesi, belediyeyi oluşturan 
diğer birimlerden ve belediye dışı 
kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve 
isteklerin Başkan’a ulaştırılması. 

Belediye ve Başkan adına gerekli 
temsil ve ağırlama hizmetlerinin 
yürütülmesi. 

Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Sekreterya



II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Performans Tablosu Özel Kalem Müdürlüğü Bütçe Yılı 2012

BÜTÇE İLE KONAN HARCANAN KALAN TUTAR YÜZDELİK ORAN

toplam mali kaynak ihtiyacı 3.044.000,00 2.363.496,94 808.503,06 %77,64

stratejik amaçlar için toplam 
mali kaynak ihtiyacı

diğer faaliyet ve Projeler için 
mali kaynak ihtiyacı

3.044.000,00 2.363.496,94 808.503,06 %77,64

FA
A

Lİ
YE

T 
ve

 P
RO

JE
LE

R Personel Giderleri 1.466.000,00 1.578.108,28 135.391,75 %92,09

sosyal Güvenlik 
kurumuna devlet Primi 

Giderleri
216.000,00 227.558,48 48.441,52 %82,44

mal ve Hizmet alım 
Giderleri

1.152.000,00 486.602,37 487.897,63 %50,03

faiz Giderleri 0 0 0 0

transferler 200.000,00 56.227,84 128.772,16             %65,61

sermaye Giderleri 10.000,00 0 0 0

Toplam 3.044.000,00 2.363.496,94 808.503,06 %77,64
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 » müdürlüğümüze gelen evrak adedi 
284, giden evrak adedi 301 olarak 
gerçekleşmiştir.

 » Başkanımızın günlük ve haftalık 
çalışma programının düzenlenmesi 
yapılmıştır.

 » Başkanlığımızdan randevu ve 
telefonla görüşme talep edenlerin, 
randevu ve görüşme trafiğinin 
düzenlemesi sağlandı. 

 » Başkanlığa gelen tüm evrak, davetiye 
ve fakslar makama sunularak 
programlara gerekli katılım sağlanmış 
ve katılamadığı durumlarda telgraf, 
çiçek ve iyi niyet mesajlarımız, ilgili 
kişilere ulaştırılmıştır.

 » Başkanımızla birim müdürleri 
arasında gerekli koordinasyon 
sağlanarak, başkanın talimatları, 
Başkanlığa gelen şikayet ve 
temennilerin ilgili birimlere iletilerek 
çözümlenmesi sağlanmıştır.

 » Başkanlığa gelen tüm vatandaşlar 
dinlenerek sorunlarına çözümler 
bulunmaya çalışılmıştır. 

 » 2012 yılı içerisinde Başkanlığımızı 
11036 kişi ziyaret etti.

 » Başkanlık adına yapılan toplantıların 
organizasyonu gerçekleştirildi.

 » koordinasyon toplantıları düzenli 
olarak tertip edildi.

 » meclis ve encümen toplantılarının 
gündeminin takip edilmesi sağlandı.

 » Başkanımızın katılacağı yurt 
içi ve yurt dışı programlarının 
organizasyonu sağlandı.

 » Başkanlığa gelen yerli ve yabancı 
misafirlerin karşılanması ve 
ağırlanması yapıldı.

 » Birimlerimizin yaptığı etkinlik ve 
programlar Başkanlık makamına 
sunularak katılım sağlandı.

 » Başkanlık makamından çıkması 
gereken yazışmalar yapıldı.

 » müdürlüğümüze gelen iç ve dış 
yazışmalarımız düzenli bir şekilde 
yapılarak dosyalanması sağlandı.

 » ilçemizde yapılan resmi tören ve 

anma programlarının önceden 
gerekli hazırlıkları yapılarak, 
Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

 » dini ve milli bayramlarda yapılan 
kutlamalarla ilgili hazırlıklar 
yapılmış, Başkanımız törenlere 
iştirak etmiştir.

 » Başkanımızın katıldığı mahalle 
toplantısı, halk günü, sivil toplum 
kuruşları toplantıları vb toplantılara 
katılarak notların alınması ve 
yapılacak olan işlerin takibi sağlandı.

 » ilçemizdeki yeni faaliyete başlayan 
iş yerlerinin açılışına Başkanımızın 
iştirak etmesi sağlanmıştır.

 » ilimizdeki çeşitli kurum ve 
kuruluşlara ziyaret programları 
organize edilmiştir.

 » ramazan ayında her gün iftar 
programı organize edilerek gerekli 
kişilerin katılımları sağlanmıştır.

 » ramazan ayında her gün bir 
mahallede iftar sofraları kurulması 
organize edilmiş, mahalle 



sakinlerimizle Başkanımızın birlikte 
iftar yapılması sağlanmıştır. 

 » Başkanımızın talimatları 
doğrultusunda ilçemiz içindeki 
eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat 
haline olunması ve ihtiyaçlarının 
karşılanması sağlanmıştır.

 » Önemli gün ve haftaların gündeme 
alınarak programlardan Başkanlık 
makamının haberdar edilmesi ve 
ilgili kurum ve kuruluşlara günün 
anlam ve önemine binaen çeşitli 

ziyaretlerin yapılması sağlanmıştır.
 » Hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza 

ziyaretler gerçekleştirildi.
 » 42 sivil toplum kuruluşu ziyaret 

edilmiş, 886 kişi ile görüşülmüştür.
 » 7 Bölgede Halk meclisleri yapıldı, 

1396 kişi ile görüşülmüştür.
 » 18 Bölgede esnaf ziyaretleri 

yapılmıştır.
 » 2456 adet gelen e-postaya cevap 

verilmiştir.
 » 168 adet düğüne iştirak edildi.

 » 447 adet cenazeye katılım 
sağlanmış, katılmadığı durumlarda 
taziye ve iyi niyet dilekleri ilgili 
kişilere iletilmiş ve cenazelere 
Başkan Yardımcısı ve meclis 
üyelerinin katılımı sağlanmıştır.

 » 43 adet nikâh Belediye Başkanımız 
tarafından kıyılmıştır.

 » salı günleri yapılan Halk günlerinde 
1025 kişi ile görüşülmüştür.

 » Bayramlaşma ziyaretleri yapılmıştır.
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YaZI iŞleri müdürlüĞü



l    72 - 73     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 
amaçları,  prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık makamının 
emir ve direktifl eri doğrultusunda; 
arnavutköy Belediye meclisi’nin 
düzenli çalışabilmesi için gerekli 
desteğin verilmesinden ve meclis 
işlemlerinin yürütülmesinden, kararların 
yazım ve onaylarının takibinden, 

Belediye meclisi üyelerinin özlük 
işlerinin yürütülmesinden, gelen ve 
giden evrakların kontrollü bir şekilde 
teslim alınması ve ilgili birimlere 
gönderilmesinden, kuruma gelen ve 
kurumdan gidecek olan her türlü evrakın 
gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle 
koordineli çalışmaktan, Belediye 
encümeni’nin hızlı ve isabetli kararlar 
alabilmesi için gerekli desteği vermek 
ve encümen’e sunulacak dosyaların 
gerektiği gibi oluşturulmasının 
kontrolünden,  encümen kararlarının 
ilgili mevzuat ve yönetmelikler 
çerçevesinde alınmasını takip etmekten, 
belediyeye müracaat eden kişilerin 
evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin 
sağlanmasından, kuruma gelen ve 
kurumdan gidecek olan evrakın her türlü 

işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle 
koordineli çalışmakla görevlidir. Belediye 
arşivinin düzeninden imha edilecek 
evrakların imhasından ve arşivin düzen 
ve nizamında görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda, 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.



1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK 
BÜROSU 

MECLİS VE 
ENCÜMEN BÜROSU

EVLENDİRME 
BÜROSU

ARŞİV
 BÜROSU

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER



II. AMAÇ VE 
HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüz belediyemizin bütün 
gelen ve giden evrak işleri, nikâh işlerini 
yapmanın yanında belediyemizin 
meclis, encümen işlemlerinde 
sekretarya hizmeti yürütmektedir. 
amaç ve hedefl er bu bağlamda 
gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
kanunu, 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı 
kanunu, 3071 sayılı dilekçe Hakkının 
kullanılmasına dair kanun, 5018 sayılı 
kamu mali Yönetimi ve kontrol kanunu, 
Belediye meclisi çalışma Yönetmeliği, 
2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet ka-
nunu, türk medeni kanunu, evlendirme 

Yönetmeliği, 3473 sayılı muhafazasına 
lüzum kalmayan evrak ve malzemenin 
Yok edilmesi Hakkında kanun Hükmün-
de kararnamenin değiştirilerek kabulü 
Hakkında kanun, 16.05.1988 tarih ve 
19816 sayılı resmi gazetede yayınla-
nan devlet arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 
sayılı resmi Gazetede yayınlanan 
2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 
resmi Yazışmalarda Uygulanacak esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer 
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 
iş ve işlemlerini yürütmektedir.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

Bütçe Yılı
Müdürlüğümüzün

Bütçe Tahmini
Müdürlüğümüzün 

Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe 
Gerçekleşme 

Oranı

2012 1.535.000,00 1.244.916,07 % 81,10

A-MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına 
ait 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası 
gider bütçesi ve gerçekleştirme 
tablosu yanda çıkartılmıştır.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
müdürlüğümüzün 2012 yılı içinde 1 adet 
stratejik hedefi mevcut olup; bu plan 
doğrultusunda belediyemizde arşiv 
yönetim sistemi kurulmuş ve çalışmaya 
başlamış ve dijital tarama işlemlerimiz 
tamamlanmıştır. 

C- MECLİS VE ENCÜMEN 
İŞLEMLERİ
Meclis Çalışmaları: 

Belediye meclis toplantıları 5393 sayılı 
Belediye kanunu’nun 20. maddesi ge-
reği her ayın ilk pazartesi günü başlayıp 
azami beş iş günü devam etmektedir. 
Bütçe çalışmalarının yapıldığı toplan-

tılar azami 20 iş günüdür. Belediye 
meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş 
ve işlemleri takip etmek, Başkan’ın 
havalesi ile birimlerden gelen teklifl er 
çerçevesinde meclis gündemini hazırla-
mak, meclis üyelerine tebliğ etmek ve 
Belediyemiz internet sitesinde ve ilan 
tahtasında duyurulmasını sağlamak. 
Belediye meclisi’nin toplantılarının 
yapılabilmesi, Belediye meclisi toplantı 
tutanaklarını tutulması ve dökümünün 
yapılması, kararların yazılması, ilgili 
mercilerin onayına sunulması, alınan 
kararların ve karar özetlerinin ilgili 
birimlere ulaştırılması ve birer nüs-
halarının da arşivlenmesi işlemlerinin 
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye 

meclis üyelerinin özlük işlerini eksiksiz 
olarak yapılmaktadır.

 » Belediye meclisimizce gündemde 
görüşülmeye başlayan ve 
komisyonlara havale olunan 
dosyalarla ilgili komisyon 
raporları komisyonca hazırlanarak 
müdürlüğümüzde tanzim 
edilmektedir. 

 » Belediye meclisimiz temmuz ayı 
hariç her ay toplanmıştır. Belediye 
meclisimizce 01.01.2012-31.12.2012 
tarihinden itibaren 60 birleşim 
yaparak 175 adet gündem maddesi 
görüşülerek karara bağlanmıştır.  
  01.01.2012–31.12.2012 tarihleri 
arasındaki meclis işlemleri



5393 sayılı Belediye kanunu’nun 
23.maddesi gereği kararlar mülki idare 
amirinin onayına gönderilmektedir. 
Bütçe ve imar ile ilgili kararlar istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onay 
için gönderilmektedir.

Belediye meclis kararları meclis karar 
dosyası ve komisyon raporları da 
komisyon dosyası düzenlenmektedir.

meclis üyelerinin ve ihtisas 
komisyonlarının huzur hakkı puantajları 
toplantı bitiminde hazırlanarak 
ödenmesi için mali hizmetler 
müdürlüğüne gönderilmektedir.

Encümen Çalışmaları: 

5393 sayılı Belediye kanununun 33. 
maddesine göre; Belediye Başkanı’nın 

veya görevlendireceği başkan yardımcısı 
veya encümen üyesi başkanlığında 
Belediye meclisi’nin her yıl kendi üyeleri 
arasında bir yıl için gizli oyla seçerek 
üç üye ile mali Hizmetler birim amiri 
olmak üzere Belediye Başkanı’nın 
seçeceği birim amirleri arasından üç üye 
oluşturur. encümen toplantısı haftada 
birden az olmamak üzere önceden 
belirlenen gün ve saatte toplanır. 
Belediye encümeni çalışmaları ile ilgili 
tüm iş ve işlemleri takip eder.  

Başkanlık makamınca Belediye 
encümeni’ne sevk edilen evrakı 
kaydetmek, encümen gündemini 
hazırlamak, Belediye encümeni’ne 
girecek tüm evrakı önceden incelemek. 
kararların yazılması,  Başkan’ın 

onayına sunulması, alınan kararların 
ilgili birimlere ulaştırılması ve birer 
nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin 
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak. 
Belediye encümeni’nin aktif ve verimli 
çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak, ilgili mevzuatın 
öngördüğü diğer görevler ile amiri 
tarafından verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlamak.

52 kez toplanan Belediye 
encümenimizce 1335 adet konu 
görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu 
kararlar gereği için ilgili müdürlüklere 
gönderilmiş ve arşivi sağlanmıştır.

01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasındaki 
encümen işlemleri

AYLAR İTİBARİYLE MECLİS BİRLEŞİMLERİ VE ALINAN KARARLARIN DAĞILIMI

2012 1.aY 2.aY 3.aY 4.aY 5.aY 6.aY 7.aY 8.aY 9.aY 10.aY 11.aY 12.aY

BirleŞim 
saYIsI

5 6 5 5 5 5 tatil 5 5 9 5 5

 karar 
saYIsI

11 11 12 10 11 38 tatil 13 22 18 14 15

TOPLAM: 175 ADET KARAR

AYLAR İTİBARİYLE ENCÜMEN KARARLARI OTURUM SAYISI: 52

2012 1.aY 2.aY 3.aY 4.aY 5.aY 6.aY 7.aY 8.aY 9.aY 10.aY 11.aY 12.aY

tOPlantI 
saYIsI

5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4

 karar 
saYIsI

91 69 133 84 160 180 91 99 105 79 123 121

TOPLAM: 1335 ADET KARAR
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E- ARŞİV BÜROSU
2012 yılında, kurum arşivindeki 
bulunan 110.000  adet klasörün dijital 
taraması yapılarak tasnif işlemleri 
tamamlanmıştır. 01.01.2012-31.12.2012 
tarihleri arasında Hukuk işleri 
müdürlüğü’ne ait dava dosyaları ve 

mali Hizmetler müdürlüğü’nün sicil 
kayıt dosyalarının arşiv bürosuna yeni 
gelenlerin taraması yapılarak arşiv 
programından kontrol etme, görüntü 
iyileştirme, adlandırma sıralama 
işlemlerinin yapılmasına ve indeksleme 
işlemlerine devam edilmektedir. 
Birimlerden gelen dosyaların arşiv 

kayıtları yapılarak yine müdürlükler 
tarafından istenen belge ve dosyaların 
arşiv araştırmaları yapılarak ödünç 
veya kopyası verilmektedir. ayrıca 
büromuzda eskiyen klasörlerin 
yenilenmesi, etiketlendirilmesi, sicil 
dosyası sorgulaması işlemlerine devam 
edilmektedir.  

MÜDÜRLÜK ADI DÜZENLENEN DOSYA SAYISI

 mali Hizmetler müdürlüğü 118.550

 Yazı işleri müdürlüğü 13.800

 Zabıta müdürlüğü    615

 insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü 1.778

 Hukuk işleri müdürlüğü 2.855

 Plan ve Proje müdürlüğü 1.155

Toplam Dosya Sayısı                               138.753

müdürlüğümüzce fiziksel düzenleme 
tamamlandıktan sonra belgelerin 
elektronik ortama aktarılması 
sürecine başlanmıştır. doküman 
tarama ve hizmet alımı yapılarak, 

Plan ve Proje müdürlüğü, emlak 
ve istimlak müdürlüğü ve imar ve 
Şehircilik müdürlüğü arşivlerindeki 
100 000 metre projenin ve 750 000 
adet dokümanın ts 13298 elektronik 

Belge Yönetimi standartlarına uygun 
olarak elektronik ortama aktarılması, 
adlandırılması, görüntü iyileştirmesi 
yapılmış, arşiv otomasyon sistemi 
hazırlanmıştır. 

D- GENEL EVRAK KAYIT 
BÜROSU
kurum içi ve kurum dışı yazışmalar-
da ve evrak kayıtlarında standartların 
oluşturulması işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak. Belediyeye gelen tüm evrak ve 
belgelerin, postaların zimmetle kontrollü 
teslim alınmasını sağlar. Gelen evrakın 
kaydedilmesini ve konularına göre evrak 
ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere 
ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, belediyenin tüm birimlerinden 
kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili 
yerlere belirli bir düzen içerisinde gönde-
rilmesini sağlamak, belediye hizmetlerin-
den yararlanmak isteyen vatandaşların 
dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın 
işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek 
ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağla-
mak, belediyeye gelen ve belediyeden 
giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt 
altına almak, vatandaşın istek, öneri ve 
şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul 

etmek, konularına göre ilgili birimlere 
dağıtmak, müdürlüklerden belediye dışı-
na giden tüm yazı ve tebligat evraklarını 
zimmet ile teslim almak, otomasyonda 
bilgisayar kaydını yaparak kuryelere 
zimmet ile teslim etmek. ayrıca Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlık, 
Valilik, mahkemeler ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlara gidecek evraklar kurye ile 
gönderilir. kurye ile gönderilmeyecek 
evraklar posta kanalıyla posta zimmet 
defterine işlenerek gönderilir. 

EVRAK TÜRÜ EVRAK SAYISI

Genel Gelen evrak ve dilekçeler 34800

Genel Giden evrak 15308

Yazı işleri Giden evrak   949

Yazı işleri Gelen evrak  1836

01.01.2012–31.12.2012 Tarihleri Arasındaki Evrak İşlemleri 

Düzenlenen Dosya Sayıları



MÜDÜRLÜK ADI  DÖKUMAN SAYISI

 mali Hizmetler müdürlüğü 753.200

 Yazı işleri müdürlüğü  67.204

 emlak ve istimlak müdürlüğü 106.511

 insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü   23.583

 Hukuk işleri müdürlüğü   31.827

 Plan ve Proje müdürlüğü 6.693

 imar ve Şehircilik müdürlüğü 739.332

Toplam Dosya Sayısı 1.728.350

ayrıca dijital arşivleme ve Bilgi Bel-
ge merkezi Yönetimi Hizmet alımı işi 
ihalesi yapılmıştır. dijital arşiv projesi 
kapsamında elektronik ortama aktarılan 
belgelerden Plan ve Proje müdürlüğü ile 
emlak ve istimlak müdürlüğü planlama 
dosyalarını, imar ve Şehircilik müdürlüğü 
imar işlem dosyalarını, Yazı işleri mü-
dürlüğü meclis ve encümen kararlarını, 
mali Hizmetler müdürlüğü mükellef sicil 
dosyalarını, Hukuk işleri müdürlüğü dava 
dosyalarını verilen yetki ile dijital arşiv 
otomasyon sisteminden ulaşabilmekte 
olup, aktif olarak kullanmaktadırlar.  Bol-
luca hizmet binasında teknik hizmetler 
müdürlüklerine ilişkin arşiv hizmetleri 
devam etmektedir. kurumumuzda ilk 
defa resmi imha işlemi yapılarak kurum 
arşivinde imha edilecek 1375 adet dos-
ya, 8 ton kağıt imha edilmiştir.

F- EVLENDİRME BÜROSU
4721 sayılı türk medeni kanunu ile 4722 
sayılı türk medeni kanunu Yürürlüğü 
ve evlendirme Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde kanun hükümlerine uygun 
olarak nikâh başvurularını almak, nikâh 
işlemi için gerekli olan evrakın temin 
edilmesini sağlamak. 

Başvuranlar hakkında ilgili mevzuatın 
öngördüğü incelemelerin yapılmasını 
sağlamak. 

inceleme sonucunda evrakları tamam 
olan ve evlenmelerine yasal engel 
bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh 
günü vermek. 

Belediye Başkanı’nın yetki verdiği 
yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını 
sağlamak. 

Yapılan akitleri nüfus müdürlüğü’ne 
bildirmek. 

arnavutköy Belediyesi evlendirme 

biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt 
ve belgelerini mevzuata uygun olarak 
tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.  

ilgili mevzuatın öngördüğü diğer 
görevler ile amiri tarafından verilen 
görevlerin icra edilmesini sağlayan 
büromuz mayıs ayından itibaren Bolluca 
Hizmet Binası nikâh salonunda hizmet 
vermekte olup büromuzda; 2012 yılı 
içinde yapılan iş ve işlemler yukarıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

  EVLENME İŞ VE İŞLEMLERİ ADET

Yapılan nikâh Başvurusu 1772

Gerçekleşen nikâh sayısı 1634

Verilen izinname sayısı 130

Yabancı Uyruklu nikâh sayısı 16

01.01.2012–31.12.2012 Tarihleri Arasındaki Evlenme İşlemleri

Taranan Dökuman Sayısı
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insan kaYnaklarI ve eĞitim 
müdürlüĞü



l    80 - 81     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU

I– GENEL BİLGİLER
A –YETKİ, GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR

1-  Memur Personele İlişkin 
Görevler

 » memuriyete ilk kez atanacaklarla 
ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgeler doğrultusunda gerekli 
tüm işlemleri yapmak, 

 » adaylıkta en az bir yılını tamamlayan 
başarılı memur adayların asaletlerinin 
tasdikini, iki yılsonunda başarısız olan 
adayların da ilişiklerinin kesilmesi 
işlemlerini yapmak, 

 » memurların kurum içi ve kurumlar 
arası görevlendirme, nakil, emeklilik 
ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak, 

 » teşekkür, takdirname, ödül ve 
disiplin cezalarına ilişkin işlemleri 
yapmak, Göreve son verme ve 
görevden uzaklaştırma işlemlerini 
yapmak, 

 » memur personelin derece terfi ve 
kademe ilerlemelerini yapmak, 
kadro değişikliği tekliflerini 
hazırlamak, kıdem ve hizmet yılı 
hesaplaması yapmak ve bunların 
kayıtlarını tutmak, 

 » intibak ve terfi işlemleri yapmak ve 
“Hitap” programına işlemek, unvan 
değişikliği ve görevde yükselme iş 
ve işlemlerini yürütmek,   

 » müdürlükler arası kadro nakli 
işlemlerini yapmak, memurlarla 
ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını 
bilgisayar ortamında ilgili 
programlara yüklemek ve bu 
kayıtların güncelliğini sağlamak, 

 » mahkemelerde açılan personel 
davalarına ilişkin çalışma ve gerekli 
kanuni işlemleri yapmak, il, ilçe 
idare kurul kararlarının ve danıştay 
kararlarının ilgililere ve daire 
amirlerine tebliğini yaparak alınan 
tebellüğ belgelerini ilgili kuruma 
göndermek, 

 » memurlara kimlik kartı vermek, 
1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece 
kadrolarda bulunan memurların 
talepleri üzerine yeşil pasaport 
müracaatlarına ilişkin işlemleri 
yapmak, görevlendirilen personelin 
hizmet pasaportu alabilmesi için 
gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

 » askerlik ve hizmet borçlanması 
işlemlerini yapmak, 

 » Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz 
izin, evlilik, ölüm ve doğum 
izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, 
hastalık raporları 40 günü geçen 
personelin raporlarını birleştirerek 
heyet raporu getirmesini sağlamak, 
izinlerini yurtdışında geçirmek 
isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını 
hazırlamak, 

 » memurlardan beş yılda bir ve 
beyan değişikliklerinde mal beyanı 
almak, beyanların karşılaştırmasını 
yapmak, kanunlar ve üst 
makamlarca verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevlerin yerine 
getirilmesi.

2- İşçi Personele İlişkin Görevler

 » Belediyemize ilk defa işçi olarak 
alınacakların ilgili kanun, tüzük, 
yönetmelik ve genelgeler 
doğrultusunda işçi alımlarında 
aranacak şartları tespit ederek, 
türkiye iş kurumundan işçi 
talebinde bulunmak ve talep 
şartlarını taşıyanların başvurularını 
kabul etmek, 

 » Özürlü eski hükümlü ve terör 
mağduru işçi kontenjanlarından 
işe alınacak işçilerle ilgili işlemler 
yapmak, işe alınanların işe giriş 
bildirgelerini tanzim etmek, sosyal 
güvenlik kurumuna ve bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmek, 

 » Personele kimlik kartı ve çalışma 
karnesi düzenlemek, 

 » işçilerin yer değiştirme, silâhaltına 
alınma ve terhisleri nedeniyle iş 
akitlerinin askıya alınması ile göreve 
dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, 

 » disiplin kurulunu oluşturmak, ödül 
ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri 
yapmak, 

 » tescil işlemleri ile sicil dosyalarının 
devir işlemlerini yapmak, işçilerin 
iş akdinden kaynaklanan ve 
mahkemeye intikal eden konulara 
ilişkin gerekli kanuni işlemleri 
yapmak, 

 » toplu iş sözleşmesi ile verilen 
sosyal hakları takip etmek, ücret 
artışlarının hesaplanmasını 
denetlemek, 

 » Yıllık izin onaylarını tetkik ederek 
onaylatmak, ücretli ve ücretsiz izin 

işlemlerini yapmak,
 » müdürlükler arası kadro nakli 

işlemlerini yapmak, 
 » emeklilik ve istifa işlemlerini 

yapmak, kıdem tazminat 
çizelgelerini tetkik ederek, 
onaylatmak, 

 » vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu 
kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt 
kapama işlemlerini yapmak, 

 » işçilerin hizmet birleştirme 
işlemlerini yapmak, 

 » dolu-boş kadroları belirlemek, 
kanunlar ve üst makamlarca verilen 
benzer nitelikteki diğer görevleri de 
yapmak.

3- Sözleşmeli Personele İlişkin 
Görevler

 » 5393 sayılı Belediye kanununun 
49. maddesi gereğince 
kadro karşılığı belirli sürelerle 
çalıştırılacak sözleşmeli personelin 
sözleşmelerini hazırlamak,

 » sözleşme örneklerinin içişleri 
Bakanlığı’na göndermek,

 » sözleşmeli personelin tüm özlük 
işlemlerini yürütmek.

4- Hizmet İçi Eğitime İlişkin 
Görevler

 » Personelden daha iyi verim alınması 
için ihtiyaç duyulan eğitimlerin 
belirlenmesi. 

 » Yeni çıkan kanunların uygulanması 
için eğitim verilmesi. 

 » kanunlar çerçevesinde personeli 
yurt içinde ve yurt dışında 
düzenlenen eğitimlere göndermek 
ve bununla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek. 

5- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

 » müdürlüğümüz Yasalarda, 
Yönetmeliklerde ve ilgili diğer 
mevzuatta belirtilen sorumlu-
lukların yanında görev ve yetkilerin 
ifasında Belediye Başkanı ve 
ilgili Başkan Yardımcısı’na karşı 
sorumludur.

6- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

 » müdürlüğümüz görevleri ile ilgili iş 
ve işlemlerin yerine getirilmesinde 
ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.



2. İnsan Kaynakları

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 
1 müdür, 1 Şef,  4 memur ve 2 işçi 
olmak üzere toplam 8 personel ile 
yürütülmektedir.  

 

3. Sunulan Hizmetler

memur, işçi ve sözleşmeli personelin 
özlük işlemlerinin yürütülmesinden ve 
takibinden sorumludur. 

a)Personel Özlük İşlemleri

memur personelin atama, asalet tasdiki, 
terfi, intibak ve kadro değişiklikleri, 
askerlik ve hizmet borçlanma, nakil, hiz-
met belgelerini düzenlemek, pasaport 
işlemleri, mal bildirimleri, sosyal denge 
sözleşmesi işlemleri, unvan değişikliği ve 
görevde yükselme işlemleri;

işçi personelin toplu iş sözleşmesinin 
yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, 
aylık işgücü çi-zelgelerinin iş-kur’a 
gönderilmesi;

sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 
hazırlanması ve içişleri Bakanlığına yazı 
ile bildi-rilmesi ve tüm personelin kurum 
içi ve kurum dışı görevlendirmeleri, 
performans değerlendirme, disiplin 
işlemleri, tüm izin işlemleri, emeklilik ve 
istifa işlemleri, 

b) Kadro İhdas ve Değişiklik İşlemleri

norm kadro ile ihdas edilen memur ve 
işçi kadro unvanlarının Belediyemizin 
ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye 
meclisinden onay alınması, değişen 
ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas 
edilmesi, mevcut kadrolarda derece 
değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemler,

c) Eğitim İşlemleri:

kurum personelinin kalitesini arttırmak 
ve mevzuata ilişkin bilgilerinin 
pekiştirilmesi amacıyla müdürlüklerden 
gelen talepler doğrultusunda hizmet 
içi eğim seminerlerinin düzen-lenmesi 
ve çeşitli dernek ve kurumlarca il 
dışında düzenlenen seminerlere ilgili 
personellerin katılımının sağlanması,

d) Maaş İşlemleri: 

Personelin mali hakları ile ilgili 
işlemleri yürütmek, Belediyemiz 
müdürlüklerinin kadro cetvellerinde 
kayıtlı tüm personelin maaş 
tahakkuk işlemlerini yapmak, kurum 
kadrolarında görevli tüm personelin 
atama, yükselme, kadro intibakı, yer 
değiştirme, hastalık, fazla çalışma, 
emeklilik ve disiplin cezası gibi 
konulara ilişkin ödeme işlerine ait 
tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat 
çerçevesinde ve zamanında yapmak, 
Belediye meclis ve encümen üyelerinin 
huzur hakkı ücretlerini hesaplamak, 
Personelin sosyal güvenlik kurumları 
ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs 
emeklilik fişleri ile sigorta prim 
bildirgelerini düzenleyerek zamanında 
ilgili kurumlara göndermek, Personelin 
icra, nafaka, mali vb. borçları ile 
belediyeye ilişkin borçları ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, Personel ile ilgili 
mali konularda istenen bilgi, belge ve 
görüşleri hazırlamaktır.

B– MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1. Teşkilat Şeması 

müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki gibidir.

İNSAN KAYNAKLARI ve 
EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU MAAŞ TAHAKKUK 
 BÜROSU



II – AMAÇ VE HEDEFLER
A– MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
müdürlüğümüzün amaç ve hedefl eri; personelin özlük ve sosyal hakları açısından gerekli olan işlemleri zamanında, doğru, 
eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak, motivasyonun arttırılmasına 
yönelik faaliyetlerin ya-pılması, kurum içi iletişimin geliştirilmesi ve çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamaktır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER

1.Bütçe Uygulama Sonuçları:

müdürlüğümüzün 2012 yılı mali yılı gider bütçesinin birinci düzeyde ekonomik sınıfl andırmaya göre bütçe ödenekleri ve 
gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KODU AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE KONULAN 

ÖDENEK
GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME 
ORANI %

01 PersOnel Giderleri 525.000,00 434.777,02 82,81

02 sOsYal GüV. kUrUm Gid. 63.000,00 40.546,61 64,36

03 mal Ve HiZm.alImI Gid. 219.000,00 164.459,89 75,10

GENEL TOPLAM 807.000,00 639.783,52 79,27
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B– PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyet Bilgileri:

a)Norm Kadro Uygulaması

2012 yılında norm kadro ve süreç analiz çalışması yapılmış; personelin iş kapasitesi ve çalışılan süreler hesaplanmıştır. Bu 
çalışmalar neticesinde ihtiyaç duyulan personel ve kadro sayısı belirlenmiştir. süreç analizi ve norm kadro çalışmaları uhdesinde 
gerçekleştirilen bilimsel analizler sonucunda mevzuatla verilen görevlerin daha etkili ve verimli yürütülmesi açısından; 6 boş 
kadro, 2 dolu kadro değişikliği, Ulaşım Hizmetleri müdürü, işletme ve iştirakler müdürü kadrosu ihdas edilmiştir. sağlık işleri 
müdürlüğü kapatılarak, sosyal yardım işler müdürlüğü kurulmuştur. sağlık işleri müdürü kadrosu iptal edilerek, sosyal Yardım 
işleri müdürü kadrosu ihdas edilmiştir. Belediye meclisince alınan kararlar, uygulanmak üzere kayıtlara işlenmiştir.

b) Hizmet Sınıfl arına Göre Norm Kadro Tablosu

a)Norm Kadro Uygulaması

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Personel Durumu          

MEMUR KADRO SAYIMIZ İŞÇİ KADRO SAYIMIZ     SÖZLEŞMELİ

nOrm kadrO dUrUmU 366 183

meVCUt dUrUm 123 132 62

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM

114 134 50 298

SINIFI
NORM KADRO 

SAYISI
MEMUR SÖZLEŞMELİ DOLU BOŞ

G.i.H. 266 94 5 99 167

s.H. 15 5 1 6 9

t.H. 76 19 53 72 4

Y.H. 5 5 - 5 -

a.H. 4 - 3 3 1

TOPLAM 366 123 62 185 181



01.01.2012 tarihinden sonra personel durumunda meydana gelen tüm hareketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31.12.2012 Tarihi İtibariyle Personel Durumu

2012 yılında 9 nakil gelen, 3 nakil giden, 1 istifa, 2 iş akdi feshedilen, 5 açıktan atama, 2 emeklilik ve 13 sözleşmeli personel alım 
işlemi yapılmıştır. 

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ  PERSONEL TOPLAM

123 132 62 317

PERSONEL HAREKETLERİ TABLOSU  
(01.01.2012-31.12.2012)

MEMUR İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL
TOPLAM

emekli 1 1 2

nakil Giden 3 3

istifa eden 1 1

nakil Gelen 8 1 9

iŞ akdi fesHedilen 2 2

alInan 13 13

açIktan atama 5 5
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197	  

75	  

36	  

17	  

12	  

63	  

4	  

103	   11	   4	  

TEMİZLİK	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

BASIN	  YAYIN	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

PARK	  BAHÇELER	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

ZABITA	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

BİLGİ	  İŞLEM	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

KÜLTÜR	  SOSYAL	  İŞLER	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

YAZI	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

DESTEK	  HİZMETLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

FEN	  İŞLERİ	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

EMLAK	  İSTİMLAK	  MÜDÜRLÜĞÜ	  

2012 Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personel Sayısı



a) İzin İşlemleri:

memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıl içinde kullanılan izinlerinin takibi yapılmıştır.

b) Görevlendirme ve Atama İşleri

Hizmetlerin aksamadan ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi için 69 memur, 28 
işçi ve 25 sözleşmeli personele kurum 
içi görevlendirme, 7 memur personele 
kadro değişikliği işlemi yapılmıştır.

c) Staj İşlemleri

 » 2012-2013 eğitim yılında 57 
adet lise (eylül-Haziran), 1 adet 
üniversite stajyerinin başvuruları 
değerlendirilerek, bilgi ve 
becerilerine göre müdürlüklerde 
görevlendirilmiştir.

 » 2012 Yaz dönemi, lise ve üniversite 
(Haziran-temmuz-ağustos) 
stajyerlerinin başvuruları alınmıştır. 
Yapılan değerlendirme sonucunda 
başvuruları kabul edilen 86 stajyerin 
görev yeri belirlenmiştir.

d) Periyodik İşlemler

 » üç aylık dönemler halinde kamu 
istihdamı ve kadrolar ile ilgili 
kaymakamlık makamına bilgi 
verilmiştir.

 » Yan ödeme ve özel hizmet tazminat 
cetvelleri hazırlanarak Valilik 

makamına sunulmuştur.
 » altı ayda bir teknik eleman 

envanteri hazırlanarak il afet 
ve acil durum müdürlüğü’ne 
gönderilmiştir.

 » 2012 yılında kademe (85) ve derece 
(29) ilerlemesine hak kazanan ve 
intibak işlemi (Hizmet birleştirmesi 
ve eğitim değerlendirmesi vb.) 
olan (6) memur personelin onayları 
alınarak maaş tahakkuk Şefliği’ 
ne gönderilmiş, kayıtlarımıza 
işlendikten sonra özlük dosyalarına 
kaldırılmıştır. 

 » 123 memur personele hastalıkları 
nedeniyle verilen istirahat 
raporlarına onay alınarak hastalık 
iznine dönüştürülmüştür.

 » il emniyet müdürlüğü’ne 
iletilmek üzere; 13 adet hususi, 
29 adet hizmet pasaport for-
mu düzenlenmiş olup, pasaport 
işlemlerinin yürütülmesi için 11 resmi 
yazışma yapılmıştır.

 » türkiye iş kurumu internet sitesine 
giriş yapılarak; aylık işgücü 
çizelgesi her ay sonu itibariyle 
güncellenmiştir.

 » 21.03.2012 tarihinde sosyal Güvenlik 
kurumu tarafından yapılan HitaP 
(Hizmet ta-kip Programı) nın 
tanıtımı ve sigortalı işe giriş – işten 
ayrılış bildirgeleri düzenlenmesi 
ile ilgili eğitime müdürlüğümüz 
personeli katılmıştır. Hizmet takip 
Programına belediyemizdeki 
memurların özlük, unvan, eğitim, 
askerlik ve hizmetlerine ait bilgi 
girişleri yapılmış olup, hizmet 
belgeleri oluşturulmuştur.

 » Belediyemizde tüm personelin 
giriş-çıkış saatlerinin takibi 
amacıyla kurulan “Personel 
devam kontrolü” sistemi ile kart 
basmayan veya mesaiye geç 
başlayan personellere ait bilgiler 
haftalık periyodlar halinde bağlı 
bulundukları Birim müdürlüklerine, 
haftalık periyodlar halinde ise bağlı 
bulundukları Başkan Yardımcılarına 
gönderilmektedir. 

e)Evrak Kayıt İşlemleri

müdürlüğümüze havale edilen evrak 
sayısı ile birimimizce üretilen evrak sayısı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILLIK SAĞLIK DOĞUM EVLENME ÖLÜM ÜCRETSİZ İZİN MAZERET İZNİ

iŞçi 258 88 7 2 4 5 -

memUr 300 110 3 2 9 2 1

sÖZleŞmeli 92 17 1 2 - - -

TOPLAM 650 215 11 6 13 7 1

Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Toplam

2988 1184 4172



f) Meclis ve Encümene Sunulan Teklifl er 

2012 yılında müdürlüğümüzce belediye meclisinde görüşülmek üzere 12 adet teklif yazısı verilmiş olup, 2013 stajyer ücretlerinin 
belirlenmesi konusu encümene havale edilmiştir.

g)  Eğitim Faaliyetleri:

Hizmet içi eğitim programı kapsamında 2012 yılında Belediyemiz ve marmara Belediyeler Birliği arasında eğitim Protokolü 
akdedilmiş olup, müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim verilmiştir.

Personel Eğitimi
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2012 Yılı Hizmetiçi Eğitimleri

SIRA 
NO

TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU

EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI

MEMUR İŞÇİ
SÖZ. 
PERSONEL

DİĞER
TOPLAM 
KİŞİ SAYISI

EĞİTİM 
SAATİ

1 09.04.2012
Belediye Zabıta Yönetmeliği / 
5326 sayılı kabahatler  / 1608 
ve 4077 sayılı kanunlar 

28    28 8

2 12.04.2012
2646 sayılı Belediye Gelirler 
kanunu    

6 4  2 12 4

3 18.04.2012
resmi Yazışma Usul ve 
esasları / dosyalama teknikleri    

19 9 1 4 33 4

4 19.04.2012
Halkla ilişkiler kurumlar ve 
Birimler arası iletişim / stres 
motivasyonu 

33 10 8 14 65 8

5 26.04.2012 7201 sayılı tebligat kanunu        36 7 2  45 8

6 03.05.2012
standart dosya Planı ve 
devlet arşiv Hizmetleri

12 9  1 22 4

7 14.05.2012
3194 sayılı imar kanunu / 
4708 sayılı Yapı denetim 
kanunu         

5 1 9 1 16 8

8 15.05.2012
istanbul imar Yönetmeliği / 
775 sayılı Gecekondu kanunu 
ve imar mevzuat        

4 1 8  13 8

9 13.06.2012

Vergi Usul kanunu / emlak 
Vergisi kanunu / sayıştay 
kanunu / amme alacakları 
kanunu / kdV tevkifat kanunu            

5 3 1 6 15 16

10
28.05.2012 
01.06.2012

Belediye Zabıta Yönetmeliği 
çalıştayı

15    15 14

11
11.10.2012 
13.12.2012

Ölçü ayar Pratik ve teorik 1    1 344

12
22.11.2012 
25.12.2012

mevzuat Bilgilendirme 
toplantısı

 1   1 11

13
04.12.2012 
08.12.2012

Proje döngüsü Yönetimi 2    2 22

14
 5.12.2012 
28.12.2012

istanbul aB'ye Hazırlanıyor 
eğitimi ve faaliyetleri 

  1  1 40

15
25.12.2012  
28.12.2012

Pazar Yeri mevzuatı / iletişim 
Becerileri ve imaj Yönetimi

1    1 16

TOPLAM 167 45 30 28 270 515



Maaş Tahakkuk İşlemleri:

Belediyemizde görev yapan memur, 
işçi, sözleşmeli personel, başkan, 
başkan yardımcıları ve stajyerlerin 
maaşları tahakkuk ettirilmiştir. memur, 
işçi,  sözleşmeli, Başkan, Başkan 
yardımcısının maaşlarından yapılan 
emekli keseneği ve sGk kesenek 
bildirimleri zamanında internet 
ortamında hazırlanarak tahakkuk 
ettirilmiş, ödenmek üzere mali Hizmetler 
müdürlüğüne gönderilmiştir.

2012 yılı 12 adet meclis Huzur Hakkı, 
12 adet encümen Huzur Hakkı, Ocak 
ayında 1, Şubat ayında 8, mart ayında 8, 
nisan ayında 4, mayıs ayında 9, Haziran 
ayında 9, ağustos ayında 12, eylül 
ayında 1, ekim ayında 1 ve kasım ayında 
9 komisyon olmak üzere toplam 62 otu-
ruma ait komisyon ücreti, 29 günlük 
Başkan vekâlet ücreti hazırlanarak 
ödenmek üzere mali Hizmetler 
müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Hastalık, doğum ve ücretsiz izin 
nedeniyle devamsızlığı olan 23 
personelin maaş kesinti işlemleri ve 

sosyal Güvenlik kurumu’na on-line 
bildirimleri yapılmıştır. 

2012 yılı belediyemize çeşitli icra 
müdürlüklerinden gelen yazılar 
neticesinde personelin borçlarından 
dolayı 86 icra ve 22 nafaka toplam 
122 kesinti işlemi yapılmış olup, ilgili 
kurumlara ulaşması sağlanmıştır. 
ayrıca ilgili icra müdürlükleri ile gerekli 
yazışmalar yapılmıştır.

Belediyemizde görev yapan personelin 
müdürlüğümüze ibraz etmelerine 
müteakip 12 doğum yardımı, 5 ölüm 
yardımı, 4 evlilik yardımı ve 78 işçi 
personele eğitim yardımı tahakkuk 
edilerek ödenmek üzere mali Hizmetler 
müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

işçi, memur, sözleşmeli personele ait 
Bireysel emeklilik ile ilgili 217 işlem maaş 
kayıtlarına aktarılmıştır.

emekli olan 1 işçi personele, iş akdi 
feshedilen 2 işçi personele kıdem 
tazminatı ve sözleşmesi feshedilen 1 
sözleşmeli personele iş sonu tazminatı 
hesaplanmıştır. 

2012 yılında işçi personele ait; Ocak, 
Haziran, ağustos, ekim aylarında devlet 
ikramiyesi ve mart, kasım aylarında 
sendika ikramiyesi tahakkuk ettirilerek 
ödenmek üzere mali Hizmetler 
müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

arnavutköy Belediye Başkanlığı ile işkur 
istanbul il müdürlüğü arasında imza-
lanan toplum yararına çalışma prog-
ramı (tYçP) protokolu gereği 2012 yılı 
ağaçlandırma ve çevre düzenleme adı 
altında çalıştırılan 51 işçi personelin sGk 
işe giriş bildirgeleri internet ortamında 
yapılmış, aylık hak ediş evrakları, aylık 
periyodik olarak maaş bordroları hazırla-
narak ödeme aşamasına getirilmiş olup,  
işkur istanbul il müdürlüğüne teslim 
edilmiştir. ayrıca her ay sGk bildirim-
leri ile muhtasar vergi beyannameleri 
elektronik ortamda girişleri hazırlanarak 
ödeme aşamasına getirilmiş ve ödeme 
işlemleri yapılmıştır. toplum Yararına 
çalışma Programı Şubat-temmuz ayla-
rında faaliyet göstermiş olup, temmuz 
ayında programda çalışan işçilerin işten 
ayrılış bildirgeleri düzenlenerek gerekli 
tüm kapama işlemleri yapılmıştır.
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HUkUk iŞleri müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI
1-Müdürlüğümüzün Görevleri:

müdürlüğümüz; Belediyenin davacı 
veya davalı sıfatında bulunduğu adli 
ve idari yargı yerlerinde, icra-ifl as 
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve 
resmi kurum ve kuruluşlarda belediye 
hak ve menfaatlerinin korunması 
için belediye tüzel kişiliğini vekâleten 
temsil etmek, dava açmak, açılan 

davalara katılmak, icra takipleri yapmak 
ve yürütmek, gerekli savunmaları 
yapmak, deliller ibraz ederek dava ve 
icra-ifl as takiplerini sonuçlandırmak, 
aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına 
başvurmak, müdürlüklerin kendi 
görevlerini yapmaları veya yetkilerini 
kullanmaları esnasında karşılaştıkları 
sorunlar veya mevzuatın yorumlanması 
hususundaki hukuki mütalaa taleplerini 
karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile 
ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve 
idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis 
edilen ödeneği kullanmak, harcamaları 
yapmak ve gerekli sarf belgelerini 
düzenlemek ve Başkanlık makamı 

tarafından tevdi edilen diğer görevleri 
yapmakla görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz, yasalarda 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

DAVA VE İCRA TAKİP 
BÜROSU

HUKUK
BÜROSU EVRAK TAKİP BÜROSU

2- Personel Durumu

Belediyemiz bünyesinde, 4 avukat, 
1 müdür kadrosu bulunmaktadır. 
müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 
tedviren görevlendirilen 1 müdür, 3 
sözleşmeli avukat ve 3 işçi, 1 hizmet 
alımı personeli olmak üzere toplam 8 
personelle yürütülmektedir.

3- Sunulan Hizmetler

3.1- müdürlüğümüz; Belediye’nin davacı 
veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve 
idari yargı yerlerinde, icra-ifl as daire-
lerinde, noterlerde, hakemler ve resmi 
kurum ve kuruluşlarda Belediye’nin 

hak ve menfaatlerinin korunması için 
belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil 
etmektedir. Bu bağlamda Belediye’nin 
hukuki menfaatlerini korumak için 
gerekli davalar açılmaktadır. Belediye’ye 
karşı açılan davalara katılmak sureti ile 
Belediye’nin hakları korunmaktadır. 

3.2- Belediyenin alacaklarını takip 
etmek için gerekli olan icra takip işleri 
yapılmaktadır. ayrıca müdürlüklerin 
kendi görevlerini yapmaları veya 
yetkilerini kullanmaları esnasında 
karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın 
yorumlanması hususundaki hukuki 
mütalaa talepleri karşılanmaktadır.

4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Hukuk işleri müdürlüğüne, 2012 
bütçesinde, personel giderleri olarak 
356.000,00- tl sosyal güvenlik prim 
giderleri olarak 58.000,00- tl ve mal ve 
hizmet alım giderleri olarak 141.000,00- 
tl olmak üzere toplam 555.000,00- tl 
ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerden 
278.273,96-tl personel giderleri, 
51.863,27-tl sosyal güvenlik prim 
giderleri ve 133.435.83-tl mal ve Hizmet 
alımı olmak üzere toplam 463.573,06- 
tl harcanmıştır. 



C- DİĞER HUSUSLAR
Belediye bünyesinde 4 avukat, 1 müdür 
kadrosu bulunmaktadır. ancak 3 avukat 
ile işlemler yürütülmektedir. 

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüz, belediyenin davacı 
veya davalı sıfatında bulunduğu adli 
ve idari yargı yerlerinde, icra-ifl as 

dairelerinde, noterlerde, hakemler ile 
resmi kurum ve kuruluşlarda belediye 
hak ve menfaatlerinin korunması 
için belediye tüzel kişiliğini vekâleten 
temsil etmek, dava açmak, açılan 
davalara katılmak, icra takipleri 
yapmak ve yürütmek, gerekli 
savunmaları yapmak, deliller ibraz 
ederek dava ve icra-ifl as takiplerini 
sonuçlandırmak ve aleyhteki 
kararlara karşı kanun yollarına 
başvurmak, müdürlüklerin kendi 
görevlerini yapmaları veya yetkilerini 
kullanmaları esnasında karşılaştıkları 

sorunlar veya mevzuatın 
yorumlanması hususundaki hukuki 
mütalaa taleplerini karşılamak, 
müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili 
idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve 
idari görevlerin ifası için bütçe ile 
tahsis edilen ödeneği kullanmak, 
harcamaları yapmak ve gerekli sarf 
belgelerini düzenlemek ve Başkanlık 
makamı tarafından tevdi edilen 
diğer görevlerini yürütmekte olup, 
amaç ve hedefl er bu bağlamda 
gerçekleşmiştir.



BÜTÇE VE GİDER DURUMU

Bütçe Yılı
müdürlüğümüzün Bütçe 

tahmini
müdürlüğümüzün eylül ayı itibarı ile 

Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme Oranı

2012 555.000,00 tl 463.573,06 tl % 83,53

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Hukuk işleri müdürlüğü, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair 
Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı meclis kararıyla kurulmuştur.

Hukuk işleri müdürlüğü, tüm iş ve işlemlerini 10.02.2011 tarihli Belediye meclisi’nde görüşülerek kabul edilen Hukuk işleri 
müdürlüğü Görev ve çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılı gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER

Adli Yargı

1) Hukuk Mahkemeleri

a) Sulh Hukuk Mahkemeleri

2012 yılında sulh Hukuk mahkemelerinde Belediyemiz tarafından açılan 1 adet, Belediyemize karşı açılan 5 adet dava dosyası 
olmak üzere toplam 6 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 4 adedi derdest, 1 adedi aleyhimizde kesinleşmiş olup 1 
adet tespit davası ise sonuçlanmıştır.

b) Asliye Hukuk Mahkemeleri

2012 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 36 adet asliye Hukuk mahkemelerine ait dosyamız mevcuttur. Belediyemiz aleyhine 
açılan 36 adet dava dosyasına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir. ayrıca müdürlüğümüze tebliğ edilen 
davalardan 27 adedi derdest, 3 adedi lehimizde, 2 adedi aleyhimizde kesinleşmiş olup, 4 adet dava ise konusuz kalmıştır.

ASLİYE HUKUK 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

27 - 3 2 4 36

SULH HUKUK 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
TESPİT TOPLAM

4 - - 1 1 6
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2) İhtisas Mahkemeleri

a) İş Mahkemeleri

2012 yılında iş mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine 4 adet dava açılmış olup, davalar halen derdesttir. dava dosyalarına cevap 
dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

b) Ticaret Mahkemeleri

2012 yılında ticaret mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine 4 adet dava açılmış olup, dosyalar halen derdesttir. dava dosyalarına 
cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

c) Tapulama (Kadastro) Mahkemeleri

2012 yılında kadastro mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya 
bulunmamaktadır.

d) İcra Tetkik Mercileri (İcra Hukuk Mahkemeleri)

2012 yılında Belediyemiz aleyhine açılan dava bulunmamakta olup, tarafımızdan icra Hukuk mahkemelerinde 17 adet dava açılmış, 
bu davalardan; 12 adedi lehimizde, 3 adedi aleyhimizde, 1 adedi kısmen leh/aleyhte kesinleşmiş olup, 1 adedi hâlihazırda derdesttir.

İCRA HUKUK 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE

KESİNLEŞME 
KISMEN 

LEH/ALEYH
TOPLAM

1 - 12 3 1 17

İŞ 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

4 - - - - 4

TİCARET 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

4 - - - - 4



c) Ağır Ceza Mahkemeleri

2012 yılında ağır Ceza mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan kamu davası olmadığı gibi tarafımızdan savcılığa verilip 
kamu davasına dönüşen herhangi bir dosya bulunmamaktadır.

3) Ceza Mahkemeleri

a) Sulh Ceza Mahkemeleri

2012 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 6, Belediyemiz tarafından açılan 1 adet olmak üzere toplam 7 adet dava dosyası 
bulunmakta olup, dosyalardan 4 adedi derdest, 2 adedi lehimizde 1 adedi ise aleyhimizde kesinleşmiştir.

b) Asliye Ceza Mahkemeleri

2012 yılında Belediyemiz tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulan soruşturma dosyalarından 492 adedi ceza davasına 
dönüşmüştür. Bu dosyalardan 396 adedi hâlihazırda derdest olup, 57 adedi lehimizde, 10 adet dosya aleyhimizde kesinleşmiştir. 5 adet 
dosya ise temyiz incelemesinde ve 24 adet dosya konusuz kaldığından sanık hakkında beraat kararı verilmiş ya da dava düşürülmüştür.

SULH CEZA 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

4 - 2 1 - 7

ASLİYE CEZA 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE

BERAAT-
KONUSUZ-

DÜŞME
TOPLAM

396 5 57 10 24 492

d) Çocuk Mahkemeleri 

2012 yılında çocuk mahkemelerinde 2 adet dosyamız bulunmakta olup dosya halen derdesttir.

Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Duyuruları

2012 yılında Belediyemiz tarafından imar kirliliği, mühür bozma, hırsızlık ve mala zarar verme ile ilgili müdürlüklerden gelen 166 
adet evrak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. suç duyurusunda bulunulan evraklardan 120 
adedi ceza mahkemesine dönüşmüş, 7 adedi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup, 38 adedinin ise 
soruşturmaları devam etmekte olup 1 adedi ise konusuz kalmıştır.

ÇOCUK 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

2 - - - - 2

CUMHURİYET 
SAVCILIKLARI 
SUÇ 
DUYURULARI

SORUŞT. 
DEVAM EDEN

CEZA 
MAHKEMESİNE 

DÖNÜŞEN

KOV.YER OLM.DAİR 
KARAR

KONUSUZ TOPLAM

38 120 7 1 166
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İdari Yargı

1) İdare Mahkemeleri

2012 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 172 adet Belediyemizce açılan 1 adet olmak üzere toplam 173 adet idare mahkemelerine 
ait dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 158 adedi derdest olup. 7 adet dosya temyiz incelemesinde, 5 adet dava konusuz 
kalarak, 3 adet dosya ise lehimizde kesinleşmiştir.  Belediyemiz aleyhine açılan 172 adet dava dosyasına cevap dilekçeleri ile 
birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

2) Vergi Mahkemeleri

2012 yılında Vergi mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan 12 adet dava dosyası bulunmaktadır. dosyalardan 10 adedi 
derdest olup, 2 adedi lehimizde kesinleşmiştir. Belediyemize tebliğ olan davalara cevap verilmiştir.

3) Danıştay

2012 yılında danıştay nezdinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya 
bulunmamaktadır 

İcra Müdürlükleri

1) İcra Takipleri

2012 yılında icra müdürlüklerinde Belediyemiz tarafından başlatılan 60 adet, Belediyemiz aleyhine 25 adet icra takip dosyası 
olmak üzere toplam 85 adet dosya kayıtlıdır. icra takip dosyalarından 16 adedi lehte, 1 adedi aleyhimizde infaz olmuş, 69 adedi 
hali hazırda derdesttir.

2) Haciz İhbarnameleri

2012 yılında icra müdürlüklerinden Belediyemize toplam 39 adet haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup, ilgili müdürlüklerle gerekli 
yazışmalar yapılarak süresi içerisinde icra dosyalarına itirazlar/beyanlar gönderilmiştir. 

İCRA TAKİPLERİ
DERDEST İNFAZ LEHTE İNFAZ ALEYHTE TOPLAM

 69 11 1 81 

HACİZ 
İHBARNAMELERİ

DERDEST İNFAZ KONUSUZ TOPLAM

6 31 2 39 

İDARE 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE
KESİNLEŞME 

LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

158 7 3 - 5 173 

VERGİ 
MAHKEMELERİ

DERDEST TEMYİZDE KESİNLEŞME LEHTE
KESİNLEŞME 

ALEYHTE
KONUSUZ TOPLAM

10 - 2 - - 12
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İDARE MAHKEMELERİ 158 7 5 3 - - - - 173

VERGİ MAHKEMELERİ 10 - - 2 - - - - 12

İŞ MAHKEMELERİ 3 - 1 - - - - - 4

SULH CEZA MAHKEMELERİ 4 - - 2 1 - - - 7

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 396 5 4 57 10 20 - - 492

ÇOCUK MAHKEMELERİ 2 - - - - - - - 2

İCRA TAKİPLERİ 56 - - 16 14 - - - 86

HACİZ İHBARNAMELERİ 6 - 2 31 - - - - 39

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ 27 - 4 3 2 - - - 36

SULH HUKUK MAHKEMELERİ 4 - - - 1 - - 1 6

İCRA HUKUK MAHKEMELERİ 1 - - 12 3 - 1 - 17

TİCARET MAHKEMELERİ 4 - - - - - - - 4

TOPLAM 671 12 16 126 31 20 1 1 878

2012 yılında Belediyemiz tarafından ya da Belediyemize karşı açılan ve Hukuk işleri müdürlüğümüzde bulunan davaların dağılımı 
ve durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

C- 2012 YILI YAPILAN DİĞER 
İŞLEMLER
1-2012 yılında müdürlüğümüze 3920 
adet evrak tebliğ edilmiştir.

2-2012 yılında müdürlüğümüze tebliğ 
edilen 90 adet ara karar evrakına ilgili 
birimlerle yazışmaları yapılarak cevap 
verilmiştir.

3- 2012 yılında müdürlüğümüze 
tebliğ edilen mahkeme kararlarından 
aleyhimize olan 53 adedi yüksek 
mahkeme nezdinde karar düzelme 
yoluna gidilmiştir.

4-2012 yılında müdürlüğümüze 
tebliğ edilen mahkeme kararlarından 
aleyhimize olan 96 adedi yüksek 

mahkeme nezdinde temyiz edilmiştir.

5-2012 yılında müdürlüğümüze 
tebliğ edilen 33 adet bilirkişi raporları 
incelenerek aleyhimizde olan noktalar ile 
ilgili birimlerle yazışmalar yapılarak itiraz 
edilmiştir.

6-2012 yılında müdürlüğümüze tebliğ 
edilen 36 adet temyiz dilekçesine cevap 
verilmiştir.

7- 2012 yılında müdürlüğümüze diğer 
müdürlüklerden gelen 39 adet mütalaa 
(Hukuki Görüş) talebine cevap verilmiştir.

8- müdürlüğümüze tebliğ edilen dava 
dosyası haricindeki diğer evraklar gerek-
li incelemeler yapıldıktan sonra standart 
dosya Planı çerçevesinde ilgili arşiv 
dosyalarına kaldırılmıştır.

9- 2012 yılında müdürlüğümüze tebliğ 
edilen duruşma ve keşif çağrı kâğıtlarına 
göre duruşma ve keşifl ere iştirak 
edilmiştir.

D- PERFORMANS BİLGİLERİ
Hukuk işleri müdürlüğü’nün idarî 
ve teknik altyapısını tamamlayarak, 
arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu 
davaların kazanılmasında yüksek 
performans göstermek ve diğer 
birimlere etkin hukukî danışmanlık 
desteği sağlamak amacıyla Hukuk işleri 
müdürlüğü’nün işleyiş sistemini standart 
dosya planına göre yapma ve pilot 
müdürlük olarak tüm yazışmalarında 
kalite standartlarına uygun formlar 
geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
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I- GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevleri

1.1 Denetim: kurumun amaçlarına 
zamanında ve verimli bir şekilde ulaşıp 
ulaşmadığını ve amaca yönelik olarak 
benimsenen ilke, politika ve yöntemler 
ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik 
ve etkinliğini araştırmak, incelemek, 
denetlemek, planlanan hedefl erden 
ve mevzuattan sapmalar varsa bunları 
ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, 
aksaklıkların giderilmesi ve kurum hiz-
metlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye 
ulaşabilmesi için alınması gerekli olan 

önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere 
tavsiyelerde bulunmak amacından 
hareketle Belediye Başkanı’nın emri 
veya onayıyla birimlerin denetimlerini 
yaparlar.

1.2 Tetkik ve Tahkikat: müfettişler, 
belediye personeli hakkında isnat 
edilen suçlardan dolayı Başkan’ın 
emri veya onayı üzerine ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tetkik ve tahkikat 
yaparlar.

a- 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme 
raporu

b- 657 sayılı kanuna göre disiplin 
soruşturması

c-3628 sayılı kanuna göre tevdi raporu

ç- tazmin raporu

d- inceleme ve araştırma raporu

1.3 Rehberlik ve Danışma: kamu hiz-
metlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, 
verimlilik ve performansın artırılmasını, 
belediyenin mevzuat, plan, program ve 
projelere uygun çalışmasını sağlamak 
amacıyla araştırmalar yaparak gerekli 
görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye 
Başkanına sunarlar. 

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanına karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

MÜFETTİŞLER TEFTİŞ KURULU BÜROSU



3- Sunulan Hizmetler

a- arnavutköy Belediye Başkanlığı’nda 
çalışan memurlar, sözleşmeli personeller 
ve işçilerin Belediye Başkanı’nın onayıyla 
disiplin soruşturmaları yaparak disiplin 
soruşturması raporları hazırlar ve 
Belediye Başkanına sunar. 

b- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
kanun hükümleri doğrultusunda, 
Belediyemiz veya arnavutköy 
ilçesinde görevli memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin türk Ceza kanunu 
hükümlerine göre suç oluşturduğu 
muhbir ve müştekilerce iddia 
edilen eylemleriyle ilgili arnavutköy 
kaymakamlığı’nın görevlendirmesiyle 
araştırma ve ön inceleme yaparak, 
ön inceleme ve araştırma raporları 
düzenleyerek arnavutköy 
kaymakamlığı’na sunar. 

c- Belediye Başkanı tarafından havale 
edilen konularla ilgili inceleme yaparak 
araştırma raporu düzenler. 

ç- çalışmaları sırasında herhangi bir suç 
unsuruna rastlarsa, Belediye Başkanı’nın 
onayıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. 

4- Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi

teftiş kurulu müdürlüğüne, 2012 
bütçesinde ödenek olarak 103.000,00- 
tl konulmuş olup, 64.792,24 tl 
kullanılmıştır. Harcamaların ön mali 
kontrolü,  harcama yetkilisi olan 
teftiş kurulu müdürü tarafından 
yapılmıştır. soruşturmalar konusunda 
Belediye Başkanına bağlı olarak 
çalışmalarını sürdürdüğünden, disiplin 
soruşturması ve araştırmalarla ilgili 
verilen görevler Belediye Başkanı’nın 
onayı ile verilmekte, görev yapıldıktan 
sonra düzenlenen raporlar ve yazılar 
da Belediye Başkanı’nın onayına 
sunulmaktadır. Ön inceleme ve 
araştırmalarda ise görev, arnavutköy 
kaymakamlığı tarafından verilmekte, 
yapılan ön inceleme ve araştırma 
sonunda düzenlenen raporlar 
da arnavutköy kaymakamlığı’na 

gönderilmektedir.

C- DİĞER HUSUSLAR
Belediye bünyesinde, müdür dâhil 
toplam 9 müfettiş ve müfettiş yardımcısı 
kadrosu bulunmaktadır. ancak teftiş 
kurulu müdürlüğü’nde 1 müfettiş 
bulunmaktadır. teftiş kurulu müdürlüğü 
emrinde büro işlerini takip edecek 
memur, işçi veya sözleşmeli personel 
bulunmamaktadır. 

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ
Başkan’ın emri veya onayı üzerine, 
Başkan adına belediye ve bağlı 
kuruluşları ile işletmelerinin her türlü 
faaliyet, hesap ve işlemlerini, personelin 
görevleriyle ilgili performans ve 
tutumlarını, modern bilgi ve denetim 
yöntemlerini etkili bir şekilde kullanarak 
teftiş etmek, incelemek ve gerektiğinde 
soruşturmak, belediye hizmetlerinin 

2- Personel Durumu

Belediye bünyesinde, müdür dâhil toplam 9 müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. teftiş kurulu müdürlüğü iş 
ve işlemlerini 19.07.2010 tarihinden itibaren müdür olarak görevlendirilen müfettiş aracılığıyla yapmaktadır. 04.11.2011 tarihinde 
naklen geçiş yapan 1 müfettiş vatani görevini yapmak üzere geçici olarak ayrılmıştır. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra 
naklen iett Genel müdürlüğü’ne geçmiştir.

UNVAN DOLU BOŞ

müdür - 1

müfettiŞ 1 5

müfettiŞ YardImCIsI - 2

tOPlam 1 8



daha iyi gerçekleştirilmesini, geliştirilip 
etkinleştirilmesini, belediye teşkilatının 
mevzuata, plan ve programlara uygun 
çalışmasını sağlamak ve iyi uygulama 
örneklerini yaygınlaştırmak. 

idarenin etkinlik ve verimliliğinin 
arttırılmasını sağlayan, yolsuzlukları ve 
usulsüzlükleri önleyen, objektifl iğine 
güvenilen, hukuka bağlı, kamu çıkarlarını 
gözeten, yenilikçi, şeff af ve mesleki etik 
değerlere bağlı bir denetim anlayışının 
yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Bütün birimlerin yapıcı bir anlayışla 
denetimini yapmak ve birimlerin 

kurumsallaşması ve hizmetlerin daha 
verimli bir şekilde sunulabilmesi için 
birimlerle koordineli bir şekilde gerekli 
çalışmaları yapmak.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
teftiş kurulu müdürlüğü, Belediye 
ve Bağlı kuruluşları ile mahalli 
idare Birlikleri norm kadro ilke ve 
standartlarına dair Yönetmelik 
hükümlerine göre teşkilatlandırılmış 

ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı meclis 
kararıyla kurulmuştur.

teftiş kurulu müdürlüğü, tüm iş ve 
işlemlerini Başbakanlık teftiş kurulu 
Başkanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanmış 
ve 10.02.2011 tarihli Belediye meclisi’nde 
görüşülerek kabul edilen teftiş kurulu 
müdürlüğü Görev ve çalışma Yönetmeliği 
çerçevesinde yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına ait 
gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu 
aşağıda çıkartılmıştır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

Bütçe Yılı
müdürlüğümüzün 

Bütçe tahmini
müdürlüğümüzün 

Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme Oranı

2012 103.000,00 64.792,24 % 62,9

B- PERFORMANS BİLGİLERİ
2011 yılında faaliyet raporları 
istatistiklerine göre 5 Büyükşehir ilçe ve 
istanbul ilçe Belediyeleri teftiş kurulu 
müdürlükleri arasında en çok müdürlük 
denetimi yapan teftiş kurulu müdürlüğü 
2012 yılında da aynı başarıya imza 
atmak için çalışmalarını sürdürmüştür.

2012 yılı içerisinde içişleri Bakanlığı 
mülkiye teftiş kurulu Başkanlığı 
kış denetim Programı içerisinde 
belediyemiz denetime girmiş, 
müdürlüğümüz belediyeyi temsilen 
koordinatör müdürlük olarak 
görevlendirilmiştir.

2012 yılı içerisinde içişleri Bakanlığı 
mülkiye teftiş kurulu Başkanlığı kış 

denetim Programı içerisinde mülkiye 
Başmüfettişi tarafından yazılan denetim 
raporuna, diğer müdürlüklere eğitim 
ve danışmanlık vererek koordineli bir 
şekilde cevabi rapor oluşturulmuştur. 

2012 yılı içerisinde teftiş kurulu 
müdürlüğü müfettişi 45 iş günü istanbul 
Büyükşehir Belediyesi meclis denetim 
komisyonunda uzman personel olarak 
görevlendirilmiştir.

2012 yılı içerisinde Belediyemiz 
birimlerinin faaliyet ve işlemlerinde 
hataların önlenmesine yardımcı olmak, 
çalışanların ve belediye teşkilatının 
gelişmesine, yönetim ve kontrol 
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve 
tutarlı duruma gelmesine rehberlik 
etmek amacıyla birimlerde yapılacak 

denetimlerin usul ve esasları hakkında 3 
kılavuz hazırlanmıştır.

2012 yılı içerisinde 3 birim denetimi 
bitmiştir.

2012 yılı içerisinde Başkanlık makam 
Onayına istinaden 4 adet konu hakkında 
inceleme yapılmıştır.

2012 yılı içerisinde Başkanlık makam 
Onayına istinaden 2 adet konu hakkında 
tevdi raporu yazılmıştır. 

2012 yılı içerisinde Başkanlık makam 
Onayına istinaden 1 adet konu hakkında 
tazmin raporu yazılmıştır. 

2012 yılı içerisinde Başkanlık makam 
Onayına istinaden 4 adet disiplin 
soruşturması bitmiş, 1 adet disiplin 
soruşturması devam etmektedir.
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I. GENEL BİLGİLER
Belediyemize ait gelirlerin tahsili, 
giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler 
ile emanetlerin alınması, saklanması, 
ilgililere verilmesi, gönderilmesi 
ve diğer tüm malî işlemlerin 
kayıtlarının yapılması ve raporlanması 
müdürlüğümüzün hizmetidir. 5018 
sayılı kamu mali Yönetimi ve kontrol 
kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz 
bu hizmetleri yaparken kayıtlar usulüne 
uygun, saydam ve erişebilir şekilde 
tutulmaktadır. 

ayrıca Belediyemize ait sosyal tesisler, 
mesire alanları ve otoparkların işletilmesi 
için 5393 sayılı Belediye kanunun 
71.maddesi gereği “arnavutköy 
Belediyesi sosyal tesisleri ve Otoparkları 
Bütçe içi işletme” kurulması hususunda 
gerekli 03.11.2011 tarih ve 187 no’lu 
meclis kararı alınmasına müteakip 
içişleri Bakanlığı’nın 02.01.2012 tarih ve 
101-47001 sayılı yazıları ile izin verilmiş 
ve müdürlüğümüz bünyesinde Bütçe içi 
işletme Şefl iği kurulmuştur.  

Bütçe içi işletme Şefl iğimiz, 
Belediyemize ait olan arnavutköy 
kapalı spor salonu ve Yüzme Havuzu, 
Hadımköy spor tesisleri, merkez 
katlı Otopark ve Hobi Bahçelerinden 
faydalanan tüm vatandaşlarımızın 
memnuniyeti için en iyi hizmeti vermeyi 
amaçlamaktadır. 

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Yetkisi;

müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, 
gider ve mali konularla birlikte bütçe içi 
işletme ile ilgili iş ve işlemlerin yerine 
getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat 
kapsamında yetkilidir.

2- Müdürlüğümüzün Görevi;

müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5018 sayılı kamu mali Yönetimi 
ve kontrol kanunu, 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
kanunu, 1319 sayılı emlak Vergisi 
kanunu, 6183 sayılı amme alacakları 
ve tahsil Usulü Hakkındaki kanun, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu, 
Bütçe kanunu, mahalli idareler Harcama 
Belgeleri Yönetmeliği, mahalli idareler 
Bütçe ve muhasebe Yönetmeliği ile 
diğer ilgili kanun ve Yönetmeliklerde 
belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle 
alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. 
Bu görevler başlıca şunlardan 
oluşmaktadır. 

 » Gelirleri ve alacakları ilgili 
mevzuatına göre tahakkuk ve 
tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil 
edilenleri ilgililerine iade etmek.

 » Giderleri ve borçları hak sahiplerine 
ödemek. 

 » Para ve parayla ifade edilebilen 
değerler ile emanetleri almak, 
saklamak ve ilgililere vermek veya 
göndermek.

 » Yukarıdaki bentlerde sayılan 
işlemlere ve diğer mali işlemlere 
ilişkin kayıtları usulüne uygun, 
saydam ve erişilebilir şekilde 
tutmak, mali rapor ve tabloları her 
türlü müdahaleden bağımsız olarak 
düzenlemek.

 » Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, 
sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan 
Yardımcısına ve yetkili kılınmış diğer 
mercilere muhasebe yönetmelikleri 
çerçevesinde düzenli olarak vermek.

 » Vezne ve ambarların kontrolünü 
ilgili mevzuatında öngörülen 
sürelerde yapmak.

 » muhasebe hizmetlerine ilişkin 
defter, kayıt ve belgeleri ilgili 
mevzuatında belirtilen sürelerle 
muhafaza etmek ve denetime hazır 
bulundurmak.

 » muhasebe yetkilisi mutemetlerinin 
ve tahsildarların  hesap, belge 
ve işlemlerini ilgili mevzuatında 
öngörülen zamanlarda denetlemek 
veya muhasebe yetkilisi 
mutemedinin bulunduğu yerdeki 
birim yöneticisinden kontrol 
edilmesini istemek.

 » Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın 
bütçe tahminlerini yapmak, bütçe 
kayıtlarını tutmak.

 » Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 
ayrıntılı harcama programı ve 
hizmet gereksinimleri dikkate 
alınarak, ödenek gönderme 
belgelerini düzenlemek.

 » Harcama yapılması ve gelir elde 
edilmesine ilişkin malî işlemleri 
yürütmek.

 » Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin 
verileri toplamak, değerlendirmek 
ve bunların raporlanmasını 
sağlamak.

 » mali ve Ön mali kontrol işlemlerini 
yapmak

 » stratejik plan ve performans 
programlarının hazırlanmasını 
koordine etmek ve sonuçlarının 
konsolide edilmesi çalışmalarını 
yürütmek. 

 » idarenin mülkiyetinde veya 
kullanımında bulunan taşınır ve 
taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

 » Yıllık faaliyet raporu Hazırlama 
işlemlerini yapmak

 » idarenin Bütçe kesin Hesabını 
hazırlamak

 » malî kanunlar ile ilgili diğer 
mevzuatın uygulanması konusunda 
harcama yetkililerine gerekli bilgileri 
sağlamak.

 » Bütçe içi işletmenin işleyişi ilgili her 
türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

 » işletmelerde verilecek hizmetler 
veya satılacak mallar karşılığında 
alınacak ücretleri bölgesel bazda 
ve günün şartlarına göre belirlemek 
için çalışma yapmak ve belediye 
meclisine sunmak,



 » meclisten çıkan tarifelerin 
uygulanmasını sağlamak ve 
denetlemek,

 » Havuz işletmesinin her türlü iş ve 
işlemlerini yürütmek,

 » Hobi bahçeleri işletmesinin her 
türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

 » Belediye otoparkının, her türlü iş ve 
işlemlerini yürütmek,

 » Bütçe içi işletme biriminin 
mülkiyetinde veya kullanımında 
bulunan taşınır veya taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini 
düzenlemek,

 » diğer mevzuatla verilen görevleri 
yapmak.

3- Müdürlüğümüzün 
Sorumluluğu;

müdürlüğümüz kanunlarda, 
yönetmeliklerde ilgili diğer 
mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarla 
birlikte görev ve yetkilerinin yerine 
getirilmesinde, Belediye Başkanı’na ve 
Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

 » Harcama birimleri arasında mali 
yönetim ve kontrol alanında 
koordinasyon sağlanmasından,

 » Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesinden,

 » Gelirlerin zamanında tahakkuku ve 
gelir ve alacakların süresinde takip 
ve tahsilinin sağlanmasından,

 » Ödeneklerin planlanarak 
ilgili yerlere zamanında 
gönderilmesinden,

 » Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin 
etkili bir şekilde yürütülmesinden,

 » Birim tarafından hazırlanması 
gereken plan, program, bütçe, 
kesin hesap, mali tablolar, faaliyet 
raporu ve diğer raporlar ile 
mali istatistiklerin zamanında 
hazırlanarak ilgili idarelere 
gönderilmesinden, sorumludur.

 » muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasından,

 » mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve 
elden çıkardıkları para ve parayla 
ifade edilen değerler ile bunlarda 
meydana gelebilen kayıtlardan,

 »  Ön ödeme ile kesin ödemelerin 
yapılması ve ön ödemelerin 
mahsubu aşamalarından ödeme 
emri belgesi ve eki belgelerin 
usulünce incelenmesi ve 
kontrolünden,

 » Yersiz ve fazla tahsil edilen 
tutarların ilgililerine geri 
verilmesinde geri verilecek tutarın 
düzenlenen belgelerde öngörülen 
tutara uygun olmasından,

 » Ödemelerin ilgili mevzuatın 
öngördüğü öncelik sırasında göz 
önünde bulundurularak muhasebe 
kayıtlarına alınma sırasına göre 
yapılmasından,

 » rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla 
kendinden önceki muhasebe 
yetkilisinden hesabı devralırken 
göstermediği noksanlıklardan, 

 » muhasebe mutemetlerinin 
hesap, belge ve işlemlerinin ilgili 
mevzuatına göre kontrol etmekten,

 » Yetkili mercilere hesap vermekten 
sorumludurlar

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

GİDERLER 
BÜROSU

İCRA TAKİP 
BÜROSU

STRATEJİK 
PLANLAMA 

BÜROSU

BÜTÇE İÇİ 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ

TAHAKKUK 
BÜROSU

GELİRLER 
BÜROSU

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

1- Teşkilat  Yapısı;



2- İnsan Kaynakları;

müdürlüğümüz Giderler Bürosunda 
10, emlak tahakkuk Bürosunda 8, icra 
takip ve stratejik Planlama Bürosunda 2, 
Gelirler Bürosunda 24, Bütçe içi işletme 
Şefl iğinde 45 personel olmak üzere 90 
personel çalışmaktadır. Bu personel 67’si 
erkek 23’ü bayandır. Personellerin 21’i 
memur, 10’u işçi, 59’u hizmet alımıdır.

3- Sunulan Hizmetler;

 » 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
kanununa göre tahakkuk ve tahsil 
edilmesi gereken ilan reklam 
Vergisi, çevre temizlik Vergisi, işgal 
Harcı, tatil Günlerinde çalışma 
ruhsat Harcı, tellallık Harcı, 
muayene ve denetleme Harcı, Bina 
inşaat Harcı, kayıt suret Harcı, 
imar ile ilgili Harçlar, işyeri açma 
izin Harcı, sağlık Belgesi Harcı, 

muayene, ruhsat ve rapor Harcı 
ve ücrete tabi işler gibi gelirlere 
ait işlemlerin zamanında elektronik 
ortamda yapılması,

 » 1319 sayılı emlak Vergisi kanununa 
göre tahakkuk ve tahsil edilmesi 
gereken Bina, arsa ve arazi 
vergilerine ait işlemlerin zamanında 
elektronik ortamda yapılması,

 » 4109 sayılı kanun gereğince asker 
ailelerinden muhtaç olanlara 
maaşlarının her ay düzenli olarak 
bankadan verilmesi,

 » işçi, memur ve sözleşmeli 
personellerin maaş ve ücretlerinin 
her ay düzenli olarak banka 
hesaplarına yatırılması ve yapılan 
kesintilerin ilgili kurumlara 
zamanında bildirilmesi ve 
hesaplarına yatırılması,

 » Belediye meclis ve encümen 

üyelerinin huzur haklarının 
zamanında ve düzenli olarak banka 
hesaplarına yatırılması,

 » stajyer öğrencilerin ücretlerinin her 
ay düzenli olarak ödenmesi,

 » aylık verilmesi gereken muhtasar 
ve kdV beyannamelerinin ilgili 
kurumlara zamanında bildirilmesi,

 » aylık gelir ve gider raporlarının 
maliye Bakanlığı kamu Bilgi 
sistemine giriş işleminin internet 
ortamında yapılması,

 » Belediye Otoparkı işletme 
faaliyetleri,

 » arnavutköy merkez kapalı spor 
salonu ve Yüzme Havuzu işletme 
faaliyetleri,

 » Hadımköy spor tesisleri işletme 
faaliyetleri,

 » Hobi Bahçeleri işletme faaliyetleri,
 » sosyal tesislerde fitness faaliyetleri.
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II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER;

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

GELİRLER BÜTÇE     KESİN HESAP
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%)

VerGi Gelirleri 84.900.000,00 58.323.619,61 68,69

teŞeBBüs Ve mülkiYet Gelirleri 2.710.000,00 1.946.306,59 71,82

alInan BaĞIŞ Ve YardImlar 3.000.000,00 1.670.060,94 55,66

diĞer Gelirler 41.825.000,00 29.317.125,47 70,09

sermaYe Gelirleri 20.000.000,00 11.025.387,31 55,40

alaCaklardan taHsilat 5.000,00 0,00

red Ve iadeler (-) -2.440.000,00 -1.191.356,74 -48,82

TOPLAM 150.000.000,00 101.091.143,18 67,38 

GİDERLER BÜTÇE     KESİN HESAP
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%)

PersOnel Giderleri 16.869.750,00 14.025.732,27 83,14

sOsYal GüVenlik kUrUmlarIna 
deVlet Primi Giderleri

2.983.700,00 2.506.282,70 83,99

mal Ve HiZmet alIm Giderleri 74.419.800,00 59.072.535,23 79,37

faiZ Giderleri 500.000,00 279.218,24 55,84

Cari transferler 7.075.000,00 5.468.083,29 77,28

sermaYe Giderleri 34.641.750,00 41.162.119,84 118,82

sermaYe transferleri 10.000,00 0

Yedek Ödenekler 13.500.000,00 0

GENEL TOPLAM 150.000.000,00 122.513.971,57 81,67

2012 yılı bütçe uygulama sonucunda Gider Gelir’den 21.422.828,39 tl fazla olmuştur. sermaye Giderlerinin yani yatırım 
giderlerinin toplam Gider içerisindeki oranı %34’dür. Personel Giderlerinin toplam Gider içerisindeki oranı %12 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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2012 Yılı Aylık Gelir ve Gider Miktarları

OCak 6.110.390,47 2.041.572,96

ŞUBat 6.186.635,14 4.894.347,13

mart 6.920.786,55 6.133.227,01

nisan 5.789.951,73 5.316.860,47

maYIs 16.965.104,66 8.948.447,43

HaZiran 7.517.681,51 16.849.485,06

temmUZ 7.185.452,19 13.291.746,38

aĞUstOs 5.090.638,05 11.255.652,44

eYlül 5.165.113,17 7.411.762,48

ekim 6.586.843,26 13.971.296,70

kasIm 13.179.761,55 11.997.842,21

aralIk 14.392.143,18                 20.401.731,30

TOPLAM 101.091.608,46   122.513.971,57

2012 yılı mayıs ve kasım aylarında 
gelirlerimizin fazla olması emlak vergilerinin 
taksit ödeme dönemleri, aralık ayında ise 
arsa satışları olmasından kaynaklanırken, 
yıl sonunda giderlerimizin fazla olması 
yıl içerisindeki giderlerin bütçe yılı 
geçmeden kapanması gerektiğinden 
kaynaklanmaktadır.
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2012 Mali Yılı  İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

2012 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

AYLAR TAHAKKUK     KESİNTİ             TAHSİLAT

OCak 1.988.000,76 795.200,31             1.192.800,45

ŞUBat 1.550.033,13 387.508,29             1.162.524,84

mart 1.849.728,20 462.432,05             1.387.296,15

nisan 1.792.836,63 448.209,50             1.344.627,13

maYIs 1.440.904,15 360.226,31             1.080.677,84

HaZiran 1.573.540.70 393.385,47             1.180.155,23

temmUZ 2.087.541.48 5.229,97                 2.082.311,51

aĞUstOs 1.598.715,74 38.696,15               1.560.019,59

eYlül 1.914.986.73 38.696,15               1.876.290,58

ekim 2.109.189,12 527.297,68             1.581.891,44

kasIm 1.558.119,05 389.530,05             1.168.589,00

aralIk 1.911.066,65 477.767,02             1.433.299,63

GENEL TOPLAM 21.374.662,34 4.324.178,95         17.050.483,39

GELİR ADI TAHAKKUK TAHSİLAT
Gerçekleşme       Oranı 

(%)

Bina VerGisi 20.743.468,51 12.545.361,12 60,47

arsa VerGisi 46.034.724,06 20.966.658,96 45,54

araZi VerGisi 1.481.511,96 886.353,09 59,82

ilan reklam VerGisi 701.725,54 255.601,69 36.42

çeVre temiZlik VerGisi 3.987.861,77 1.697.536,44 42,56

kira Gelirleri 3.010.548,41 1.046.165,84 34,74

GENEL TOPLAM 75.959.840,25 37.397.677,14 49,23
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2012 Mali Yılında Yapılan Aylık Ödemeler

OCak 6.779.021,81 tl

ŞUBat 6.781.702,23 tl

mart 7.291.608,06 tl

nisan 6.421.494,99 tl

maYIs 8.791.573,65 tl

HaZiran 12.721.731,28 tl

temmUZ 9.208.755,54 tl

aĞUstOs 6.054.255,72 tl

eYlül 5.934.036,60 tl

ekim 6.641.970,23 tl

kasIm 6.052.742,10 tl

aralIk 15.267.533,67 tl

tOPlam 97.946.425,88 tl
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AYLIK	  ÖDEMELER	  

Bütçe İçi İşletme Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Kalemi Bütçe Gerçekleşen Kalan Tutar

mal ve Hizmet alımları 279.500,00 148.376,96 131.123,04

sermaye Giderleri 240.000,00 106.643,68 133.356,32

Toplam 519.500,00 255.020,64 264.479,36
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin 
Açıklamalar;

2.1. Personel Giderlerine bütçede 
16.869.750,00 tl ödenek konulmuştur. 
Bu ödeneğin 14.025.732,27 tl 
kullanılmış olup ödenek üstü harcama 
yapılmamıştır.

2.2. mahalli idareler Bütçe ve muhasebe 
Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereği 
ödenek aktarmalarında gerekli 
onay ve meclis kararı, Yedek ödenek 
kullanımlarında ise encümen kararı 
alınmıştır.

2.3.  Bütçe ödeneklerinden 
harcanmayan 27.486.028,43 tl iptal 
edilmiştir.

2.4. tahakkuk edip tahsil edilmeyen 
55.537.416,15 tl 2013 yılına 
devredilmiştir.

2.5. iller Bankası’ndan toplam 
21.374.662,34 tl pay tahakkuk etmiştir.

3- Diğer Hususlar

3.1 . Belediyemize ait takipte bulunan 
alacakların tahsilâtının sağlanması 
amacıyla icra Şefl iği’nce 1109 adet 
mükellefin belediyemize olan borçların-
dan dolayı tapu sicil müdürlüğü’ne 759 
adet yazı yazılarak kamu haczinin tesisi 
işlemi yapılmış, bunlardan 176 mükellefin 
borcunu ödediğinden dolayı haciz işlemi 
kaldırılmıştır. ayrıca 36 mükellefin bor-
cundan dolayı ilçe trafik müdürlüğü’ne 
yazı yazılarak araç haczine gidilmiş bun-
lardan 12’si borcunu ödediğinden dolayı 
araç hacizleri kaldırılmıştır. 

3.2 .. 2012 yılı içerisinde mükellefl er 
tarafından başta emlak tahakkuk olmak 
üzere çeşitli konularda 9.739 gelen, 3636 
giden evrak kaydı girişi olmuştur

3.3 . Yıl içerisinde giderler servisinde 
2690 Ödeme emri ve 5777 muhasebe 
fişi olmak üzere 8.647 yevmiye kaydı 
yapılmıştır.

3.4 . t.C. kimlik numarası belli olup 
adres kaydı olmayan veya yanlış olan 
mükellefl erin adrese dayalı nüfus 
kayıt sisteminden adres bilgilerinin 
güncellenmesi devam etmektedir.

3.5 . Performans programı izleme 
tabloları üçer aylık dönemler halinde 
performans esaslı bütçeleme 
programına girişler yapılmıştır.

3.6 . Belediyemizde 2012 yılında 
uygulanacak harç ve tarifeler Belediye 
meclisi’ne sunulmuş ve karara 
bağlanmıştır.

3.7 . Belediyemize ait 2012 yılı yatırım-
çalışma ve performans programı 
hazırlanmıştır.

3.8 . ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan 
işyerlerine yönelik emlak Vergisi, çevre 
temizlik Vergisi, ilan reklam Vergisi ve 
işyeri açma izin Harcı beyan kontrolleri 
için 01.09.2012 tarihinde gezici ekip 
kurulmuş ve 1607 işyeri tespit çalışmaları 



tamamlandıktan sonra tutanaklar 
düzenlenip mükellefl erin sicillerindeki 
gerekli beyan düzeltmeleri yapılmıştır.

3.9 işyerlerine yönelik tespit çalışması 
sonucunda 1048 işyerine bildirimlerini 
düzeltmeleri için 1048 ihbarname 
gönderilmiştir.

3.10 emlak beyanlarına UaVt 
numaralarını atama işi olarak beyan 
eşleme projesi başlatılmış olup toplam 
40 mahallenin eşlemesi yapılmıştır. 
Yapılan beyan eşlemelerinde 73.133 
binanın %58’i yani 42.994’ü, 99.448 adet 
arsanın %51’i yani 50.988’i eşlenmiştir.

3.11  tapu sicil müdürlüğü’nden gelen 
8.000 tapu Bilgi formları’nın bildirim 
kontrolleri yapılarak bildirimi yapılmayan 
mükellefl erin nüfus müdürlüğü’nden t.C. 
numaraları öğrenilerek adres tespitleri 
yapılarak mükellefl ere gerekli tebligatlar 
yapılmıştır.

3.12 kira borcu olanlara gerekli 

tebligatlar yapılarak ödemeleri 
sağlanmış, ödemelerini yapmayanlarla 
ilgili olarak Hukuk işleri müdürlüğü’ne 
takibi yapılması hususunda gerekli 
yazı yazılmıştır. Bunun neticesinde 90 
adet takibe alınan mükelleften toplam 
264.182,35 tl tahsil edilmiştir.

3.13 Borcunu ödemeyen mükellefl ere 921 
adet ödeme emri belgesi gönderilmiştir. 

3.14 tapu sicil müdürlüğü’nde kaydı 
olup bildirimde bulunmayan 2148 kişiye 
beyana çağrı gönderilmiştir.

3.15 Vadesi geçtiği halde borcunu 
ödemeyen 450 mükellef telefonla 
aranarak 547.636,75 tl tahsil edilmiştir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ; 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri;

1.1 . arnavutköy Belediyesi katlı 
otoparkta 2012 yılı sonu itibari ile 66 
adet abone sayımız vardır.

1.2 . 2012 yılı arnavutköy kapalı spor 

salonu ve Yüzme Havuzu bayan yüzme 
abone sayımız 66, bay yüzme abonemiz 
31, çocuk abone sayımız 83, bayan 
serbest abonemiz 27, bay serbest 
abonemiz 373, toplam havuz kullanım 
sayısı 580.

1.3 . 2012 yılı arnavutköy Belediyesi 
Hadımköy spor tesisleri bayan yüzme 
abone sayımız 97, bay yüzme abonemiz 
97, çocuk abone sayımız 117, bayan 
serbest abonemiz 44, bay serbest 
abonemiz 160, toplam havuz kullanım 
sayısı 515.

1.4 . 2012 yılı arnavutköy kapalı spor 
salonu ve Yüzme Havuzu, bay fitness 
abone sayımız 372, bayan fitness abone 
sayımız 187, toplam fitness abone 
kullanım sayımız 559.

1.5 . 2012 yılı arnavutköy Belediyesi 
Hadımköy spor tesisleri bay fitness 
abone sayımız 354, bayan abone 
sayımız 189, toplam fitness abone 
kullanım sayımız 543.

2- Performans Sonuçlar Tablosu       

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi;

3.1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 115.500.000,00 tl  hedef tahmin edilirken 101.091.143,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
Gelir Gerçekleşme oranı % 88’dir.

3.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 120.000.000,00 tl hedef tahmin edilirken 122.513.972,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
Gider Gerçekleşme oranı % 102’dir.

3.3. Özgelir olarak 80.850.000,00 tl hedef tahmin edilirken 75.892.029,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Buna göre  Özgelirin 
gerçekleşme oranı % 94’dür. 

Gelir Bütçesi Büyüklüğü (tl) 150.000.000 tl 101.091.143 tl -48.908.857 tl

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 77% 67% -10%

Gelir Gerçekleşmeleri 115.500.000 tl 101.091.143 tl -14.408.857 tl

Gider Bütçesi Büyüklüğü (tl) 150.000.000 tl 122.513.972 tl -27.486.028 tl

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 80% 82% 2%

Gider Gerçekleşmeleri 120.000.000 tl 122.513.972 tl 2.513.972 tl

Özgelir miktarı 80.850.000 tl 75.892.029 tl -4.957.971 tl

Özgelirlerin toplam Gelire Oranı 70% 94% 24%
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destek HiZmetleri müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi

 » kurumda kullanılan el, araç ve sabit 
masa telsizlerinin alımı, bakımı, 
tamir ve onarımı ile kontrolünü 
yapmak,  

 » Belediyeye alımı gerçekleşmiş 
mal ve hizmetlerin kayıtlarını 
tutmak, kamu ihale kanunu ve 
ilgili mevzuatına uygun olarak 
yapılan mal ve hizmet alımlarını 
kamu ihale kurumuna internet 
aracılığı ile bildirmek, taşınır mal 
Yönetmeliğine uygun defter ve 
cetvelleri tanzim etmek, satın 
alınan mal ve malzemelerin tekâmül 
eden dosyalarını, talep eden ilgili 
müdürlüğe intikalini sağlamak, 
ambara alınan malzemelerin kayıt 
ve saklanması ile stok durumlarını 
kontrol etmek, 

 » Belediyeye ait araç, iş makinesi 
ve ekipmanın, diğer birimlerden 
gelen talepler doğrultusunda 
sevk ve idaresini, etkin ve verimli 
çalıştırılmasını ve koordinasyonunu 
sağlamak, 

 » araç, iş makinesi ve ekipmanlarda 
oluşan arızaların tespitini yapmak, 
atölyede yapılamayacak olanların 
ve yedek parça ihtiyacının tespiti 
yapılarak müdürlüğün onayı 
alınarak satın alma birimine havalesi 
yapılıp gerekli tamir işlemlerinin 
yapılması yapılan iş ve işçilikler ile 
alınan yedek parçaların kontrol ve 
kabulünü yapmak. 

 » araç ve makinelerin kullandığı 
akaryakıt ve madeni yağın 
temini kontrolü ve kabulünü 
yapmak, araçların sicil dosyalarını 
tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, 
trafik sigortası, egzoz ve fenni 
muayenelerini takip etmek, 
muhafaza etmek, maliyet analizleri 

yapılarak ekonomik ömrünü 
doldurmuş araçların 237 sayılı 
taşıt kanununa göre kayıttan 
düşürülmesi ve hurda satış 
işlemlerini yapmak,  

 » Başkanlık merkez Binası ve 
Birimlerin kablo tv, telefon, adsl, 
internet erişim hattı ve data 
aboneliklerinin ve sözleşmelerinin 
yapılması ve takibi.

 » Belediye Başkanlığınca düzenlenen 
özel ve resmi açılışlarda, milli 
bayramlarda ve törenlerde görev 
verilmesi halinde düzen kurulması 
ve ya talep edilen ihtiyaçların 
karşılanması,  

 » Yangın tüplerinin dolum işlemlerinin 
yaptırılması ve yangın güvenliğinin 
sağlanması,  Belediye merkez 
Binası içerisinde çay, kahve vb. 
hizmetlerin temizlik ve hijyen 
kurallarına uygun olarak yapıp 
sağlamak

 » Belediyemiz için gerekli araç, 
gereç ve malzeme ile bazı hizmet 
alımlarının satın alma işlemlerini 
yürütmek,

 » müdürlükler kanalı ile alınan tüm 
malların merkez ambarında teslim 
alınmasının sağlanması, giriş ve 
kayıtlarının yapılması ve birimlerden 
gelen isteklere göre teslimatlarının 
yerine getirilmesini sağlamak,            

 » Belediyemize ait tüm bina ve 
tesislerin temizlik, aydınlanma, 
ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik 
hizmetlerini yapmak veya 
yaptırmak,           

 » müdürlük ihtiyacı olarak satın 
veya bağış yoluyla alınan tüm 
demirbaşların kayıt altına alınması 
kullanım süresi dolan demirbaşların 
kayıtlardan düşülerek ambara 
hurda olarak teslimini sağlamak,            

 » Birimlerce kullanılan elektrik, 
su ve doğalgaz abonelikleri ile 
sözleşmelerini yapmak

 »  Belediye içi ve dışı iletişimde 
kullanılan telefon ve telsiz 
sistemlerinin kurulması bakımını 
yapmak,

 » merkez bina garajının ve ek hizmet 
binalarının kullanımı ile buradaki 
hizmet araçlarının ve çalışanların 
göreve çıkışlarını düzenlemek, 

 » Belediye çalışanlarının işe geliş 
gidişlerinde kullandıkları araçları 
kiralamak ve araçların zamanında 
geliş gidişlerinin takibini yapmak, 

 » Belediyemizde kullanılacak olan 
mazot, benzin, full-oil ihtiyaçlarının 
teminini yapmak. 

 » Belediye çalışanlarına verilen 
yemeğin çıkarılmasının teminini ve 
denetimini yapmak.

 » Belediyemiz etkinliklerinde 
müdürlük taleplerine göre etkinlik 
alanının donatılması, hazırlanması, 
ses düzeninin sağlanması, 

 » ana binamız vatandaş geliş 
gidişlerinin denetimi ve güvenliğinin 
çalışır vaziyette tutulması, 

 » stratejik planlamaya uygun bütçe 
hazırlamak ve en ekonomik şekilde 
kullanmayı sağlamak, 

 » 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve 
yönetmelikler ile verilen görevleri 
yerine getirmek. 

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

destek Hizmetleri müdürlüğü, Belediye 
Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte 
tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 
belirtilen görevleri gereken özen ve 
çabuklukla yapmak ve yürütmekle 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

destek Hizmetleri müdürlüğü, bu 
yönetmelikte sayılan görevleri 5393 
sayılı Belediye kanunu ile 4734-4735 
kamu ihale kanunları, 5018 sayılı kamu 
mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5216 
Büyük Şehir Belediyesi kanunu, Bütçe 
kanunu, mahalli idareler Belgeleri 
Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve 
yönetmeliklere dayanarak Belediye 
Başkanınca kendisine verilen tüm 
görevleri kanunlar çerçevesinde 
yapmaya yetkilidir. 



B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

2- Personel Durumu 

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 1 şef,  5 memur, 2 sözleşmeli ve 30 işçi olmak üzere toplam 39 personelle 
yürütülmektedir.  

İDARİ İŞLER 
BÜROSU

İHALE 
BÜROSU

MAKİNE 
İKMAL BAKIM 

ONARIM ve 
BAŞŞÖFÖRLÜK 

AYNİYAT ve 
AMBAR 
BÜROSU

SATINALMA  
BÜROSU

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRÜ

Mahalle muhtarlıklarımıza Belediyemizce yapılan 
muhtarlık binaları



II. AMAÇ VE HEDEFLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç;

destek Hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek.

Hedef;

müdürlüğümüzün stratejik hedefi kurum envanterinde bulunan hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek 
yenilenmesi işini 2011 yılından itibaren, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 yılından 
itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirmek. ayrıca 2012 Yılı içerisinde 1 adet Greyder iş makinesinin alımını yapmak.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER 
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ  
a) kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması kararlaştırılan 1 
adet  (Caterpıllar 120 m)  Greyder müdürlüğümüz tarafından devlet malzeme Ofisi’nden satın alınmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu

BÜTÇE YILI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 

BÜTÇE TAHMİNİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 

GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME 

ORANI

2012 18.420,000,00 15.492.611,74 % 84,11

Stablize serimi
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1 Özel Kalem Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

2 Fen İşleri Müdürlüğü 19 8 2 0 9 0 5
   

23.109.373,47 
tl

27.269.060,70 
tl

3
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

20 9 10 0 0 1 2
23.745.988,27 

tl
28.020.266,16 

tl

4
Basın Yayın ve Hakla 
İliş. Md.

9 4 5 0 0 0 2
3.180.904,00 

tl
3.753.466,72 

tl

5
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

12 10 2 0 0 0 0
13.403.058,11 

tl
15.815.608,57 

tl

6
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

4 2 2 0 0 0 0 1.686.251,12 tl 1.989.776,32 tl

7 Plan ve Proje Müdürlüğü 3 0 0 0 3 0 0 180.100,00 tl 212.518,00 tl

8
Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü

3 0 3 0 0 0 1
200.020,28 

tl
236.023,93 tl

9 Zabıta Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

10
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

23 10 13 0 0 0 6
10.726.214,12 

tl
12.656.932,66 

tl

11
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

1 1 0 0 0 0 0
215.000,00 

tl
253.700,00 tl

12
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

1 0 1 0 0 0 0
108.000,00 

tl
127.440,00 tl

13 Yazı İşleri Müdürlüğü 4 1 3 0 0 0 1 653.108,00 tl 770.667,44 tl

14
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

15
Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü

0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

16
Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü

0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

17 Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl

18 Yapı Kontrol Müdürlüğü 2 2 0 0 0 0 1
288.000,00 

tl
339.840,00 tl

19 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 1 3 0 0 0 0 460.740,10 tl 543.673,32 tl

TOPLAM TUTAR 105 48 44 0 12 1 18
77.956.757,47 

tl
91.988.973,82 

tl

Müdürlüğümüz İhale Bürosunca Yapılan İhalelerMüdürlüğümüz İhale Bürosunca Yapılan İhaleler



ihale Biriminde; Belediyemiz bünyesinde 
bulunan 19 adet müdürlükten gelen. 
ihale 4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun 
ilgili ihale usullerine uygun talepleri 
üzerine birimimiz tarafından ihale 
ile ilgili ekaP (elektronik kamu 
alım Platformu) üzerinden idari 
şartname, sözleşme tasarısı ve ihale 
dokümanlarının hazırlanması,  ihale 

ilanının oluşturulması, Basın Yayın 
kurumu aracılığı ile gazetede ve 
ekaP Bülteninde yayınlanmasının 
sağlanması, ihalelerle ilgili doküman 
satışının yapılması, ihale komisyonunun 
oluşturulması, gerekirse şikâyetlere 
cevap yazılması, gerekirse Zeyilname 
düzenlenmesi, gerekirse aşırı düşük 
sorgu yapılması, ihalelerin yapılması, 

komisyonu tutanaklarının ve ihale 
kararının hazırlanması, kesinleşen ihale 
kararının firmalara bildirilmesi, iş üzeri 
ihale edilen firmaya sözleşmeye davet 
yapılması ve sözleşmenin hazırlanması, 
sözleşme evraklarının kontrolü, 
sözleşmesi imzalanan ihale dosyasının 
ilgili müdürlüğe eksiksiz bir şekilde 
teslim edilmesi işlemleri yürütülmektedir.

Satınalma Bürosu

2012 Yılı içinde Yapılan 22/d dosyalarının müdürlüklere Göre dağılım tablosu;

SIRA MÜDÜRLÜK ADI DOSYA TUTARI

1 ÖZel kalem müdürlüĞü 9 190.023,08

2 YaZI iŞleri müdürlüĞü 0 0,00

3 fen iŞleri müdürlüĞü 6 191.856,20

4 mali HiZmetler müdürlüĞü 9 157.799,03

5 imar Ve ŞeHirCilik müdürlüĞü 1 41.300,00

6 emlak istimlak müdürlüĞü 7 57.015,00

7 ZaBIta müdürlüĞü 2 31.942,08

8 Park Ve BaHçeler müdürlüĞü 21 766.640,94

9 saĞlIk iŞleri müdürlüĞü 2 39.219,40

10 kültür Ve sOsYal iŞl. müdürlüĞü 2 87.851,00

11 çeVre kOr. Ve kOnt. müdürlüĞü 4 88.012,30

12 destek HiZmetleri müdürlüĞü 115 2.221.763,73

13 temiZlik iŞleri müdürlüĞü 2 97.586,00

14 rUHsat Ve denetim müdürlüĞü 0 0,00

15 Plan Ve PrOJe müdürlüĞü 9 307.357,55

16 YaPI kOntrOl müdürlüĞü 0 0,00

17 HUkUk iŞleri müdürlüĞü 0 0,00

18 Bas. YaY. Ve Halkla iliŞ. müdürlüĞü 10 242.113,91

19 insan kaY. Ve eĞit. müdürlüĞü 0 0,00

20 BilGi iŞlem müdürlüĞü 42 1.436.959,79

21 teftiŞ kUrUlU müdürlüĞü 0 0,00

TOPLAM 241 5.957.440,01

satınalma Bürosunda 2012 yılı içinde müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerden gelen talepleri gerekli fiyat ve kalite 
araştırmalarını yaparak 4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun 22 d maddesine (doğrudan temin) uygun olarak gerçekleştirmiştir. 
Bu bağlamda 241 adet doğrudan temin dosyası yapılarak toplam 5.957.440,01 tl tutarında mal ve hizmet satın alınmıştır.
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İDARİ İŞLER BÜROSU   

Birimimiz 2012 Yılı içinde Yapılan 
faaliyetler.

a) Evrak Kayıt İşlemleri

Birimimizde 2012 Yılsonu itibarı ile 
1435 adet gelen evrak kaydı yapılmış 
olup,1542 adet giden evrak kaydı 
yapılmıştır.

b) Personel Yemek Hizmeti

Belediye personelimizin yemek yediği 
yemekhanelerin temizliği rutin olarak 
her gün kontrol edilmektedir. Günlük 
yaklaşık 130 kişilik yemeğin zamanında 
gelmesi ve temiz ortamda yenilmesi 
sağlanmaktadır;

Bu bağlamda yapılan kurum içi anket 
verilerine göre 2012 yılsonu itibarı 
ile yemek hizmetinden duyulan 
memnuniyet oranı %85 olarak 
gerçekleşmiştir.

c) Yapım, Tamir, Tadilat ve Bakım 
Onarım İşleri Hizmeti

Belediyemiz tüm hizmet binaları ile ek 
müştemilatlarının, kültür merkezlerinin, 
futbol sahalarının, kozlar parkı ve festival 
alanının, sıhhi tesisat, boya badana, 
demir doğrama kaynak işleri ve tüm 
yapım, bakım onarım tadilat ve elektrik 
işlerinin yapımında kullanılan mal ve 
malzeme alımları müdürlüğümüzce 
tedarik edilip iş ve işçiliklerinin yapılması 
sağlanmaktadır.

d) Abonelikler ve Sözleşmeler

Belediyemiz tüm hizmet binalarının 
ve futbol sahaları ile park bahçeler 
müdürlüğüne ait park ve sulama 
alanlarının elektrik, su, doğalgaz 
abonelikleri, sözleşmeleri ve aylık 
sarfiyat takip dosyalarının tutulması 
ve ödeme işlemleri müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmektedir.

e) Kurum içi Temizlik Hizmeti

Belediyemiz tüm hizmet binalarının 
iç mekân temizliği müdürlüğümüz 
tarafından yapılan ihale kapsamında 
çalıştırılan 14 kişi temizlik 
personeli ile ve malzemeli olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda yapılan kurum içi anket 
verilerine göre 2012 yılsonu itibarı 
ile kurum içi temizlik hizmetinden 
duyulan memnuniyet oranı %76 olarak 
gerçekleşmiştir.

f) Güvenlik Hizmeti

kurum içi yapılan anket verilerine 
göre 2012 yılsonu itibarı ile Güvenlik 
hizmetinden duyulan memnuniyet oranı 
%81 olarak gerçekleşmiştir.

GARAJ AMİRLİĞİ VE MAKİNE 
İKMAL BÜROSU

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm 



müdürlükler ile hizmet birimlerinin 
çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu 
sağlamak üzere resmi ve kiralık 
hizmet araçlarımız ile araç desteği 
müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Bunun 
yanında belediyemizde bulunan tüm 
resmi hizmet araçları, kamyon ve iş 
makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, 
lastik, bakım onarım ve tamir giderleri 
müdürlüğümüz bütçesinden karşılanıp 
temini sağlanmıştır.

a) Personel Servis Hizmeti.

Belediyemiz personelinin işe geliş ve 
gidişlerinde ulaşımının sağlanması için. il 
sınırları içinde toplam 8 noktadan servis 
hizmeti verilmekte olup bunun yanında 
ilçemiz sınırları içinde 2 adet servis aracı 
görevlendirilerek personelimizin işe 
geliş ve gidişleri zamanında ve sorunsuz 
bir şekilde sağlanmakta olup servis 
araçlarının temizliği ile geliş gidiş saatleri 
müdürlüğümüzce rutin olarak kontrol ve 
takibi yapılmaktadır.

 Bu bağlamda yapılan kurum içi 
anket verilerine göre 2012 yılsonu 
itibarı ile Personel servis hizmetinden 
duyulan memnuniyet oranı %75 olarak 
gerçekleşmiştir.

BenZin 12.963 lt

mOtOrin 702.679 lt

TOPLAM 715.642 lt

2012 Yılı Yıllık Akaryakıt Tüketim 
Çizelgesi

Müdürlüğümüzce yenilenen tesislerimiz
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Müdürlüğümüzce yenilenen tesislerimiz



S.NO CİNSİ ADET

1

resmi araçlar

Binek araç 17

2 kamYOn 10

3 kamYOnet 8

4 amBUlans 2

5 sU tankeri 4

6 OtOBüs 1

7 miniBüs 1

8 traktÖr 3

9 süPürGe araCI 1

10 mOtOsiklet 4

11 iŞ makinasI 11

 tOPlam 62

12

kiralIk araçlar

Binek araç 52

13 kamYOnet 7

15 OtOBüs 7

16 miniBüs 6

18 sePetli araç 1

19 PiCkUP 4

TOPLAM

GENEL TOPLAM

77

139

22 

 

Resmi Araç ve İş Makinelerinin Cins Bazõnda Grafiksel Dağõlõmõ. 

 
Kiralõk Araçlarõn Cins Bazõnda Grafiksel Dağõlõmõ. 
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BilGi iŞlem müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A- YETKİ,GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR
a) Belediyede mevcut olan birimlerin 
yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili 
teknik destekte bulunmak,
b) Belediyede bilgisayar 
otomasyonunun temin, kurulum 
ve birimlerle entegrasyonunu 
gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası 
oluşturmak,
c) Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli 
altyapı data ve diğer network 
planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak,
ç) Belediyemizde mevcut 
bilgisayar sistemleri üzerinde 
yüklü olan programların bakım ve 
güncelleştirmelerini yapmak veya 
yaptırmak,
d) iç ve dış birimler ile gerektiğinde 
diğer ilgili kurumlar arasında veri 
iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı 
hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini 
sağlamak,
e) Belediye internet web sitesi kurarak 
çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini 
sağlamak, belediyecilik hizmetlerini 

mevzuatın izin verdiği ölçüde internet 
ortamına taşımak vatandaşa dönük 
hizmetleri internet üzerinden sunmak,
f) Belediyenin iç ve dış birimlerle 
bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar 
ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen 
bilişim teknolojileri doğrultusunda 
donanım ve yazılımların bilgi işlem 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, 
gerekli teknik destek sağlanması 
ve ilgili birimlerin koordineli 
çalışmasının teminine yardımcı 
olmak, bu kapsamda bilgisayar 
donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, 
kurulmasına ve devreye alınmasına 
destekte bulunmak, gerektiğinde ise 
satın almak,  
g) donanım ve yazılımların bakımını 
yapmak, faal halde bulundurmak ve 
gerektiğinde ihale yoluyla bakım, 
onarım sözleşmeleri ile yetkili olan 
firmalara yaptırmak,
ğ) eğitim ve bilgilendirme seminerleri 
düzenlemek veya düzenlettirmek,
h) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek 
ve teminini sağlamak,
ı) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik 
gelişme doğrultusunda büyümesini 
sağlamak,
i) sistemlerin sürekliliğini sağlamak 

üzere gerekli emniyet tedbirlerini 
almak ve uygulamak,
j) Veri güvenliğini sağlamak ve 
uygulamak,
k) sistemi sürekli faal halde tutmak 
için diğer çevresel destek birimlerinin 
uyumluluğunu sağlamak. Bununla 
ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını 
koordine etmek,
l) telsiz, sabit telefon, cep telefon ve 
iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi 
kurmak veya kurdurmak, bakım ve 
onarımını yapmak veya yaptırmak, 
belediye telefon santralini kurmak, 
kurdurmak ve bakımlarını yapmak,
m) Belediye binaları jeneratör ve güç 
kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve 
bakım onarımını yapmak,
n) Belediye hizmet binaları kamera 
ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını 
sağlamak, bakım ve onarımlarını 
yapmak,
o) fotokopi ve yazıcıların bakımını 
yapmak, yerinde destek vermek,
ö) Gerekli yazılımları üretmek ve 
teknik desteğini sağlamak,
p) Personel kontrol sistemlerinin 
kurulumu ve bakımının yapmak veya 
yaptırmak.

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Teşkilat Yapısı

TEKNİK BÜRO PROGRAMCIWEB MASTER 
BÜROSU

EVRAK TAKİP 
BÜROSU

EĞİTİM DESTEK 
BÜROSU

MÜDÜR



2 - İnsan Kaynakları

Bilgi işlem müdürlüğümüz, 2 işçi, 2 
sözleşmeli, 3 Hizmet alım personeli 
olmak üzere toplam 7 kişi ile hizmet 
vermektedir. Bunun yanında dönemlik 
projelerde de hizmet alımı yoluna 
gidilerek personel çalıştırılmaktadır.

3 - Sunulan Hizmetler

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 » Belediye personelinin bilgisayar 
donanımı problemleri ilgili destek 
faaliyetleri

 » Belediye personelinin bilgisayar 
yazılımları problemleri ilgili destek 
faaliyetleri

 » Belediye birim personellerinin 
teknolojiyi daha etkin kullanımına 
yönelik yazılım ve donanım 
ihtiyaçlarının belirlenmesi 

 » Belediyemizin sahip olduğu 
verilerin pratik kullanımını, 
ulaşımını ve güvenli bir şekilde 
depolanmasına yönelik faaliyetler

 » kurum verilerinin güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik faaliyetler

 » Belediyemizde kullanılan teknolojik 
kaynakları en üst düzeye çıkarmaya 
yönelik faaliyetler

 » Belediyemiz hizmetlerinin mümkün 
olduğunca elektronik ortamdan 
da ulaşılabilir olmasına yönelik 
faaliyetler

 » Personelimize yönelik eğitim 
faaliyetleri

 » Belediyemiz iletişim hizmetlerine 
ait faaliyetler

 » Belediyemiz tüm birimlerinde 
kesintisiz enerji sağlanmasına 
yönelik faaliyetler

 » Belediyemiz arşiv sisteminin 
sayısallaştırılması için yapılan 
faaliyetler

 » Belediyemiz elektronik güvenlik 
sistemlerine yönelik faaliyetler

 » Belediye birimleri baskı 
sistemlerinde kullanılan cihazların 
satın alma, bakım ve onarımlarına 
yönelik faaliyetler

2 - İnsan Kaynakları Belediye birim personellerinin Personelimize yönelik eğitim 



II – AMAÇ VE 
HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇ 1 arnavutköy Belediyesi’nde 
entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem 
sistemi kurmak ve işletmek.
HEDEF 1.1 evrak kayıt-takip sistemini 
2013 yılı sonuna kadar WeB tabanlı 
hale getirmek.
HEDEF 1.2 Belediye Otomasyon 
Yazılımında GIs-mIs entegrasyonu 
sağlayarak Beyan-adres Bilgi 
sistemi(UaVt referanslı)   
eşleştirilmesinin 2014 yılı sonuna kadar 
tamamlamak.
HEDEF 1.3 Belediye sunucu donanım 
teknolojilerini günümüz ölçeğine 
göre revize ederek, bilgi ve ağ 

güvenliğini standartlara uygun şekilde  
gerçekleştirmek.
HEDEF 1.4 Belediye arşiv sisteminin 
sayısal sisteme aktarılarak 
dokümanların elektronik ortamda 
yönetilmesini ve imzalanmasını 
sağlamak.
HEDEF 1.5 Belediye iletişim 
Hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi 
için çağrı merkezi sistemini kurmak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE 
ÖNCELİKLER
 » Olası  bir felaket anında sistemin, 

zaafa uğramaksızın veri kaybına 
uğramadan çalışmaya devam 
etmesi için gerekli yapının 
kurulması

 » dijital arşiv çalışmalarının 
tamamlanması ve yaşatılması

 » elektronik imza sisteminin 
kullanımına geçilmesi

 » Belediye otomasyon sistemlerinin 
tam entegrasyonunun sağlanması

 » Personelin bilgi işlemi ilgilendiren 
problemlerine cevap süresinin ve 
bunun akabinde problemin çözüm 
süresinin minimum bir süreye ve 
standarda oturtulması

 » kurum içi ve kurum dışı tüm  
iletişim süreçlerini hızlandırmak 
için her türlü teknik altyapının 
sağlanması

 » Belediye elektrik ve  enerji 
sistemlerinin sürekli takip edilmesi, 
kesintisiz enerji sağlanması 

 » teknolojik yeniliklerin sürekli takip 
edilerek kuruma faydalı yeniliklerin 
hızlı bir şekilde uygulanmasının 
sağlanması
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

a) Evrak, Başvuru Takip ve Kurum içi 
Destek Faaliyetleri

müdürlüğümüze gelen evrak adedi 
223, giden evrak adedi 502 olarak 
gerçekleşmiştir. Web  ortamından veya 
telefonla gelen 52 adet şikayet ve talep, 
e-belediye sistemi için gelen 490 adet 
talep değerlendirildi ve sonuçlandırıldı.

kurum içi bilgi işlem destek portalından 
gelen 284, bilgi işlem destek mailinden 
gelen 637 adet talep ve  şikayet  
değerlendirildi ve sonuçlandırıldı. 

b) Network ve Güvenlik Projesi 

Belediyemiz network sisteminin 
güçlenmesi ve yönetilebilir olması için 
tüm noktalara akıllı switchler alındı 
ve konuşlandırıldı. tüm binalardaki 
network altyapısı uçtan uca revize 
edildi. network güvenliğinin sağlanması 
amacı ile 802.1x protokolünün 
uygulanmasına başlanıldı. dHCP 
sistemi kuruldu. Yedeklilik sağlandı.  
internet Güvenliğinin sağlanması için 
2 adet firewall cihazı ve analiz cihazları 
alındı. internet Güvenliği 2 noktadan 
yönetilmeye başlandı. Gençlik merkezleri 
internet güvenlikleri içinde 6 adet 
cihaz alındı. Cihazlar konuşlandırıldı ve 
yönetilmekte.  

Belediye Bolluca, arnavutköy, taşoluk 
binaları ana omurgasındaki bağlantılar 
45 mbps den, 300 mbps ye çıkartılarak 
sistemler kuruldu. Böylelikle tüm 
binalar arasındaki bağlantı hızı daha 

performanslı hale getirildi. Yeni açılan 
binaların altyapısı hazırlanarak sisteme 
dahil edildi.
Belediye tüm sistemler güvenliği için 
tek noktadan yönetimli virüs yazılımları 
sistemde kullanılır hale getirildi.

c) Enerji Sistemleri Projesi 

Belediyemiz hizmet veren tüm binalarda 
UPs cihazlarının ve jeneratörlerin 
bakımlarının yapılması için gerekli ihale 
yapıldı. Periyodik olarak tüm UPs ve 
jeneratör bakımları yapıldı. Yeni ihtiyaç 
UPs alımları ve kurulumları da yapıldı. 
Belediyemiz sadece sistem odalarına 
hizmet edecek  3 adet UPs  alımı yapıldı 
ve kuruldu. 24 saat ilkesine göre çalışan 
statik switch sistem odasına alındı ve 
kuruldu.

d) Sunucu Alım, Revizyon ve 
Güncelleme Projesi  

mevcut ana sistemde var olan 
sunucuların güncelleme işlemleri yapıldı. 
ana sisteme 72 tB brüt alana sahip yeni 
depolama ünitesi alınarak entegre edildi. 
sadece Basın Yayın birimine hizmet 
edecek şekilde 1 adet sunucu ve 1 adet 
20 tB kapasitesinde depolama ünitesi 
alınarak kullanıma sunuldu.  arGem 
bilgisayar laboratuvarları kurulumu için 
4 adet sunucu alındı ve laboratuvarlar 
kuruldu. Belediyemiz kullanılan 
sanallaştırma  yazılımı güncelleme 
işlemi yapıldı. 

e) Çağrı Merkezi Projesi

444 4 597 numarası belediyemiz 
çağrı merkezi numarası olacak şekilde 
tahsisleri yapıldı ve kullanılmaya 

başlandı. 444 4 597 altına 30 kanal 
PrI hattı tahsisi yapılarak sisteme dahil 
edildi. sistem için gerekli sunucular 
kuruldu ve canlı yedeklilik sağlandı. 
Yazılımlar uyarlandı. çağrı merkezi 
yapısı için gerekli tüm teknik altyapı 
kuruldu ve sistem çalışır vaziyette teslim 
edildi. 2 adet personel desteği sağlandı. 
Organizasyon için gerekli çalışmalar 
yapıldı ve yapılmaya devam edilmekte.

f) Hizmet Binaları Güvenlik Sistemleri, 
PDKS ve İletişim Çalışmaları

tüm hizmet binaları için yeni yapıya 
göre santral sistemleri revize edildi ve 
bakımları yapıldı.

tüm hizmet binaları kamera ve güvenlik 
sistemleri gerekli yerlere ilaveler yapıldı 
ve bakımları yapıldı.

mevcut telsiz sistemlerinin bakım ve 
onarımları yaptırıldı.

internet, Gsm ve sabit telefon 
yeni abonelikler, iptaller ve tarife 
tanımlamaları yapılarak iletişim 
hizmetlerinin verimli bir şekilde 
yürümesi için gereken çalışmalar yapıldı. 

Bilgilendirme amaçlı içeriklerin 
sağlandığı, dokunmatik 2 adet 42” 
kiOsk alınarak Bolluca ve arnavutköy 
Hizmet binalarına konuşlandırıldı. 

toplantı odalarına gerekli dokunmatik 
ekranlar, projeksiyon ve ses sistemleri 
alınarak hizmete sunuldu.

Belediye personel takibi için yüz 
tanıma sistemleri devreye alındı ve 
hizmete sunuldu. diğer hizmetler için 
talep edilen (Yüzme havuzları, gençlik 

Bütçe Gerçekleşen Kalan Ödenek

2.853.000,00 2.379.507,00 473.492,39

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



merkezleri vb.) turnike, kartlı geçiş, 
sıramatik ve takip sistemleri için gerekli 
ekipmanlar alınarak sistemler çalışır 
halde teslim edildi. 

g) İyileştirme Çalışmaları

teknolojisi eskiyen bilgisayarlar 
değiştirildi. Yeni bilgisayar ve 
bilgisayar malzemeleri talepleri 
karşılandı. 
mevcut internet bağlantımız, 30 
mbps başka bir hat alımı yapılarak 
desteklendi. mevcut fotokopi 
makineleri, plotter ve yazıcıların bakım 
onarımları yaptırıldı. ihtiyaç talepleri 
alınarak, eskiyen cihazlar değiştirildi. 
Yerine yeni cihazlar satın alındı.  Bu 
cihazlar için toner ve sarf malzeme 
tedarikleri sağlandı, sürekli olarak 

yerinde destek verildi.
tüm hizmet binalarımızı kapsayacak 
şekilde teknik personellerimiz sürekli 
ve yerinde teknik destek vermektedir. 
Yerinde destek ve kullanıcı eğitimi 
çalışmaları devam etmektedir. 

h) Yazılım Çalışmalarımız

I.Veri Entegrasyon Çalışması

Bu çalışmada; Belediye Otomasyon 
yazılımı ile Coğrafi Bilgi sistemleri 
yazılımı verilerinin çakıştırılması, 
programların bütünleşik bir şekilde 
çalışması, emlak beyanları ve diğer 
verilerin tutarlılığı ve doğruluğunun 
artırılması sağlanarak kaçakların 
asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda yapılan saha 
çalışmasında elde edilen veriler UaVt 

yapısı ile entegre bir şekilde Coğrafi 
Bilgi sistemleri yazılım ortamına 
girilmiştir. Coğrafi Bilgi sistemleri 
yazılımındaki son güncel bu bilgilerin 
emlak beyanları ile çakıştırılması için 
birimimizce ekip kurulmuştur. Bu ekip 
beyan eşleştirmelerini gerçekleştirmiş 
olup tüm mahalleler için eşleştirmeleri 
sağlamıştır. Bu çalışmada yüzde 60 
oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 
Beyan çalışmaları ilgili birim tarafından 
devam ettirilmektedir. 

II. Diğer Yazılım Çalışmaları

müdürlüğümüz bünyesinde, gelen 
talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
aşağıdaki yazılımlar üretilerek, işlemlerin 
daha hızlı ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Yazılım adı Kullanılan Müdürlükler

destek Portalı  Bilgi işlem müdürlüğü

istihdam Portalı  kültür ve sosyal işler müdürlüğü

Havuzlar satış Otomasyonu  mali Hizmetler müdürlüğü

çağrı merkezi Yazılımı  Basın Yayın Halkla ilişkiler müdürlüğü

stok takip Programı  kültür ve sosyal işler müdürlüğü
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Bunun yanında süreç analiz çalışması için gerekli yazılım, dijital arşiv çalışmaları için gerekli yazılım ve teknik birimlerce 
talep edilen Cad yazılımları tedarik edilerek kullanıma sunulmuştur. daha önce alımı yapılmış diğer yazılım ve sistemlerin 
güncellemeleri de yapılmıştır. 

III. Web Uygulamaları

Belediyemiz web içerikleri, 1 personel ile sürekli güncellenip geliştirilmektedir. 

arnavutköy kent konseyi (www.arnavutkoykentkonseyi.org), asYam (www.arnavutkoyasyam.org), aYem  ( www.ayem.org ) 
web sayfaları yeni yapılarak yayına alınmıştır. ayrıca arGem internet sayfası da hazırlanarak yayına alınmıştır. tüm web sayfaları 
güncelleme ve geliştirmelerine devam edilmektedir. 

IV. Dijital Arşiv Çalışmaları

Belediyemiz arşiv evraklarının taranarak dijital ortamda döndürülmesi için gerekli donanımlar (profesyonel a0,a3 ve a4 
tarayıcılar vb.) tedarik edilmiştir. Bunun yanında evrakları görüntüleme ve yönetme amaçlı yazılım alımı da yapılarak kullanıma 
sunulmuştur. çalışmalar halen devam etmektedir.

2– Performans Sonuçları

FAALİYET PROJE PERFORMANS HEDEFİ
2012 GERÇEKLEŞME 

ORANI

evrak kayıt-takip sistemini 2013 yılı sonuna kadar 
WeB tabanlı hale getirmek

2013 yılı sonuna kadar sistemi kurmak 100%

2012 yılı sonuna kadar, GIs-mIs entegrasyonunu %60 
oranında tamamlamak

% 60 100%

2012 yılı içerisinde sunucuları revize ederek 
sanallaştırmak ve güvenlik politikalarını standartlara 
göre uygulamak için gerekli ihaleyi yapmak

2012 yılı içerisinde 100%

2014 yılı sonuna kadar belediye dokümanlarının 
dijital ortama aktarılarak bir yazılım üzerinden 
yönetilmesini sağlamak

2014 yılı sonuna kadar %50

2012 yılı sonuna kadar belediye iletişim sisteminde 
revizyon yaparak çağrı merkezi sistemini kurmak

2012 yılı sonu %100
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SAĞLIK VE 
SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ



saĞlIk iŞleri müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI 

1- Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 
amaçları,  prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık makamının emir 
ve direktifl eri doğrultusunda olmak 

üzere; belediye personeline, sosyal 
güvencesi olmayan fakir hastalara 
sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığını 
ilgilendiren konularda ve koruyucu halk 
sağlığı hizmetlerinin sunulmasında diğer 
sağlık kurumları ile birlikte çalışmalar 
yapmak,ilçede başıboş hayvanların 
toplanması tedavisi, ıslahı ve insan 
sağlığı açısından şehir yaşamına uygun 
hale getirilmesi, insan yaşamını tehdit 
eden zararlı haşerelerle etkin mücadele 
çalışmalarını yapmak, sürekli eğitim 
ve denetimlerle gıda güvenliğinin 
sağlanmasında görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

sağlık işleri müdürlüğü, ilgili mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
da sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

müdürlüğümüz, Belediyemizin insan 
ve hayvan sağlıyla ilgili bütün ve iş 
işlemlerinin ifasında ilgili mevzuat 
dahilinde yetkilidir.   

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

VETERİNER  
BÜROSU

ACİL MÜDAHALE VE 
LABORATUAR 

GENEL EVRAK 
BÜROSU  

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

2- Personel Durumu

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 5 memur ve 7 işçi olmak üzere toplam 12 personelle yürütmektedir.  

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüz ilçede kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetleri ve ilçede genel sağlığı tehdit 
edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla toplama ve tedavi çalışmalarını arttırmayı hedefl emektedir.



Evde sağlık ve evde temizlik hizmetimiz



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına  ait gider bütçesi gerçekleştirme tablosu aşağıda verilmiştir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ
müdürlüğümüzün 2012 yılı içinde 2 adet stratejik plan hedefi mevcut olup ilişkili olan performans hedefleri;  
1) ilçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla, toplama ve tedavi çalışmalarından 
vatandaşların duyduğu memnuniyet oranını 2012 yılı sonunda %40 düzeyinde gerçekleştirmek. 
2) ilçedeki sahipsiz hayvan sayısını 2012 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon yolu ile toplamda %2 oranında azaltmak.

Bütçe Yılı Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini
Müdürlüğümüzün 

Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme Oranı

2012 1.052.500,00 625.507,59 % 59,43

Bütçe ve Gider Durumu

Performans Göstergeleri 2012 Ocak-Eylül

Isırık vakalarının sayısı 64

karantina geçiren mahalle sayısı 1

l    134 - 135     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU l    134 - 135     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU



C- SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ İLE 
İLGİLİ OLAN HİZMETLER
Poliklinik Hizmetleri:

 » Belediye personeline, sosyal 
güvencesi olmayan fakir hastalara 
poliklinik hizmeti vermek ve gerekli 
durumlarda hastanelere sevk 
etmek.

 » Öğrenci ve sporcuların sağlık 
muayenelerini yapmak ve sağlık 
raporu tanzim etmek.

 » toplum sağlığını ilgilendiren 
konularda diğer sağlık kurumları ile 
birlikte çalışmalar yapmak.

 » 527 adet hasta muayene ve sevk 
işlemleri yapılmıştır.

Laboratuar Hizmetleri:

 » Hemotolojik testler, tam idrar 
tetkiki, biyokimya testleri, 
gebelik testi ve serolojik testler 
yapılmaktadır.

 » 168 adet laboratuar işlemleri 
yapılmıştır.

Acil Tedavi Hizmetleri:

 » enjeksiyon, tansiyon takibi, 
pansuman, serum takma ve sütür 
işlemleri yapılmaktadır.

 » 1047 adet acil müdahale 
işlemleri,29 pansuman ve 126 
adet enjeksiyon işlemi, 796 adet 
tansiyon takibi işlemi yapılmıştır.

Göz Muayenesi Hizmetleri :

 » müdürlüğümüzde 5615 hastanın 
göz muayenesi yapılmıştır.

Cenaze ve Defin Ruhsatı Hizmetleri:

 » Cenaze muayenesi, defin 
ruhsatı, mernis belgesinin (ölüm 
tutanağı) düzenlenerek ilçe nüfus 
müdürlüğüne gönderilmesi.

 » 131 adet cenaze muayene işlemi, 131 
adet ölüm belgesi düzenlenmesi 
işlemi, 126 adet mernis 
düzenlenmesi işlemi, 447 adet 
cenaze yakınına  yemek hizmeti 
için ve 213 adet araç hizmeti için 
kültür ve sosyal işleri müdürlüğüne 
yönlendirme işlemi, 12 adet istatistik 
işlemleri yapılmıştır.  

Nakil Ambulansı Hizmetleri:

 » ilçemizdeki yatalak ve fakir 
hastalara hastanelerdeki tedavileri 
için nakil ambulans hizmeti 
verilmektedir.

 » 405 adet yatalak fakir hastaya nakil 
ambulansı hizmeti verilmiştir.

Kadın Sağlığı Hizmetleri 

 » iBB ile ortaklaşa kadın ve aile 
sağlığını korumaya yönelik 
hizmetler verilmektedir.

Evde sağlık Hizmetleri

 » arnavutköy devlet Hastanesiyle 
ortaklaşa yürütülen evde sağlık 
hizmeti çalışmasına devam 
etmektedir.

D-EVRAK KAYIT BİRİMİ İLE 
İLGİLİ OLAN HİZMETLER:
 » Gelen giden evrakların, dosyaların 

ve diğer belgelerin kayıt, havale, 
zimmet ve benzeri dosya 
işlemlerinin yürütülmesi, gelen 
tüm belgelerin önceki belgeler 
ve dosyalarla bağının kurulması 
işlemleri yapılmaktadır.

 » 736 adet gelen evrak kayıt altına 
alınmıştır.

 » 660 adet giden evrak işlemi 
yapılmıştır.

E- VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ 
İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER
Hayvan Sağlığı ile İlgili Hizmetler:

 » müdürlümüze telefon, mail ve 
dilekçelerle gelen şikayetlere 
gidilmekte, Belediyemizin iBB ile 
birlikte çalıştırdığı Cebeci Hayvan 
Barınağı’nda sahipsiz sokak 
köpeklerine rehabilitasyon ve 
aşılama işlemleri yapılmaktadır.

 » 2496 adet telefon ve beyaz 
masadan gelen şikâyetlere 
gidilmiştir.

 » 942 adet sokak köpeklerini 
toplama ve rehabilitasyon işlemleri 
yapılmıştır.

 » 26 adet kuduz aşılama işlemi 
yapılmıştır.

İlaçlama Hizmetleri:

 » iBB ile birlikte larva işlemleri 
yapılmıştır.

İş Yeri Denetim Hizmetleri:

 » ilçe tarım müdürlüğü ile birlikte 
işyeri denetimleri yapılmaktadır.

 » 398 adet işyeri sağlık yönden 
denetlenerek sağlık görüşleri 
yazılmıştır. 

Şüpheli Isırık Vakalarına Müdahale 
İşlemleri:

 » 64 adet şüpheli ısırık vakasına 
müdahale edilmiştir. 

Kurban Kesim ve Satış Yeri  
Çalışmaları: 

 » 2012 yılında kurban Bayramı 
öncesinde kurban satış yeri  
çalışması yapılmıştır. 

 » kurban satış yerine getirilen 160 
adet büyükbaş ve 71 adet küçükbaş 
hayvanın muayeneleri yapılmıştır.



Evde sağlık hizmetimiz
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temiZlik iŞleri müdürlüĞü
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I-GENEL BİLGİLER
GÖREV, YETKİ  VE 
SORUMLULUKLAR;

Müdürlüğümüzün Görevleri;

5393 sayılı Belediye kanunun 15/g 
maddesinde belirtildiği üzere; katı 

atıkların toplanması, taşınması, 
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili 
bütün hizmetlerin verilmesidir.

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı;

arnavutköy ilçe sınırları dahilinde; ilçenin 
genel temizliğinin yapılması ve üretilen  
atıkların ilgili yönetmeliklere uygun 

olarak toplanması ve ilgili yerlere teslimi  
ile yetkilidir.

Müdürlüğümüzün Sorumlulukları;

temizlik işleri müdürlüğü, kanun, 
yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen 
sorumluluklarının yanında görev ve 
yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve 
başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

Birime  İlişkin Bilgiler;

1- Teşkilat Yapısı;

TEMİZLİK BÜROSUMUEMALAT 
BÜROSUŞEFLİK ÇEVRE SAĞLIĞI 

BÜROSU

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ



2- İnsan Kaynakları;

müdürlüğümüz bünyesinde 1 vekil 
müdür, 2 memur, 3 işçi personel 
ve 1 adet sözleşmeli personel  
bulunmaktadır.

3-Sunulan  Hizmetler;

 » Belediyemiz sınırları dahilinde çıkan 
çöpleri toplamak,

 » Bölgemizde toplanan çöplerin, katı 
atık imha sahasına naklini sağlamak, 

bölgemiz sınırları içerisinde bulunan 
okul ve resmi dairelerin çöplerini 
günlük olarak toplamak,

 » Cadde ve sokakların periyodik 
olarak temizlenmesini sağlamak,

 » mahalle pazarları kalktıktan sonra 
çöplerini toplamak ve pazar yerini 
yıkamak,

 » Belediyemiz sınırları içerisindeki 
sağlık kuruluşlarının ve işyeri hekimi 
bulunduran işletmelerin tıbbi 

atıklarını mevzuatlara uygun olarak 
toplamak,

 » çöp kamyonlarının günlük olarak 
temizliğini yapmak,

 » ilçe sınırları içerisinde bulunan 
ibadethanelerin  periyodik olarak 
temizliğini yapmak,

 » Vatandaşların temizlik ile alakalı 
şikayetlerini bizzat yerinde 
inceleyerek en uygun çözümleri 
bulmak.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ;

Amaç;

ilçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere 
teslimini sağlamak.

Hedef;

ilçenin genel temizliğinden halkın duyduğu mennuniyet düzeyini her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda % 90 
düzeyine yükseltmek.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER;

1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

müdürlüğümüzün 2012 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



B- PERFORMANS BİLGİLERİ;

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri;

müdürlüğümüzde  2012 yılı  içerisinde 1 adet açık ihale yapılmıştır. (çöp konteyner alım ihalesi). temizlik faaliyetlerimizi  
01.10.2010 tarihinde yapılan 36 aylık hizmet ihalesi ile sürdürmekteyiz.

arnavutköy ilçesi Geneli temizlik katı atık toplama ve nakli işi ihalesi kapsamında temizlik işlerinde 197 personel çalıştırılmış 
olup, kullanılan araç  sayısı aşağıdaki gibidir.

BÜTÇE KODU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE KONAN HARCANAN KALAN TUTAR

05.1.0.5.01 Personel Giderleri    347.000,00 286.710,03 60.289,97

05.1.0.5.02 sosyal Güvenlik kurumlarına      65.000,00    52.545,32 12.454,68

05.1.0.5.03 mal ve Hizmet alım Giderleri   11.956.000,00 11.741.923,43 214.076,57

 TOPLAM   12.368,000,00 12.081.178,78  286.821,22

                                                                2012 yılı bütçe gerçekleşme oranı: %97.7

İŞİN ADI İHALE TARİHİ SÜRE İHALE ŞEKLİ İHALE BEDELİ

arnavutköy ilçesi Geneli temizlik katı atık  
toplama ve nakli Hizmet alımı     

16.08.2010
01.10.2010   
30.09.2013

        açık ihale
    20.717.544,50 

tl+ kdV

çöp konteyner alım ihalesi (700 adet) 28.03.2012   açık ihale
      215.000,00 

tl+ kdV

SIRA NO ARACIN CİNSİ SAYISI

1 çöp kamyonu 22

2 süpürme aracı 3

3 Binek Oto 4

4 su tankeri 1

5 kamyonet 4

6 Yıkama ve dezenfekte aracı 1

7 tıbbi atık aracı 1
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Katı Atık Toplama

2012 Yılı  içinde  yapılan  çalışmalar  şu şekildedir;

Pazar Yeri Temizliği    

Bölgemizde kurulan 20 adet Pazar yerinin toplam büyüklüğü 63.781 m² dir.

Pazar yerleri kaldırıldıktan sonra 14 kişiden oluşan temizlik ekibiyle, çöpleri toplanmakta, tayzikli suyla yıkanmakta, elle ve 
mekanik olarak süpürülmektedir. 2012 yılında 1031 kere Pazar yeri temizliği yapılmış olup, temizlenen toplam alan büyüklüğü 
3.269.308  m²  dir. 

AİT OLDUĞU AYLAR SEFER SAYISI MİKTARI (Ton)

Ocak 2012 532 4.287,800

Şubat 2012 553 4.618,650

mart 2012 606 4.772,450

nisan 2012 605 5.127,450

mayıs 2012 639 5.450,250

Haziran 2012 642 5.737,100

temmuz 2012 640 5.894,100

ağustos 2012 657 5.855,900

eylül  2012 609 5.273,650

ekim 2012 671 5.917,000

kasım 2012 613 5.203,200

aralık 2012 610 5.513.100

Toplam 7377  sefer     63.650,650  ton         

Toplanan Atık Miktarı ve Araç Sefer Sayıları

Katı Atık Toplama



SIRA 
NO

PAZARIN ADI
KURULDUĞU 
GÜN

TAHTA ADEDİ TEMİZLİK YAPILAN ALAN

sağ (adet) sol (adet) Uzunluk (m) Genişlik (m) alan (m²)

1
arnavutköy Pazartesi 
Pazarı

Pazartesi 57 67 120 10 1.200

2 arnavutköy salı Pazarı salı 216 196 350 10 3.500

3
a.köy imrahor 
çarşamba Pazarı

çarşamba 193 197 354 8 2.832

4
arnavutköy çarşamba 
Pazarı

çarşamba 45 9 90 8 720

5
arnavutköy Perşembe 
Pazarı

Perşembe 190 186 300 12 3.600

6
arnavutköy Cumartesi 
Pazarı

Cumartesi 168 171 307 10 3.070

7
arnavutköy Pazar 
Pazarı

Pazar 398 397 714 12 8.568

8 Boğazköy Cuma Pazarı Cuma 226 224 403 7 2.821

9 Boğazköy Pazar Pazarı Pazar 165 163 536 7 3.752

10
Bolluca çarşamba 
Pazarı

çarşamba 45 45 80 7 560

11
Bolluca Cumartesi 
Pazarı

Cumartesi 246 210 378 12 4.536

12
durusu Cumartesi 
Pazarı

Cumartesi 147 148 266 10 2.660

13 Haraççı Cuma Pazarı Cuma 209 200 360 10 3.600

14 taşoluk salı Pazarı salı 146 149 267 8 2.136

15
taşoluk Perşembe 
Pazarı (tOki)

Perşembe 129 161 290 10 2.900

16
Hadımköy Pazartesi 
Pazarı (tOki)

Pazartesi 153 171 318 12 3.816

17
Hadımköy çarşamba 
Pazarı

çarşamba 161 151 270 12 3.240

18
H.köy (merkez) 
Cumartesi Pazarı

Cumartesi 248 253 140 60 8.400

19
Hadımköy deliklikaya 
Cumartesi 

Cumartesi 48 37 70 7 490

20 Hadımköy Ömerli Pazarı Pazar 60 64 115 12 1.380

TOPLAM 3250 3199 GENEL TOPLAM 63.781
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Mekanik Süpürme

4 adet yol süpürme aracı haftanın 6 günü hizmet vermekte olup, araçların 3’gündüz, 1’i  gece çalışmaktadır. 1 araç günlük 
ortalama 45 km mesafeyi süpürerek 67.500 m² alan temizlemektedir. 2012 yılında toplam olarak 84.240.000 m² mekanik 
süpürme yapılmıştır. 

Günlük Süpürülen Mesafe (m)= 180.000            Günlük Süpürülen alan (m2)= 270.000
Haftalık Süpürülen Mesafe (m)= 1.080.000            Haftalık Süpürülen alan (m2)= 1.620.000 

Yıllık Süpürülen Mesafe (m)= 56.160.000             Yıllık Süpürülen alan (m2)= 84.240.000

ARNAVUTKÖY İLÇESİ HAFTALIK SÜPÜRME PROGRAMI
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1
1 nolu 
süpürge

arnavutköy-
Hadımköy-
Haraççı

45.000 6 270.000 +  +  +  +  +  +    

2
2 nolu 
süpürge

arnavutköy-
taşoluk-
Bolluca-
Boğazköy 

45.000 6 270.000  +  +  +  +  +    +

3
3 nolu 
süpürge

Hadımköy-
Haraççı-
durusu

45.000 6 270.000 +  +  +  +  +  +    

4
4 nolu 
süpürge

taşoluk-
Bolluca-
Boğazköy-
Haraççı-
köyler

45.000 6 270.000 +  +  +  +  +    +  

Mekanik Süpürme



Elle Süpürme   

72 işçi müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde 72 ayrı bölgede elle süpürme işi yapmaktadır. 

Tıbbi Atık Toplama

Bölgemizde faaliyet gösteren 49 adet sağlık kuruluşu ve işyeri hekimliğinin tıbbi atıkları haftada 1 gün evsel atıklara karıştırılmadan 
ayrı olarak toplanmıştır.

AİT OLDUĞU AYLAR MİKTARI (Kg)

Ocak 2012 2.050  kg

Şubat 2012 2.150  kg

mart 2012 2.850  kg

nisan 2012 1.850  kg

mayıs 2012 2.100  kg

Haziran 2012 2.600  kg

temmuz 2012 1.412  kg

ağustos 2012 1.800  kg

eylül  2012 2.134  kg

ekim 2012 1.750  kg

kasım 2012 2.000  kg

aralık 2012 1.750  kg

Toplam  24.446 kg         

Toplanan Tıbbi Atık Miktarı 
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İbadethane  Temizliği

ilçemizde bulunan 103 adet ibadethane ekiplerimiz tarafından sırayla temizlenmektedir. 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 
toplam 344 adet ibadethane temizliği yapılmıştır. Bu çalışma periyodik olarak aralıksız devam edecektir.

Ait Olduğu Aylar
Temizliği Yapılan 

İbadethane Sayısı

Ocak 2012 28  adet

Şubat 2012 29  adet

mart 2012 36  adet

nisan 2012 30  adet

mayıs 2012 24  adet

Haziran 2012 35  adet

temmuz 2012 19  adet

ağustos 2012 22  adet

eylül 2012 34  adet

ekim 2012            28 adet

kasım 2012            28 adet

aralık 2012            31 adet

Toplam 344  adet

Çöp Konteyneri Tamir ve 
Bakım Faaliyetleri

Belediyelerin birleşmesinden 
sonra yapılan sayımlarda (30 mart 
2009) ilçe genelinde muhtelif 
sokaklara yerleştirilmiş 2958 adet 
çöp konteyneri olduğu, ayrıca her 
bölgede konteynerle çöp toplama 
sistemi olmadığı anlaşılmıştır.  Bu 
tarihten sonra yapılan çalışmalarda, 
konteyneri olmayan bölgelerin tespit 

edilmesi ve vatandaşların taleplerinin 
değerlendirilmesi sonucunda 31 aralık 
2012 tarihi  itibariyle çöp konteyner 
sayımız 3736’ya ulaşmıştır. Bu 
konteynerlerin bakım ve onarımları  
önceden kadememizde yapılmaktaydı. 
ancak mesafeden dolayı zaman ve 
işgücü kaybı yaşandığından artık 
konteynerler  bulunduğu bölgede 
tamir edilmektedir (hafif tamiratlar 
sahada, ağır tamiratlar kademede 

yapılmaktadır.). Bu iş için kullandığımız 
araç; kaynak, boyama ve ilaçlama 
faaliyetlerini yerine getirebilecek 
ekipmanlara sahiptir. 

Yokuş olan bölgelerdeki çöp 
konteynerleri vatandaşın can ve 
mal güvenliğini tehdit etmemesi 
açısından kaldırımlara yapılan cep 
içine yerleştirilmekte, geniş olmayan 
kaldırımlarda ise demir profilden koruma 
içine alınmaktadır. 

Tarih                       Adet

30  mart 2009 2958

31 aralık 2009 3355

31 aralık 2010 3491

31 aralık 2011 3604

31 aralık 2012 3736

İlçedeki Çöp Konteyner Sayısı

İbadethane  Temizliği



Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Faaliyetleri

konteyner yıkama ve dezenfekte aracı günde ortalama 50 adet konteyner yıkayarak haftanın 6 günü çalışmaktadır. 01.01.2012 
– 31.12.2012 tarihleri arasında  yaklaşık 15650 adet konteyner yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmaya ilave olarak çöp 
konteynerleri aylık periyotlarda bakteri ve hastalık riskine karşı ilaçlanarak etrafl arı kireçlenmektedir.

Tarih Tamir Edilen Konteyner Sayısı Boyanan Konteyner Sayısı

Ocak 2012 127 adet 40 adet

Şubat 2012 42  adet ------

mart 2012 356  adet 311 adet

nisan 2012 301  adet 396 adet

mayıs 2012 193  adet 409 adet

Haziran 2012 133  adet 152 adet

temmuz 2012 99  adet 384 adet

ağustos 2012 195  adet 334 adet

eylül 2012 300  adet 397 adet

ekim 2012 357 adet 229 adet

kasım 2012 186 adet 234 adet

aralık 2012 232 adet 264 adet

Toplam 2521  adet 3150  adet

  Bakımı Yapılan Konteyner Sayıları
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Mıntıka Temizliği

ana caddelerde, yeşil alanlarda, mahallelerde, boş alanlarda periyodik aralıklarla 15 personel ile çöp toplama ve mıntıka temizliği 
hizmeti verilmiştir. 

Bordür ve Orta Refüj  Boyama Faaliyeti

arnavutköy ilçesi genelinde 01.06.2012 – 29.06.2012  tarihleri arasında  104.920 metre  bordür taşı ve orta refüj boyanmıştır.

BÖLGE BOYANAN MESAFE (Metre)

arnavutköy 58.504

taşoluk 11.332

Boğazköy 6.144

Haraççı 7.722

Hadımköy 11.197

Ömerli 1.168

karaburun 2.840

Yeşilbayır 850

nakkaş 1.100

Balaban 1.000

Boyalık 1.040

dursunköy 573

sazlıbosna 1.450

toplam 104.920

Yılı Tanzim Edilen Katı Atık Sözleşme Sayısı Tahakkuk Miktarı

2012 159 355.200 tl

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

karaburun sahili, koruluklar, resmi 
piknik alanları ve vatandaşların piknik 
yapmasının muhtemel olduğu ağaçlık 
alanlara temizlikle ilgili 20 adet uyarıcı 
levha konulmuştur.      

Fabrika Atıkları ile İlgili Çalışmalar

Bilindiği üzere ilçemiz genelinde, 
özellikle Hadımköy  Haraççı ve taşoluk 

bölgelerinde yoğun bir şekilde işyeri ve 
sanayi kuruluşları mevcuttur. Bölgede 
yapılan çalışmalarda bazı firmaların, 
evsel atık haricinde endüstriyel nitelikli 
atıklarda çıkardıkları tespit edilmiştir.  
Bu firmaların bir kısmının atıklarını 
kendi imkanlarıyla, bir kısmınında özel 
firmalar aracılığıyla düzenli depolama 
sahalarına taşıdıkları anlaşılmıştır. Buna 
ilave olarak  bu hizmeti belediyemizden 

talep eden işletmeler için; meclis kararı 
ile işyeri atıkları ücreti belirlenmiştir. 
(25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan tehlikeli atıkların 
kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen 
atıklar hariç, evsel nitelikteki endüstriyel 
atıkların nakli için geçerlidir.) 31.12.2012 
tarihi   itibariyle  hizmet verilen işyeri 
sayısı ve alınan tahakkuk edilen ücretler 
aşağıdaki gibidir.



2- Performans Sonuçları Tablosu:

Performans hedefi; ilçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet düzeyini her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı 
sonuna kadar % 90 düzeyine yükseltmek.

Performans Göstergeleri;

 2012 Tahmini 2012 Gerçekleşen

Halkın duyduğu memnuniyet düzeyi (%) 84 83
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BasIn YaYIn Ve 
Halkla iliŞkiler müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER

1- Teşkilat Yapısı

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
BASIN YAYIN 

BÜROSU

İLETİŞİM
MERKEZİ

ÇAĞRI 
MERKEZİ

GENÇLİK VE 
SPOR BÜROSU

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRÜ



2- Personel Durumu

müdürlüğümüzde; müdür, Şef, 2 sözleşmeli Personel, 5 işçi, ve 16 hizmet personeli olmak üzere 25 kişi hizmet etmektedir.

3- Sunulan Hizmetler

5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler müdürlüğü 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 48’inci maddesi 
ile Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine 
dayanılarak Belediye meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE 
HEDEFLERİ
Amaç: Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 
müdürlüğünün amacı: Belediye 
Başkanlığımızın basın ve yayın 
organlarıyla etkili ve düzenli olarak 
ortak çalışmalarını düzenlemek 
iletişim stratejisini planlamak ve 
uygulamak, belediye hizmetlerini 
halka duyurmak ve bilgilenmelerini 

sağlamak, hizmetlerden halkın 
yararlanabilmesi için gerekli 
dokümantasyon çalışmalarını yapmak, 
halkın ihtiyaçlarını dilek ve isteklerini 
tespit etmek ve üst yönetime sunmak, 
şikâyetlerin çözümü için ilgili birimlerle 
koordinasyon kurmak ve hizmetlerden 
yararlanan halkımızın memnuniyet 
oranının yükseltilmesi için gerekli 
işlemleri yapmak temel amacımızdır.

Hedef: müdürlüğümüzün 2012 yıllarına 
ait hedefl eri aşağıdaki gibidir:

1- Belediye Başkanlığımızda nitelikli bir 
iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin 
kurulması, standartların uygulanması ve 
geliştirilmesi,

2- Belediye Başkanlığımızın basın 
yayın organlarıyla etkili iletişimlerinin 
sağlanması, 

3-Yapılan tüm çalışmaların aktif olarak 
halkımıza duyurulması,

4-Belediye-vatandaş kaynaşmasının en 
üst düzeye çıkarılması



B. MALİ BİLGİLER:

1- Basın - Yayın Bürosu Çalışmaları

2012 Bütçe Yılı Faaliyetler
2012 Yılı Verilen 

Ödenek
Harcanan 2012 Kalan Ödenek

20
12

 y
ılı

 b
üt

çe
 c

et
ve

li

Personel Giderleri 363.000,00 289.014,59 73.985,41

sosyal Güvenlik 
kurumuna devlet Primi 

Giderleri
75.500,00 59.917,33 15.582,67

mal ve Hizmet alım 
Giderleri

4.576.000,00 4.170.523,10 405.476,90

transferler 0,00 0,00 0,00

sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00

Toplam 5.014.500,00 4.519.455,02 495.044,98

Basın – Yayın Bürosunun 12 Aylık Çalışma Raporu

faaliyetler 2012 Yılı Hedef 2012 Gerçekleşmesi Gerçekleşme Oranı

fotoğraf çekimi 300 350 % 117

Video çekimi 200 212 % 106

Yayınlanan 
Haber sayısı

Ulusal Basın 100 154 % 154

Yerel Basın 200 231 % 115

e-Basın 900 717 % 79

Görsel Basın 30 17 % 57

UlUsal medYa reklam deĞeri (tl) 1.000.000,00 tl 16.548.710,17 tl % 165
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 » Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-yayın servisimiz, 2012 yılının 12 ayında toplamda 350 iş fotoğraflamıştır.

 

  
 

¥ Fotoğraf ‚ekimi Yapõlan İş Sayõsõ; Basõn-yayõn servisimiz, 2012 yõlõnõn 12 ayõnda 
toplamda 350 iş fotoğraflamõştõr.  
 

 
 

 
                            (Grafik 1) 

 
 

¥ Video ‚ekimi Yapõlan İş Sayõsõ; Basõn-Yayõn Servisimiz, 2012 yõlõnõn 12 ayõnda                                    
toplamda 212  işin video kaydõnõ gerçekleştirmiştir.  
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Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-yayın servisimiz, 2012 yılının 12 ayında toplamda 350 iş fotoğraflamıştır.



 » Video Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-Yayın servisimiz, 2012 yılının 12 ayında toplamda 212  işin video kaydını gerçekleştirmiştir. 
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¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ / Ulusal Basõn ve Yerel Basõn; Medya Takip Merkezi 
verilerine gšre 2012 yõlõnõn 12 ayõnda 385 adet haberimiz ulusal ve yerel basõnda yer 
almõştõr.   
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 »  Yayınlanan Haber Sayısı / Ulusal Basın ve Yerel Basın; medya takip merkezi verilerine göre 2012 yılının 12 ayında 385 adet 
haberimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır. 

 » Yayınlanan Haber Sayısı / E-Basın; ülkemizde faaliyet gösteren internet gazetelerinde; 2012 yılının 12 ayında 717 
haberimiz yer almıştır.
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¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ / E-Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren internet 
gazetelerinde; 2012 yõlõnõn 12 ayõnda 717 haberimiz yer almõştõr. 
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¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ/ Gšrsel Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 

2012 yõlõnõn 12 ayõnda 17 adet haberimiz yer almõştõr.  
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 » Yayınlanan Haber Sayısı/ Görsel Basın; ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 2012 yılının 12 ayında 17 adet 
haberimiz yer almıştır.

 » Reklam Eşdeğeri ($); medya takip merkezi verilerine göre 2012 yılı 12 ayında ulusal basında yayınlanan haberlerin reklam 
karşılığı aşağıda gösterilmiştir. Bu verilere göre; 2012 yılının 12 ayında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 1.102.046 $ 
değerindedir. televizyonlarda yer alan haberlerimizin reklam karşılığı ise 8.223.798 $ değerindedir. Bu değerler yalnızca 
“arnavutköy Belediyesi” içerikli haberler için çıkarılmıştır. arnavutköy ilçesi haberleri ile Başkanımızın isminin geçtiği 
haberler dahil edilmemiştir.

not: rakamlar dolar cinsinden hesaplanmıştır.

¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ / E-Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren internet 
gazetelerinde; 2012 yõlõnõn 12 ayõnda 717 haberimiz yer almõştõr. 

 

 
(Grafik 5) 

 

 
¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ/ Gšrsel Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 

2012 yõlõnõn 12 ayõnda 17 adet haberimiz yer almõştõr.  

 

 
                                         

(Grafik 6) 
 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

24	  

79	  

104	  

27	  

14	  

51	   50	  

63	  

26	  

101	   105	  

73	  

Aralık	  

Kasım	  

Ekim	  

Eylül	  

Ağustos	  

Temmuz	  

Haziran	  

Mayıs	  

Nisan	  

Mart	  	  	  

Şubat	  

Ocak	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

4	  

4,5	  

5	  

2	  

5	  

1	  

0	   0	  

1	  

0	  

4	  

1	  

3	  

Aralık	  

Kasım	  

Ekim	  

Eylül	  

Ağustos	  

Temmuz	  

Haziran	  

Mayıs	  

Nisan	  

Mart	  	  	  

Şubat	  

Ocak	  ¥ Reklam Eşdeğeri ($); Medya Takip Merkezi verilerine gšre 2012 yõlõ 12 ayõnda ulusal 
basõnda yayõnlanan haberlerin reklam karşõlõğõ aşağõda gšsterilmiştir. Bu verilere gšre; 
2012 yõlõnõn 12 ayõnda yayõnlanan haberlerin reklam karşõlõğõ 1.102.046 $ değerindedir. 
Televizyonlarda yer alan haberlerimizin reklam karşõlõğõ ise 8.223.798 $ değerindedir. 
Bu değerler yalnõzca ÒArnavutkšy BelediyesiÓ içerikli haberler için çõkarõlmõştõr. 
Arnavutkšy ilçesi haberleri ile Başkanõmõzõn isminin geçtiği haberler dahil edilmemiştir. 
 

(Grafik 7) 
Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmõştõr. 

 

 
 

(Grafik 8) 
Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmõştõr. 
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¥ Reklam Eşdeğeri ($); Medya Takip Merkezi verilerine gšre 2012 yõlõ 12 ayõnda ulusal 
basõnda yayõnlanan haberlerin reklam karşõlõğõ aşağõda gšsterilmiştir. Bu verilere gšre; 
2012 yõlõnõn 12 ayõnda yayõnlanan haberlerin reklam karşõlõğõ 1.102.046 $ değerindedir. 
Televizyonlarda yer alan haberlerimizin reklam karşõlõğõ ise 8.223.798 $ değerindedir. 
Bu değerler yalnõzca ÒArnavutkšy BelediyesiÓ içerikli haberler için çõkarõlmõştõr. 
Arnavutkšy ilçesi haberleri ile Başkanõmõzõn isminin geçtiği haberler dahil edilmemiştir. 
 

(Grafik 7) 
Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmõştõr. 

 

 
 

(Grafik 8) 
Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmõştõr. 
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not: rakamlar dolar cinsinden hesaplanmıştır.

 » Bez Afiş, Pankart Çalışmaları: ilçemizde halka yönelik yapılan her türlü duyurular, etkinlikler ve organizasyonlar için 
pankart, afiş ve bez afiş yaptırılarak ilçemizin muhtelif yerlerine astırılmıştır. ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan çeşitli 
kurumlardan gelen 551 adet pankart ve 6 adet billboard asılmış olup toplam 20.630,95 tl belediyemize gelir sağlanmıştır

2- Halkla İlişkiler Bürosu 
Çalışmaları: 

 » ilişkili olduğumuz sosyal yardım 
dernekleri ile ortak çalışmalar 
yapılmıştır.

 » müdürlüğümüzde 723 adet gelen 
evrak, 803 giden evrak olmak üzere 
toplam 1526 evrak işlem altına 
alınmıştır.

 » çanakkale Gezileri kapsamında 111 
araç toplam 5995 vatandaşımız 
çanakkale Şehitleri ziyaretine 
gönderilmiştir. Gönderme ve kayıt 
işlemleri tarafımızdan organize 
edilmiştir. 

 » ramazan ayı dolayısıyla ilçemizde 
ikamet eden 3807 vatandaşımız, 
tarihi, turistik ve dini mekân 
ziyaretlerine gönderilmiştir.

 » kurum içi verimliliği arttırmak 
amacıyla süreç Yönetimi Projesi 
kapsamında çeşitli eğitimlere 
katılım sağlanmış olup, gerekli 
çizelgeler hazırlanmıştır.

 » kent konseyi 3. Olağan Genel kurul 
toplantısı yapılmış olup; yönetim 
kurulu üyeleri ile 5 ayrı toplantı 
yapılmıştır. arnavutköy kent 
konseyi internet sitesi açılmış olup, 
yapılan çalışmalar ilgili mecralarda 
yayınlanmıştır.

 » müdürlüğümüz bünyesinde 
bulunan 2010 yılına ait tüm evraklar, 
dizi pusulası hazırlanarak  ilgili 
müdürlüğe gönderilmiştir.

 » Belediyemize gelen vatandaşların 
her türlü sorunları dinlenip, gerekli 
yönlendirmeler tarafımızdan 
yapılmaktadır.

 » müdürlüğümüz tarafından 
arnavutköy Belediyesi’ne ait 
Havuzlar ve futbol sahaları 
Personel Hizmet alım işi, Beyaz 
masa Personel Hizmet alım işi, 
ilan ve tanıtım materyallerinin 
tasarımı ve Basımı Hizmet alım 
işi, arnavutköy Havuzlar Bakım 
ve temizlik malzeme alım işi, dil 

ve edebiyat dergisi, medya takip 
merkezi Hizmet alımı, Billboard 
alım işi; dernekler albümü, spor 
kulüplerine malzeme alım işi, 
Yaz spor Okulları etkinlikleri 
Organizasyon işi, tanıtım film 
çekimi Hizmet alım işi, arnavutköy 
kent konseyi Gençlik meclisi Bilgi 
Yarışması Ödül malzemeleri alım 
işi, elektronik malzeme alım işi, 
reklam Panosu alım işi, Bienal için 
Belgesel film çekim işi, Beyaz masa 
kıyafet alım işi, Pankart direği alım 
işi, müdürlükler arası spor Şöleni işi, 
mahalle meclis toplantıları Hizmet 
alım işi ihaleleri yapılmıştır.

 » 2013 yılı için; 2013 Yılı iletişim 
merkezi Personel destek Hizmet 
alım işi, 2013 Yılı kapalı spor 
salonları ve futbol sahaları 
Personel Hizmet alım işi, 2013 Yılı 
ilan tanıtım materyalleri tasarımı ve 
Basımı Hizmet alım işi ve 2013 Yılı 
spor Organizasyonları Hizmet alım 

¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ / E-Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren internet 
gazetelerinde; 2012 yõlõnõn 12 ayõnda 717 haberimiz yer almõştõr. 

 

 
(Grafik 5) 

 

 
¥ Yayõnlanan Haber Sayõsõ/ Gšrsel Basõn; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 

2012 yõlõnõn 12 ayõnda 17 adet haberimiz yer almõştõr.  
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işi ihaleleri yapılmıştır.
 » aYem ‘in evde Bakım maaşı 

komisyonu’na katılım sağlanarak 
toplam 352 dosya incelenmiş olup, 
Bahçelievler il sosyal Hizmetler 
müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

 » Web sitesi üzerinden 
müdürlüğümüze gönderilen her 
türlü talep ve şikayetler sistem 
üzerinden cevaplandırılmıştır. 

ayrıca diğer müdürlüklerden yazılı 
olarak talep edilen cevaplar üst 
yazı ile müdürlüğümüz tarafından 
cevaplandırılmaktadır.

 » memlekete göç kapsamında 
19 aileye tarafımızdan 
yardımcı olunarak, bu ailelerin 
memleketlerine gitmeleri 
sağlanmıştır.

 » Performans hedefl erimizden biri 

olan iç paydaş anketi yapılmıştır. 
anket sonucunda personellerin 
belediyenin sağlamış olduğu 
imkanlar doğrultusunda %76 
oranında memnun olduğu tespit 
edilmiştir

 » Bir başka performans hedefimiz 
olan dış Paydaş anketi işi yapılmış 
olup, anket sonucu üst yönetime 
sunulmuştur. 
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2.1. İletişim Merkezi Çalışmaları;   

 » Otomasyon sisteminden 
raporlanarak alınan mükellef 
listesinde bulunan sicillerin 
güncellenme işi yapıldı. adres bilgisi 
güncellenemeyen mükelleflere 
sms çekilerek çağrı merkezine 
ulaşmaları, bilgilerini güncellemeleri 
sağlandı.

 » Şehir rehberi sistemi kullanarak 
vatandaşa imar durumu bilgisi 
verildi.

 » Vatandaşların aktarmadan 
kaynaklanan “0” hataları, tahakkuk 
hataları, ödeme hataları tespit 
edilerek gerekli yönlendirmeler/
işlemler yapıldı.

 » Şehir rehberi programı ve 
otomasyon sistemi kullanılarak bina 
ve arsaların numarataj tespitleri 
yapılarak vatandaşlar emlak 
tahakkuk birimine yönlendirildi. 

 » encümen tarafından kesilen 
cezaların tahakkuku için kişi sicilleri 
tespit edilerek mali hizmetler 
müdürlüğüne iletildi.

 » müdürlüklere yapılan yazılı 
başvurularda, vatandaşın 
evraklarının kontrolleri yapılarak 
yönlendirmeleri yapıldı. kuruma 
gelen dilekçe ve evraklar zimmete 
işlenerek müdürlüklere teslim edildi.

 » Vatandaşlara dış kurumlarda 
kullanmaları için adres yazıları 
verildi.

 » müdürlüklerle sürekli irtibata 
geçilerek vatandaşlar ile ilgili 
sorunların çözümlenmesi sağlandı.

 » Özürlü vatandaşların iŞkUr 
başvuruları yapılarak rapor onayları 
için gereken yazışmalar yapıldı.

 » Vatandaşların iŞkUr üzerinden 
işsizlik maaşı başvuruları alındı ve 
ödeme planlarının sorgulamaları 
yapıldı. iş başvuruları alınarak 

firmalardan onaylamaları takip 
edildi.

 » iş yerlerinin talepleri alınarak 
istenen vasıflara uygun personeller 
belirlenerek işverenlere 
yönlendirildi. 

 » iŞkUr ve Park Bahçeler müdürlüğü 
ile ortaklaşa düzenlenen 5 aylık 
tYçP hizmetinde koordinasyon 
görevi yapıldı. tYçP hizmetinden 
faydalanacak işçilerin sigorta 
işlemleri, giriş çıkış işlemleri ve 
kontrolleri, denetimi, hakkediş 
ve yazışma kontrolleri yapıldı. 
(tYçP: toplum Yararına çalışma 
Programı)

 » arnavutköy Belediyesi istihdam 
merkezi; aBim faaliyetlerine 
başlandı. 

 » aBim – aYem ve iŞkUr ortaklığı ile 
engelli işveren Buluşması yapılarak 
33 engelli işe yerleştirildi.
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OCak 220 244 209 41 81 508 366 8 7 26 16 1821

ŞUBat 213 201 159 52 80 211 268 9 7 27 8 1320

mart 455 239 218 36 148 388 268 5 19 23 9 2057

nIsan 335 201 186 52 90 255 296 17 15 31 8 1605

maYIs 603 268 309 61 83 187 250 15 20 29 14 1929

HaZIran 418 282 347 63 84 222 361 14 12 38 4 1989

temmUZ 361 304 276 68 80 175 247 15 15 40 7 1860

aĞUstOs 419 216 187 51 52 86 155 9 4 39 8 1154

eYlül 327 279 258 69 54 141 261 13 4 27 4 1544

ekim 339 239 281 70 97 154 206 11 8 26 7 1592

kasIm 614 302 290 102 92 217 344 17 7 60 7 2111

aralIk 378 273 292 72 126 195 420 9 2 380 4 2270

TOPLAM 4682 3048 3012 737 1067 2739 3442 142 120 746 96 21252

İletişim Merkezi’nden Müdürlüklere Yönlendirilen Dilekçe/Evrak/Şikayet Dağılımı

2.1. İletişim Merkezi Çalışmaları;   encümen tarafından kesilen firmalardan onaylamaları takip 



2.1.1. Çağrı Merkezi Çalışmaları; 

 » Bilgi işlem müdürlüğü ile ortak 
çalışma yapılarak çağrı merkezinin 
teknik problemleri çözümlendi, 
personel sayısı arttırıldı. 

 » müdürler ve ilgili Başkan 
Yardımcıları ile yapılan toplantılar 
neticesinde her müdürlükten 
belirlenen çözüm ortakları ile 
koordinasyon sağlandı. 

 » iBB, iski ve iGdaŞ çağrı merkezleri 
ile görüşülerek çalışma programı 

belirlendi. aylık olarak müdürlükler 
ile ilgili performans raporları 
düzenlenerek üst yönetime 
sunuldu.

 » çağrı merkezinde vatandaşa borç 
sorgulama, 

 » dilekçe/evrak takip, 
 » imar durumu Bilgisi, 
 » adres Bilgisi, 
 » talep ve Şikâyet kaydı, 
 » talep ve Şikâyetlere dönüş, 
 » toplu arama, 
 » toplu sms, 

 » santral
 » Vatandaşa bilgi aktarılması 

hizmetleri verildi. 
 » Birimlerin vatandaşlara vermiş 

olduğu cevaplar incelenerek 
vatandaşa bilgi verildi. çözüm 
içermeyen cevaplar müdürlüklere 
iletilerek düzeltilmesi talep edildi. 

 » çözümü geciken taleplerle ilgili 
müdürlüklere hatırlatmalar yapıldı.

 » kar çalışmalarında akOm ve fen 
işleri müdürlüğü ile koordineli 
çalışmalar yapılarak hizmet verildi.
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Şahsen Telefon E-Posta
Web 

Şikayet
Web 
İstek

Web 
Öneri

Web 
Teşekkür

Web 
Diğer

Bil. 
Ed.Dilekçe

 

661 9 18 1234 853 52 41 75 43  

Çağrı 
Merkezi

İBB Beyaz 
Masa

Web Bil.
Ed. (Kişi)

Web 
Bil.Ed. 

(Kurum)
Faks Alo 153 Yazılı Bimer Dış Kurum Toplam

3717 521 425 43 2   301   7995

Çağrı Merkezi Yıllık Başvuru Dağılımı

İletişim Merkezi İşlem Tablosu
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İletişim Merkezi İşlem Tablosu
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Müdürlük / Birim Toplam Başvuru Sayısı Programa Alındı Tamamlandı Beklemede

Özel kalem müdürlüğü     270 3 267

insan kaynakları müdürlüğü       126 125

Bilgi işlem müdürlüğü       49 49  

Yazı işleri müdürlüğü        8 8

Hukuk işleri müdürlüğü        4 4  

Basın Yayın müdürlüğü      242 242  

çevre koruma ve kontrol müd.      540 1 539  

destek Hizmetleri müdürlüğü       30 1 29  

emlak istimlak müdürlüğü      157 1 156  

fen işleri müdürlüğü     2096 323 1773  

imar ve Şehircilik müdürlüğü      178 2 176  

kültür ve sosyal işler müd.      162 5 157  

mali Hizmetler müdürlüğü      289 9 280  

Park ve Bahçeler müdürlüğü      322  322  

Plan ve Proje müdürlüğü      135 135  

ruhsat ve denetim müdürlüğü       88 88  

sağlık Hizmetleri müdürlüğü      1177 1177  

teftiş kurulu müdürlüğü        3 3  

temizlik işleri müdürlüğü      375 1 374  

Zabıta müdürlüğü     1498 11 1487  

Yapı kontrol müdürlüğü      266 16 250  

sosyal Yardım işleri müdürlüğü     23 11 12  

TOPLAM        8038 384 7653  

Çağrı Merkezi - Müdürlük Bazında Talep / Şikayet Başvuru Dağılımı



OPERATÖR G
EL

EN

G
İD

EN

CE
VA

PL
A

N
A

N

A
KT

A
RI

LA
N

CE
VA

PL
A

N
A

M
AY

A
N

TO
P.

KO
N

U
Ş.

O
RT

.K
O

N
U

Ş.

M
A

K.
 K

O
N

U
Ş.

Beyhan karaçoban 8,551 0 3,769 4,782 113 163:24:03 00:01:18 00:14:39

dilek keskin 8,353 0 3,112 5,241 196 138:41:08 00:00:59 00:18:14

ebru akbulut 9,781 0 3,768 6,013 75 166:09:23 00:01:01 00:19:08

ebru sarı 10,974 0 4,209 6,765 78 163:49:42 00:00:53 00:12:55

supervisor 812 0 290 522 12 18:47:57 00:01:23 00:12:22

sys admin 9 0 8 1 14 00:05:30 00:00:36 00:01:32

toplam 38,480 0 15,156 23,324 488 620:57:43 00:06:03 01:18:50

min 9 0 8 1 12 00:05:30 00:00:36 00:01:32

mak. 10,974 0 4,209 6,765 196 166:09:23 00:01:23 00:19:08

Ort. 6413.3 0 2526.0 3887.3 81.3 108:29:37 00:01:00 00:13:08

Çağrı Merkezi Gelen – Giden Çağrı Sayısı
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8.551	   8.353	  

9.781	  

10.974	  

812	  

0	   0	   0	   0	   0	  

3.769	  

3.112	  

3.768	  

4.209	  

290	  

4.782	   5.241	  

6.013	  

6.765	  

522	  
122	   196	   83	   79	   26	  

Gelen	   Giden	   Cevaplanan	   Aktarılan	   Cevaplanmayan	  

İşaretçiler İşaretçi 
Toplam 

Beyhan 
KARAÇOBAN Ebru SARI 

Ebru 
AKBULUT 

Dilek 
KESKİN 

Adres Bilgisi 1150 119 61 429 517 
Kurum İçi Aktarma 18306 3990 3771 3061 1105 
Bilgilendirme 7387 1774 912 1570 683 
Asker Maaşõ 2271 516 499 371 186 
Vergi Borcu 
Sorgulama 2234 433 822 309 183 

Şikâyet/Talep 2120 380 514 284 106 
Şikâyet/Talep Geri 
Dönüş 2010 413 286 217 134 

İmar Durumu 893 195 156 132 86 
Evrak Takip 298 60 52 53 25 
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İşaretçiler İşaretçi Toplam
Beyhan 

KARAÇOBAN
Ebru SARI Ebru AKBULUT Dilek KESKİN

adres Bilgisi 1150 119 61 429 517

kurum içi aktarma 18306 3990 3771 3061 1105

Bilgilendirme 7387 1774 912 1570 683

asker maaşı 2271 516 499 371 186

Vergi Borcu sorgulama 2234 433 822 309 183

Şikâyet/talep 2120 380 514 284 106

Şikâyet/talep Geri dönüş 2010 413 286 217 134

imar durumu 893 195 156 132 86

evrak takip 298 60 52 53 25

Yardım sorgulama 282 40 28 57 32

afet koordinasyon 199 94 45 58 0

e-Beyan 112 13 52 0 5

ifraz Bilgisi 78 9 4 3 25

rayiç Bedel 61 4 19 6 3

toplu arama 36 2 0 13 3

e-Belediye destek 35 0 18 4 0

sicil Güncelleme/açma 21 3 6 1 2

eleman talebi 11 0 9 2 0

etkinlik Bilgisi 5 0 1 1 1

TOPLAM 37509 8045 7255 6571 3096



 

 

 

 
 3. Gençlik ve Spor Bürosu ‚alõşmalarõ: 

¥ Hadõmkšy Spor Kompleksi ve Arnavutkšy Spor Kompleksi havuz bakõm ve şartõna uygun 
çeşitli tadilatlar yapõldõ. 

¥ Hasan Doğan Stadõ, Hadõmkšy Stadõ, Taşoluk Stadõ ‚eşitli tadilatlar yaptõrõldõ ve 
yapõlmaya devam etmektedir. 

¥ İlkšğretim ve orta šğretimlere šzel 3 aylõk yŸzme eğitimi programõ yapõldõ. 
¥ Hadõkmkšy Spor Arnavutkšy Belediye Spor GŸreş Takõmõ,  Arnavutkšy Belediye Spor 

Futbol Takõmõ, Bolluca Spor, Taşoluk Spor, Haraççõ Spor, Terkos Spor, Yenikšy Spor, 
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2120	  

2010	  
893	   298	   282	   199	  

112	   78	   61	   36	   35	   21	   11	   5	  

Yardõm Sorgulama 282 40 28 57 32 
Afet Koordinasyon 199 94 45 58 0 
E-Beyan 112 13 52 0 5 
İfraz Bilgisi 78 9 4 3 25 
Rayiç Bedel 61 4 19 6 3 
Toplu Arama 36 2 0 13 3 
E-Belediye Destek 35 0 18 4 0 
Sicil 
Güncelleme/Açma 21 3 6 1 2 

Eleman Talebi 11 0 9 2 0 
Etkinlik Bilgisi 5 0 1 1 1 
TOPLAM 37509 8045 7255 6571 3096 

3. Gençlik ve Spor Bürosu 
Çalışmaları:

 » Hadımköy spor kompleksi ve 
arnavutköy spor kompleksi havuz 
bakım ve şartına uygun çeşitli 
tadilatlar yapıldı.

 » Hasan doğan stadı, Hadımköy 
stadı, taşoluk stadı’nda çeşitli 
tadilatlar yaptırıldı ve yapılmaya 
devam etmektedir.

 » ilköğretim ve orta öğretimlere özel 
3 aylık yüzme eğitimi programı 
yapıldı.

 » Hadıkmköy spor arnavutköy 
Belediye spor Güreş takımı,  
arnavutköy Belediye spor futbol 
takımı, Bolluca spor, taşoluk spor, 
Haraççı spor, terkos spor, Yeniköy 
spor, Ömerli spor kulüplerine 
deplasman maçlarına geliş-
gidişlerinde ulaşımlarını sağlamak 
için 2012 yılı boyunca toplam 150 
adet otobüs tahsisi yapıldı.

 » Öğretmenler arası voleybol 
şampiyonası programı yapıldı.

 » Hadımköy spor, arnavutköy 
Belediye spor futbol ve Güreş 
Şubeleri, Bolluca spor,  terkos 
spor, Yeniköy spor, Haraççı 
spor, Ömerli spor, taşoluk spor 
kulüplerine antrenman yapmak 
için ilçemizde bulunan kendilerine 
yakın sahalar kullanımlarına 
sunuldu.

 » 2012/13 sezonu için spor 
kulüplerinin malzeme yardımı 
projesinin hazırlıkları başlatıldı.

 » sınırlarımızda bulunan tesislerin 
diğer kurumlar tarafından çeşitli 
organizasyonlarda kullanılmasına 
izin verildi.

 » tesislerimizde halkın sabah sporu 
yapmasına olanak sağlandı.

 » ilçe okulları arasında futbol, 
atletizm, voleybol yarışmaları 
düzenlendi. 

 » ilçe okulları arasında güreş 
şampiyonası düzenlendi.

 » 10 spor branşında 4 ay süre ile Yaz 
spor Okulları düzenlendi. 

 » engelli spor okulları 6 branşta 

yapıldı.
 » spor okulları kapanış töreni 

gerçekleştirildi.
 » Uluslararası dağ bisikleti 

şampiyonası düzenlendi.
 » ilçe sınırlarımız içinde bütün 

mahalle ve köylere özel spor alanı 
projesi yapıldı.

 » i.B.B , spor a.Ş , ntv spor, trt, 
milli eğitim Bakanlığı ve ilçe 
milli eğitim müdürlüğü, toplum 
sağlık merkezi, Gençlik spor 
il müdürlüğü, t.f.f, Bisiklet 
federasyonu, Güreş federasyonu, 
engelliler  federasyonu ile 
ortaklaşa spor etkinlikleri 
düzenlendi.

 » kaymakamlık, ismek, spor kulüpleri 
ve çeşitli derneklerin tesisleri 
kullanmasına izin verildi.

 » argem spor etkinliklerini 
organizasyonu yapıldı.

 » Belediye amatör spor kulüpleri 
ortaklaşa düzenlediği arnavutköy 
milli karması amatör milli karma 
ligine katılım gerçekleştirdi.

Çağrı Merkezi - Müdürlük Bazında Talep Konuları
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 » atıcılık tesisi için ön çalışmalar 
başlatıldı.

 » köyler ve mahallere spor sahası 
projesi başlatıldı.

 » arnavutköy atletizm Şampiyonası 
yapıldı.

 » izcilik kampı ön çalışmaları 

başlatıldı.
 » Bayan personele yönelik kros 

yarışması yapıldı.
 » Birimler arası futbol turnuvası 

yapıldı.
 » dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası 

finali yapıldı.

 » amatör spor kulüplerine malzeme 
yardımı yapıldı.

 » ilçe milli eğitim müdürlüğü 
tarafından düzenlen futbol, 
voleybol ve basketbol yarışmalarına 
tesis tahsisi ve programda yardımcı 
olundu.



 » Belediye spor kulübünde Wus-hu, 
yüzme, basketbol ve Bolluca güreş 
şubesi açıldı.

 » engelli yaşam merkezi projesi 
hazırlandı.

 » Belediye spor kulübü Halter şubesi 
açıldı.

 » kadın-kültür merkezi fitness 
bölümü çalışmaları yapıldı.

 » durusu stadı çatı tadilatı yaptırıldı.
 » tesislerdeki çeşitli tadilat ve 

onarımlar gerçekleştirildi.
 » ilçede bulunan okullara basketbol 

potası ve voleybol direği ihtiyacına 

yönelik çalışma yapıldı.
 » Hadımköy spor kompleksi 

havuzuna engelli asansörü 
yaptırıldı.
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kültür Ve sOsYal iŞler
 müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV 
YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüzün Görevi

1-kültür ve sanat etkinlikleri olarak 
konserler, sergiler, sempozyumlar, 
konferanslar, söyleşiler, gösteriler, 
anma günleri, kültür günleri, festivaller, 
mahalle şenlikleri ve organizasyonların 
yapılmasını sağlamak,

2- kültürümüze katkı sağlayacağı 
düşünülen, kitap, kaset ve cd’lerin satın 
alınması, hazırlanması ve basılması 
yönünde çalışmalar yapmak,

3- açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi 
yönünde çalışmalar yapmak,

4- Önemli gün ve gecelerde çeşitli 
kültürel etkinlikler düzenlenmesini 
sağlamak,

5- Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar 
düzenlemek,

6- kültür ve sanat alanında faaliyet 
gösteren ilçemiz dahilindeki kuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf 
vb. kuruluşlara her türlü desteğin 
sağlanması ve ortak etkinlikler 
düzenlenmesi yönünde çalışmalar 
yapmak,

7- Başkanlığımıza bağlı kültürel 
mekânların kültürel ve sanatsal 
etkinliğe hazır olmasını sağlamak 
ve mekânların tahsislerini koordine 
etmek,

8-  Yapılacak etkinlikleri Basın Yayın ve 
Halkla ilişkiler müdürlüğü’ne bildirmek 
ve duyurulmasını sağlamak,

9- ilçemiz dâhilinde bulunan fakir 
vatandaşlarımıza, yemek yardımı ve 
dağıtımı yapmak,

10- ilçemiz dâhilindeki yardıma 

muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi 
yardımda bulunmak,

11- Okulların ihtiyaçlarını imkânlar 
ölçüsünde karşılamak,

12-Gençlik merkezimizde ve çocuk 
merkezlerimizde, eğitmenlerce 
gençlerimize ve çocuklara hizmet vermek,

13- internet ve benzeri yollarla halka 
açık eğitim hizmetleri sunmak.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu 

müdürlüğümüz yasalarda, 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer 
mevzuatta belirtilen sorumluluklarının 
yanında görev ve yetkilerinin ifasında 
Belediye Başkanı’na ve Başkan 
Yardımcısı’na karşı sorumludur.

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dahilinde yetkilidir.

MÜDÜR

ŞEF

SOSYAL İŞLER BÜROSU

AYEM* ASYAM** ABİM*** ARGEM****

KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU EĞİTİM VE REHBERLİK 
BÜROSU

1-Teşkilat Yapısı

müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler  merkez mahallesi, Genç osman Cad., no:19’da bulunan ek hizmet binasında 
yürütülmektedir

*AYEM: arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve engelli merkezi
**ASYAM: arnavutköy Belediyesi sosyal Yardımlaşma merkezi

***ABİM: arnavutköy Belediyesi istihdam merkezi
****ARGEM: arnavutköy Belediyesi Gençlik eğitim merkezi



2- İnsan Kaynakları

Personel durumu

müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 3 memur, 1 sözleşmeli personel, 5 işçi ve 54 hizmet alımı, toplam 59 personelle 
yürütülmektedir. (ayem, argem)

2012 
Bütçe Yılı

Faaliyetler
2012 Yılı Verilen 

Ödenek
Harcanan 2012 Kalan Ödenek

20
12

 y
ılı

 b
üt

çe
 c

et
ve

li Personel Giderleri 437.000,00tl 394.081,43tl 108.418,57tl

sosyal Güvenlik kurumuna 
devlet Primi Giderleri

108.000,00tl 78.369,70tl 29.630,30tl

mal ve Hizmet alım Giderleri 7.389.000,00tl 4.192.040,58tl 1.592.459,42tl

toplam 7.934.000,00tl 4.664.491,71tl 1.730.508,29tl

II. AMAÇ VE HEDEFLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
müdürlüğümüzün stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3-1- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu

3-1-1- Sosyal İşler Bürosu:

ilçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi 
aileleri tespit ederek ayni ve nakdi 
yardım yapar. Bu hususla ilgili resmi 
ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yaparak ilçemizde özel ilgi gösterilmesi 
gereken yetim, kimsesiz, engelli, dul, 
ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerin 
hayatını kolaylaştırmak için onlara 
yardımcı olur. Yangın ve doğal afetlerde 
mağdur olanların mağduriyetini 
gidermeye çalışır. 

Asker Ailesi Yardımları

4109 sayılı asker aile Yardımı kanunu 
gereğince; ilçemizde askere giden 

muhtaç asker ailelerine gerekli 
inceleme ve araştırma sonucunda 
Belediyemiz tarafından “asker aile 
Yardımı” yapılmaktadır. 01/01/2012-
31/12/2012 tarihleri arasında 827 
vatandaşımız asker ailesi Yardım 
maaşı talebinde bulunmuş olup, 
bu ailelerden 497 kişiye maaş 
bağlanmıştır.

Ayni ve Nakdi Yardımlar:

 » ilçemizde yaşayan mağdur ve 
ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik 
olarak destek olabilmek amacıyla 
ihtiyaçları doğrultusunda 
müdürlüğümüz tarafından ayni ve 

nakdi yardım yapılmaktadır.
 » Belediyemizin mağdur ve ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımıza sosyal 
Yardımlaşma merkezimizde 2012 
yılında;  01/01/2012-31/12/2012 
tarihleri arasında 700 kişiye 
asYam market kartı dağıtılmıştır.

 » Belediyemiz 2012 yılı içerisinde 
mağdur ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızdan 1500 kişiye 
erzak yardımında bulunmuştur.

 » Belediyemiz 2012 yılı içerisinde 
mağdur ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızdan 1135 
kişiye çekle alışveriş olanağı 
sağlanmıştır.



 » Belediyemizden 01/01/2012-
31/12/2012 tarihleri arasında 
1031 vatandaşımız nakdi Yardım 
talebinde bulunmuş olup, bu 
ailelerden 202 aileye nakdi Yardım 
yapılmıştır.

 » ilçemizde ikamet eden 
vatandaşlarımızın cenazelerinde 

yardımcı olmak, acılarını paylaşmak 
düşüncesiyle cenaze evlerine 
belediyemiz tarafından 2012 yılı 
içerisinde 447 cenaze sahibine 
ihtiyaçları ölçüsünde cenaze 
yemeği verilmiştir.

Ayem Birim Çalışmaları

engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam-
larımı onurlu ve rahat bir şekilde sür-
dürebilmeleri, var olan yasal haklardan, 
eğitimden istihdama kadar, tüm hizmet-
lerden faydalanabilmeleri için arnavutköy 
Belediyesi aYem Birimi olarak engelli 
vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız.

2. Nakkaşlı Eyüp Yağlı Güreş Festivali
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ASYAM Market Çocuklarla Bayramlaşma



YENİ KAYIT
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize müracaatı olan ve 

saha çalışması ile tespiti yapılan 790 yaşlı ve engelli kaydı oluşturulmuştur.

İŞ TALEBİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 128 engelli 

vatandaşımız çalışabilecekleri iş alanlarına yerleştirilmiştir.

İŞVEREN VE ENGELLİ İŞÇİ 
BULUŞMASI

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 150 engelli 
vatandaşımızın çalışabilecekleri iş alanlarına yerleştirilmek üzere işverenle buluşmaları 

sağlanmıştır.

HAVALI YATAK
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce bölgemizde ikamet 

eden 14 yatağa bağımlı hastamıza yatak yaralarını önleyici havalı yatak verilmiştir.

HASTA YATAĞI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize hasta yatağı talebiyle 

gelen 43 yatağa bağımlı hastalarının taleplerine olumlu olarak dönüş yapılmış ve 
hasta yatakları karşılanmıştır.

SERME BEZ 
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize serme bez ihtiyacı ile 

gelen 266 hastaya 25040 adet serme bez verilmiştir.

HASTA BEZİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize hasta bezi ihtiyacı ile 

gelen 134 hastaya 17000 paket hasta bezi verilmiştir.

HASTA ELDİVENİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize hasta eldiveni 

talebiyle gelen 122 hastaya 888 Paket hasta eldiveni verilmiştir.

TEKERLEKLİ SANDALYE
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize tekerlekli sandalye 

talebinde bulunan 52 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verilmiştir.

AKÜLÜ SANDALYE
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize akülü sandalye 

talebinde bulunan 22 engelli vatandaşa akülü sandalye verilmiştir.

İŞİTME CİHAZI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 12 çift işitme cihazı 

verilmiştir.

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce kurulan sağlık ekibi 

120 engelli ve hasta vatandaşa evde hizmet vermiştir.

RAPOR TALEBİ

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize; evde bakım parası, 
özürlülük maaşı, bakım evi, huzur evi ve malulen emeklilik için gerekli olan Özürlü 

sağlık kurul raporu talebinde bulunan 3100 vatandaşımızın Özürlü sağlık kurul 
raporları birimimizce gerek araç gerek randevu noktasında verilen imkânlarla 

çıkartılmıştır.

BAKIM EVİ, HUZUR EVİ VE KADIN 
SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRME

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 35 kişi bakım evi, 
huzur evi, darulaceze ve kadın sığınma evine yerleştirilmiştir.

YÖNLENDİRME BİLGİLENDİRME
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 14135 vatandaşa 

yönlendirme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

SAHA TESPİTÇALIŞMASI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 967 vatandaşın 

sahada kaydı alınmıştır.

EVDE BAKIM DOSYALAMA
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimize evde bakım parası 

müracaatında bulunan 518 vatandaşın tarafımızca dosyası tamamlanmıştır.

KURUM ZİYARETLERİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 374 kurum ziyareti 

yapılmıştır.

AYEM-REHBERLİK ARAŞTIRMA 
MERKEZİ ORTAK ÇALIŞMALARI

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce rehberlik araştırma 
merkezi ile 3 ortak çalışma yapılmıştır.

l    172 - 173     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU l    172 - 173     lARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU



GENEL SAĞLIK,  SGK VE EMEKLİLİK 
İŞLEMLERİ

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 1000 kişinin Gss, 
sGk ve emeklilik işlemleri yapılmıştır.

TAKİP İŞLEMLERİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce tespit edilen yaşlı ve 

engelli vatandaşımızın müracaatları doğrultusunda 11240 evrak takip işlemleri yapılmıştır.

DİLEKÇE YAZMA
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce tespit edilen yaşlı ve 

engelli vatandaşımızın müracaatları doğrultusunda 1011 vatandaşa dilekçe yazılmıştır.

YARDIM SOSYAL İNCELEME
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 879 yaşlı ve engelli 

vatandaşımızın müracaatları doğrultusunda sosyal incelemeleri yapılmıştır.

İSOM SERVİS HİZMETLERİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce isÖm arnavutköy 

birimi aracılıyla destek olarak 58 vatandaşın servis ihtiyacı karşılanmıştır.

YASAL HAKLAR
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 12 yasal haklar 

toplantısı yapılmış ve 700 vatandaş katılmıştır.

PERSONEL EĞİTİMİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 5 personel eğitimi 

gerçekleştirilmiştir.

AYEM-ARGEM ÖMSS EĞİTİM VE 
TERCİH İŞLEMLERİ

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce arGem in de katkısı 
ile 105 engelliye eğitim ve tercih desteği sağlanmıştır.

AİLE EĞİTİMLERİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 2 aile eğitimi 

gerçekleştirilmiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
HİZMETİ

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 80 engelli 
vatandaşımız aileleriyle birlikte psikolojik danışmanlık hizmeti alması sağlanmıştır.

KURUMLARA EĞİTİM
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce ilçemizde bulunan 

kurumlara yasal haklar eğitimi verilmiştir.

HASTA BAKIM EĞİTİMİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 440 evde bakım parası 

alan engelli vatandaşımızın bakıcısına hasta bakım eğitimi ve ilk yardım çantası verilmiştir.

GÖNÜLLÜ MAHALLE ÇALIŞMASI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 39 mahallede 

1 başkan ve 1 yardımcı olmak üzere toplam 78 kent Gönüllü çalışanımız 
bulunmaktadır.

ENGELLİ MEHTERAN TAKIMI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında 3 adet engelli mehteran takımı gösterisi 

gerçekleştirilmiştir.

İZCİ KAMPI
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 75 engelli 

vatandaşımız aileleriyle birlikte izci kampına götürülmüştür.

YAZ SPOR OKULU
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 58 engelli 

vatandaşımız yaz spor okulu faaliyetlerinden faydalanmıştır.

ENGELLİ HALK OYUNLARI EKİBİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 18 kişiden 

oluşan engelli halk oyunları ekibi kurulmuş ve eğitimlerine Halk eğitim merkezi 
müdürlüğünce verilen eğitmen eşliğinde başlanmıştır.

EVDE YAŞLI VE HASTA BAKIM 
MODÜLER EĞİTİM PROGRAMI

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce meslek edindirme 
amacı ile 20 kişiden oluşan evde yaşlı ve hasta bakıcılığı modüler eğitim programı 

eğitimlerine Halk eğitim merkezi müdürlüğünce verilen eğitmen eşliğinde 
başlatılmıştır.

BİLGİSAYAR KURSU 
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizde 62 engelli öğrenci 

meslek edindirme kursundan faydalanmış ve sertifikalandırılmıştır.



Bu faaliyetlerin dışında aYem birimi tarafından; 

 » 2012 yılı içerisinde yaşlı ve engelli ailelerine yönelik 2 adet aile eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
 » 2012 yılı içerisinde 2460 yaşlı ve engelli vatandaşımız ile birlikte sosyal aktiviteler düzenlenmiştir.
 » 2012 yılı içerisinde 750 yaşlı ve engelli vatandaşımız ile birlikte kültürel gezi ve faaliyetler yapılmıştır.

TAKI TASARIM KURSU
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizde 39 engelli öğrenci 

meslek edindirme kursundan faydalanmış ve sertifikalandırılmıştır.

OKUMA YAZMA KURSU
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizde 52 engelli öğrenci 

meslek edindirme kursundan faydalanmış ve sertifikalandırılmıştır.

AHŞAP BOYAMA
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizde 38 engelli öğrenci 

meslek edindirme kursundan faydalanmış ve sertifikalandırılmıştır.

ENGELLİ MESLEK EDİNDİRME 
KURSU

1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 2012 yılında 
faaliyete geçen meslek edindirme kursunda 15 engelli bayanın Cilt, el ve ayak 
Bakımı kursuna katılarak eğitim almaları sağlanmış, protokol gereği iş-kur ile 
ortaklaşa düzenlenen kursun eğitim süresince 15 kursiyer ve eğitmenin evrak, 

ulaşım ve diğer talep ve ihtiyaçları doğrultusunda evrak üzerinde 960 işlem 
yapılarak rutin kontrolleri sağlanmıştır.

ULAŞIM HİZMETLERİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 2350 yaşlı ve engelli 

vatandaşımızın ulaşım ihtiyacı karşılanmıştır.

AYEM EĞİTİM
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce tespit edilen 3356 

engelli vatandaşımızın 1561’inin  gerek birimimizce gerekse diğer kurumlarla olan 
eğitim süreçleri takip edilerek eğitim almaları sağlanmıştır.

KOLTUK DEĞNEĞİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 18 engelli 

vatandaşımızın talepleri doğrultusunda koltuk değneği  ihtiyaçları karşılanmıştır.

KOMOT+WOLKER TALEBİ
1 Ocak 2012 / 31 aralık 2012 tarihleri arasında ayem birimimizce 22 engelli 

vatandaşımızın talepleri doğrultusunda kOmOt ve WOlker ihtiyaçları 
karşılanmıştır.

AYEM ziyareti
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3-1-2 Kültür ve Sanat Bürosu:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü:

Belediyemiz 8 mart dünya kadınlar 
Günü kutlama programı arnavutköy 
kültür merkezimizde gerçekleştirildi. 
aile ve sosyal Politikalar Bakanı 
fatma ŞaHin’in katılımıyla ve ikbal 
GürPInar’ın şiir keyfi ile kadınlarımız 
hoşça vakit geçirdiler.

12 Mart Mehmet Akif ERSOY’u Anma 
Programı:

istiklal marşı’nın kabulünün 91. Yıl 
dönümü nedeniyle mehmet akif 
ersOY’u anma programı arnavutköy 
kültür merkezimizde gerçekleştirilmiştir. 
konuşmacı olarak konferansa katılan 
selahattin YaŞar, istiklal marşı’nın 
kabulüne kadar süreyi anlattı. mehmet 
akif ersOY’un şiirlerini seslendiren 
serdar tUnCer, arnavutköylülere keyifl i 
bir şiir dinletisi sundu.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 97. Yıl 
Dönümü ve Şehitleri Anma Günü

18 mart çanakkale Zaferinin 97.inci 
yıl dönümü ve Şehitleri anma Günü 
nedeniyle ‘’çanakkale Şehitleri’’ 
konulu bir konferans düzenlendi. 
kültür merkezimizde gerçekleştirilen 
konferansta dr. Halil ersin aVCI 

çanakkale Zaferi türk tarihi açısından 
unutulmaması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması gereken bir iftihar tablosu 
olduğunu dile getirdi. konferanstan 
sonra ‘’Boğaz Harbi 1915’’ adlı tiyatro 
oyunu sahnelendi.

Arnavutköylü Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gezisi

2. Uluslararası Kültür Sanat Festivali



Yağlı Buğday Çorbası

çanakkale Zaferinin 97.yıl dönümü 
program çıkışında vatandaşlara 
askerlerin cephede yediği yağlı buğday 
çorbası ikram edildi.  

Gazilerle Kıbrıs Ziyareti

18 mart çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
anma Günü nedeniyle ilçemizde 
yaşayan 40 Gazimiz, Belediyemizin 
düzenlemiş olduğu kıbrıs Ziyareti 
Gezisine götürülmüştür.

Geziye götürülen gazilerimize ‘’Gazi 
kıyafeti’’ hediye edilmiştir.

Kutlu Doğum Haftası

arnavutköy kültür merkezimizde 
düzenlenen programda kur’an-kerim 
tilaveti ile başladı. ünlü hafız ali 
BÖrekçi kuran-ı kerimden çeşitli 
sureler okudu. 

7 Saz 7 Söz

kutlu doğum haftası nedeniyle asım 
YIldIrIm ve mustafa CiHat’ın sunmuş 
olduğu 7 saz 7 söz programında şiir, 
hikâye dinletisi sunumundan sonra 
vatandaşlarımıza gül ve lokum dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 
Bayramı 

ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 
yapılan programa alan süslemeleri 
ve ses düzeni kurulumları sağlanarak 
destek verilmiştir. anafartalar ilk 
Öğretim Okulundan bir grup öğrenci 
Belediye Başkanımızı makamında 
ziyaret etmiştir.

28 Nisan Şehitler Haftası

arnavutköy kültür merkezimizin 
düzenlenen programda Şehitler Ölmez 
adlı tiyatro oyunu sergilenmiş olup, 

şehit türküleri söylenilmiştir. ayrıca 
ilçemizde yaşayan şehit aileleri ziyaret 
edilmiştir.

14 Mayıs Anneler Günü

ilçemizde yaşayan engelli 
vatandaşlarımızın annelerine Boğaz’da 
tekne turu düzenlenerek anneler günü 
kutlanmıştır. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı

19 mayıs atatürk’ü anma Gençlik 
ve spor Bayramı ilçe milli eğitim 
müdürlüğü tarafından yapılan 
programa alan süslemeleri ve 
ses düzeni ile destek verilmiştir. 
ilçemizdeki gençlerimize yönelik 
gençlik koşusu düzenlenip, dereceye 
giren gençlerimize Belediye Başkanı 
tarafından kupaları verilmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı
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2. Uluslararası Kültür Sanat Festivalı

09/06/2012-23/06/2012tarihleri arası

2.Uluslararası festival kapsamında 
katılan ülkeler

 » Yunanistan
 » kosova
 » makedonya
 » Gürcistan
 » Bulgaristan
 » Bosna Hersek
 » filistin

Festival Kapsamında Yapılan Kültürel 
Etkinlikler

 » karne festivali
 » toplu nikah şöleni
 » kutsi konseri
 » sinoplular gecesi
 » Bitlisliler gecesi
 » muşlular gecesi
 » Hacı Bektaş-ı Veli derneği
 » kars ve Iğdırlılar gecesi
 » trabzonlular gecesi
 » Balık tutma yarışması
 » kandil özel programı
 » istanbul 1. manda Şenliği

Toplu Sünnet Şöleni (600 çocuk 
sünnet ettirildi.)

 » ayna konseri

 » Ordulular gecesi

 » erzurumlular gecesi

 » malatyalılar gecesi

 » sivaslılar gecesi

 » Balkan türkleri gecesi

 » Giresunlular gecesi

 » Özgün konseri

 » karaburun Yaz etkinlikleri

arnavutköy Belediyesi iki gün iki 
gece süren karaburun Yaz etkinlikleri 
konserleri düzenledi. karaburun sahil 
şeridinde düzenlenen konsere türk 
Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden 
erol Büyükburç ve rus devlet sanatçısı 
dağıstan kökenli ses sanatçısı ahmed 
ahmedov ve serap Yenici gibi ünlü 
isimlerde katıldı.

Ramazan Etkinlikleri 
(Sokak Sokak Ramazan)

ramazan ayı nedeniyle ilçemizdeki 
mahalle ve sokaklarda 72.500 kişiye iftar 
yemeği verilmiştir.

Ramazan Tadında Çay Sohbetleri

ramazan ayı nedeniyle iftar sonrası 
konuşmacıların katılımıyla halka açık 
ramazan ayının önemi ve maneviyatı 
konulu sohbetler yapılmıştır.

Manda Şenliği

nakkaş köyünde bulunan arnavutköy 
manda Yetiştiricileri Birliği ile 
ortaklaşa manda Güzellik Yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışma neticesinde 
dereceye giren manda yetiştiricilerine 
çeşitli hediyeler verilmiştir.

Namaz Gönülleri Platformu

arnavutköy Belediyesi ve ilçe müftü-
lüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu 
mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen 
namaz Gönülleri platformu konulu 
kültür hizmeti kapsamında değerli 
hocalarımız tarafından namazın önemi 
ve nasıl kılınması gerektiği vatandaşları-
mıza anlatıldı

Türkiye Okuyor Arnavutköy Okuyor 
Kitap Okuma Yarışması

ilçe milli eğitim müdürlüğü, arnavutköy 
kent konseyi ve müdürlüğümüzce 
ortaklaşa düzenlenen kitap okuma 
yarışması 45 gün süre ile devam etmiş 
olup, her branşta en çok kitap okuyan 
onar kişiye çeşitli hediyeler verilmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Her yıl geleneksel olarak ilçemizde 
hizmet vermekte olan öğretmenlerimize 
akşam yemeği ve eğlence programı 
tertiplenmiş olup, günün anısına her 
öğretmene hediyeler takdim edilmiştir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
3 aralık dünya engelliler gününde 
engellilerimize tarihi ve turistlik yerler 
gezdirilerek akşamında program 
düzenlenmiş olup, ihtiyaç sahibi 
engellilere temsili medikal malzeme 

dağıtımı yapılmıştır.

Aşure Haftası Etkinlikleri

aşure Haftası etkinlikleri kapsamında, 
hafta boyunca ilçemiz camiilerinde 
aşure dağıtılmış olup, hafta bitiminde 
kültür merkezinde günün anlamına 
binaen program tertiplenmiştir.

Şeb-i Arus etkinlikleri

17 aralık mevlana ve Şeb-i arus 
etkinlikleri kapsamında, kültür 
merkezinde günün anlamına binaen 
dinleti, semazen ve konferans 
düzenlenmiştir.

Sinema Günleri

kültür Bakanlığı’nın seçmiş olduğu 

2. Uluslararası Kültür Sanat Festivalı Ramazan Etkinlikleri dağıtımı yapılmıştır.



kısa eğitici filmler Cumartesi ve 
Pazar olmak üzere 1 ay boyunca 
kültür merkezlerimizde vatandaşların 
beğenisine sunulmuştur.

Araç Talepleri

Belediyemizden araç talep eden kurum 
ve kuruluşlara 2012 yılı içerisinde  160 
araç tahsis edilmiştir.

Kültür Evlerimizin Tahsisi

2012 yılı içerisinde 99 kurum ve kuruluşa 
kültür evlerimiz tahsis edilmiştir. 

Masa ve Sandalye Talebi

Belediyemizden dönüşümlü olarak, 
vatandaşlarımıza 22.685,00 adet 
sandalye 4447 adet masa talep üzerine 

tahsis edilmiştir.

Kültür, Sanat Aktiviteleri

Tiyatrolar:

ilçemizdeki çocuklarımıza yönelik Ocak 
- eylül ayları arasında 15 ayrı çocuk 
tiyatrosu gösterime sunulmuştur.

Seminerler:

aile sorumluluk eğitimi olarak, Ocak-
eylül aylarına ait 8 ayrı  seminer 
düzenlenmiştir.

Sergiler: 

arnavutköy fotoğraf yarışması 
kapsamında dereceye giren 
katılımcıların eserleri sergilenmiştir.

3-1-3 Eğitim ve Rehberlik Bürosu:

‘’Her şeyin eğitim’’ sloganı ile çıktığımız 
eğitime destek olma yolunda 
gençlerimizin yetişmiş, iyi eğitimli 
bireyler olarak ülkelerine faydalı olmaları 
için hem eğitim kurumlarına ve hem 
de öğrencilere yönelik yardımlarımızı 
sürdürüyoruz.

 » Belediyemiz tarafından ilçe 
genelinde başlatılan ‘arnavutköy 
türkiye için Okuyor’ kampanyası 
kapsamında öğrencilerimizin 
faydalanabileceği 24.000 adet 
kitap okullarımıza teslim edildi.

 » Belediyemiz tarafından 
öğrencilerimize verilmek üzere, 13 
bin adet çok amaçlı defter dağıtıldı.

2. Uluslararası Kültür Sanat Festivali
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Arnavutköy Gençlik Eğitim 
Merkezi 

1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 
Tarihleri Arası Faaliyet Raporu

müdürlüğümüze bağlı arGem 
(arnavutköy Gençlik eğitim merkezi) 
toplamda 6 şubesi ve 51 çalışanı ile 
faaliyetlerini sürdüren birimimizin üye 
sayısı 2012 Ocak ayında 5924 iken 2012 
yılsonu ayı itibari ile 8255’e yükselmiştir; 
tüm şubeleri dâhil olmak üzere aylık 
ortalama ziyaretçi sayısı ise 10.000’ in 
üzerindedir.

Bilişim Salonları; aralık 2012 tarihi 
itibariyle 5 şubede 74 bilgisayar ile 
üyelerin ödev araştırmaları, çıktı almaları 
ve internet kullanımı sağlanmaktadır. 
1 bilgisayar aylık olarak yaklaşık 100 
öğrenci tarafından kullanılmaktadır.

Kütüphane; arGem merkez şubesinde 
bulunan kütüphanede 4000 in 
üzerinde kitap bulunmaktadır. üyeler 

internet üzerinden kitap rezervasyonu 
yapabilmekte ve kitapları ödünç 
olarak alabilmektedir. kütüphanede 
aylık okunan kitap sayısı 2012 yılında 
ortalama 500 olmuştur.

eğitimin insan hayatındaki yerinin çok 
iyi anlatılması gerektiğinin farkında 
olan kurumumuz; gençlerimizin ve 
çocuklarımızın eğitimi konusunda 
oldukça hassas bir rota çizmiştir. 
2012-2013 eğitim-Öğretim yılında 
4+4+4 eğitim sitemine geçilmesi 
ile birlikte 5. sınıfl ardan başlayarak 
ilköğretim ve lise grubundaki tüm 
öğrencilerimizi etüt dersleri ile 
desteklerken; Yükseköğretime Geçiş, 
seviye Belirleme ve Güzel sanatlar 
sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz 
için ise özel sınıfl ar oluşturulup 
denemeler yapılmaktadır. ayrıca Halk 
eğitim ile birlikte yürütülen ‘sertifikalı 
Osmanlıca türkçesi’ kursları başlamıştır. 
Bu anlamda verilen eğitimler ve ders 
saatleri aşağıda belirtilmiştir:

Verilen Eğitimler
Kulüp Dersleri:
 » resim
 » müzik 
 » tiyatro
 » Halk Oyunları
 » tarih Ve Gezi
 » fotoğrafçılık Ve sinema
 » satranç Ve masa tenisi
 » rehberlik

Etüt Dersleri
 » matematik   
 » fen Ve teknoloji  
 » Geometri   
 » fizik   
 » kimya   
 » muhasebe
 »  Bilgisayar
 »  türkçe  
 » ingilizce  
 » sosyal Bilgiler 
 » edebiyat  
 » tariH  
 » COĞrafYa               

MERKEZ BOĞAZKÖY TAŞOLUK ANADOLU NENE HATUN DURUSU
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matematik matematik matematik matematik matematik matematik 

türkçe türkçe türkçe türkçe türkçe türkçe 

ingilizce ingilizce ingilizce ingilizce ingilizce ingilizce 

sosyal Bilgiler sosyal Bilgiler sosyal Bilgiler sosyal Bilgiler fen teknoloji Geometri 

fen teknoloji Geometri Geometri fen teknoloji sosyal Bilgiler rehberlik

Geometri fen teknoloji edebiyat rehberlik Bilgisayar sosyal Bilgiler 

fizik Bilgisayar Bilgisayar  rehberlik Bilgisayar 

Coğrafya rehberlik sosyal Bilgiler    

muhasebe  rehberlik    

tarih      

Bilgisayar      

rehberlik      

kütüphane      

Argem Şubelerinde Verilen Etüt Dersleri
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TİYATRO FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMA

karakalem Bağlama Halk dansları Büyük grup

temel fotoğrafçılık eğitimi 

sinema tarihi

suluboya Gitar Gösteri grubu küçük grup

Pastelboya solfej

akrilikboya
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çeşitli kolaj çalışmaları
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merkez merkez merkez merkez merkez

nene Hatun durusu

taşoluk

Boğazköy

salıpazarı

durusu

Argem Şubelerinde Verilen Kulüp Eğitimleri

Öğretmenler günü kutlaması
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temmuz – ağustos aylarında ‘arGem Yaz Okulu’ 
programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan etkinliklerin yanında aşağıdaki branşlarda 
kurslar açılmıştır;

 » ingilizce kursu
 » Bilgisayar kursu
 » temel dini eğitimler kursu
 » anlayarak Hızlı Okuma kursu

temmuz - ağustos aylarında 12 takımın 
mücadele ettiği ‘arGem futbol turnuvası’ ve 55 
üyenin katıldığı ‘arGem masa tenisi turnuvası’ 
yapılmıştır. futbol turnuvası 5 hafta sürmüştür.

anlayarak Hızlı Okuma kursunda başarı gösteren 
75 üyeye başarı sertifikası verilmiştir.

Yeni eğitim-Öğretim yılında arGem şubelerinde 
temel dini eğitimler adı altında Hadis-siyer-
kuran-arapça dersleri başlamıştır.

arGem 2012 yılında 26 etkinlik düzenlemiş ve 6 
etkinlikte yer almıştır. 

Bu etkinlikler; tiyatro gösterileri, müzik gösterileri, 
seminerler, kutlama ve anma programları, bilgi 
ve münazara yarışmaları, futbol, satranç ve 
masa tenisi turnuvaları, izcilik kampları, tarihi ve 
kültürel geziler, resim ve fotoğraf sergileridir.

Devam Etmekte Olan Çalışmalar;

durusu tolga eti ilköğretim Okulu 8. sınıf 
öğrencilerden 39 öğrenci ile 9 haftalık eğitim 
olan ‘anlayarak Hızlı Okuma ve anlama 
Programı’ devam etmektedir. Programın 
sonunda öğrencilere başarı belgeleri tören ile 
verilecektir.

kitap okuma alışkanlığını gençlerimize 
kazandırma amacı ile arnavutköy ilçesindeki 
5 okul ile (mehmet akif ersoy lisesi, Bolluca 
ticaret lisesi, Örfi çetinkaya meslek lisesi, 
arnavutköy merkez ilköğretim Okulu ve Cemal 
reşit rey ilköğretim Okulu) ‘100 Öğrenci 100 
eser’ projesi devam etmektedir. 5 aylık dönem 
boyunca her bir öğrencinin 100 kitap okuması 
hedefl enmiştir. 

ayrıca 2012 yılında verilen eğitimler yardımıyla 
72 öğrencimiz üniversiteyi kazanmıştır.

kulüp eğitimlerine devam eden üyelerimize 
sertifikaları verilmiştir.

 » resim sertifikası alan öğrenci sayısı: 23
 » müzik sertifikası alan öğrenci sayısı: 54
 » fotoğraf sertifikası alan öğrenci sayısı: 48
 » tiyatro sertifikası alan öğrenci sayısı: 41

temmuz – ağustos aylarında ‘arGem Yaz Okulu’ temmuz – ağustos aylarında ‘arGem Yaz Okulu’ 



Gazilerimizin Kıbrıs Gezisi
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PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ



imar Ve ŞeHirCilik 

müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 
amaçları,  prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık makamının 
emir ve direktifl eri doğrultusunda; 
meri imar planı ve yönetmelikler 
doğrultusunda imar durumu belgesi 
düzenlemek, arnavutköy merkez 

ve çevresi UiP notlarının 77. ve 78. 
maddelerine göre talep edilen imar 
durumların ada etüdü çalışması yapmak, 
meri imar Planlarına göre tevhid, ifraz, 
yola terk ve imar transfer işlemlerini 
encümene sunmak, Uygulamaya 
yönelik müdürlüğümüze gelen yazılı 
ve sözlü taleplere plan-yönetmelik ve 
imar mevzuatı doğrultusunda görüş 
vermek, ilgililerin müracaatı halinde 
imar durumu, yönetmelik ve mevzuatlar 
çerçevesinde vaziyet planı, avan proje, 
mimari, statik ve betonarme projelerinin 
kontrolü ve tasdik işlemlerini yapıp, 
yapı ruhsatı düzenlemek, istanbul imar 
Yönetmeliğinin “Yapıların estetiğinde 
Belediye Yetkisi”  bölümündeki ‘’…ilçe 

belediyeleri binaların cepheleri ile ilgili 
şehircilik ve estetik yönünden kurallar 
getirebilirler…’’ hükmü doğrultusunda 
cephe tasarımının onayını yapmakla 
görevlidir. 

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda, yönetmelik-
lerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 
sorumluluklarının yanında görev ve 
yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve 
Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK BÜROSU ARŞİV BÜROSU

İMAR ve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRÜ

2- Personel Durumu

müdürlüğümüzün hizmet ve 
faaliyetlerini; 1 müdür, 2 inşaat 
mühendisi, 4 mimar, 1 makine mühendisi, 
1 elektrik mühendisi, 1 Jeofizik 
mühendisi, 2 inşaat teknikeri, 1 Harita 
teknikeri, 1 memur olmak üzere toplam 
14 personelle yürütmektedir. 

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüzün amaçları; 3194 sayılı 
imar kanununun 3. maddesindeki; 
‘’Herhangi bir saha, her ölçekteki 

plan esaslarına, bulunduğu bölgenin 
şartlarına ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı maksatlar için kullanılmaz.’’ 
hükmü doğrultusunda yerleşme 
yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; 
plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun teşekkülünü sağlamaktır. 
amaç ve hedefl er bu bağlamda 
gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
 müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

kanunu, 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı 
kanunu, 3071 sayılı dilekçe Hakkının 
kullanılmasına dair kanun, 5018 sayılı 
kamu mali Yönetimi ve kontrol kanunu, 
Belediye meclisi çalışma Yönetmeliği, 
3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı 
denetim kanunu, türk medeni kanunu 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda iş ve işlemlerini 
yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına 
ait gider bütçesi ve gerçekleştirme 
tablosu aşağıda çıkartılmıştır. ana gelir 
kalemleri; imar durumu, avan proje 
onayı, yapı ruhsatıdır. 



B- PERFORMANS BİLGİLERİ
3.1.1. müdürlüğümüzün 2012 yılı içinde başta fatih Caddesi olmak üzere istanbul Büyükşehir Belediyesi etüd ve Projeler daire 
Başkanlığı ile ortaklı cephe tasarımı çalışmaları başlatılmış olup, yapı ruhsatı aşamasında yapılara ait cephe tasarımı onayı 
yapılmaktadır.

C- İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÜROSU
 » 631 adet Yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

 » 1118 adet imar durum Belgesi düzenlenmiştir.

Bütçe Yılı
Müdürlüğümüzün Bütçe 

Tahmini
Müdürlüğümüzün 

Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme Oranı

2012 1.502.000,00 tl 835.413,16 %55,62

Bütçe ve Gider Durumu

2012 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11. AY 12. AY

Yapı 
ruhsatı

39 60 76 35 67 24 52 84 50 54 39 51

TOPLAM: 631 ADET RUHSAT

Aylar İtibariyle Yapı Ruhsat Sayısı



2012 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12.AY

imar 
durumu

84 90 70 62 76 123 117  99 88 102 99 108

TOPLAM: 1118 ADET İMAR DURUM BELGESİ

Aylar İtibariyle İmar Durumu Sayısı

 » 1500 adet imar durumu yazısı 
yazılmıştır.

 » 194 adet adada etüd çalışması 
yapılarak, 2607 adet parselin imar 
durumu belirlenmiştir.

 » 418 adet tevhid-ifraz-Yola terk- 
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 » arnavutköy merkez ve çevresi UiP 
Planı notlarının 15. maddesine göre 
encümen kararı alınarak 27 adet 
parselden gelen toplam 4337,86 m2 

inşaat alanının imar transferi işlemi 
gerçekleştirilmiştir.

D- ARŞİV BÜROSU
müdürlüğümüzce, arnavutköy 
Belediyesi’ne katılan 6 ilk kademe 
belediyesine ait tüm dosyalar fiziksel 
düzenlemeye tabi tutularak arnavutköy 
Belediyesi imar arşivi oluşturulmuştur. 
tüzel kişiliği sona eren Haraççı, 

Hadımköy, Boğazköy, Bolluca, taşoluk 
ve arnavutköy Belediyelerinin imar 
arşivleri düzenlenerek 25.000 dosyadan 
oluşan imar arşivi oluşturulmuştur. 
01.01.2011 tarihinden itibaren standart 
dosya Planı uygulanmaya başlanmış 
olup, 10.03.2012 tarihinden itibaren dijital 
arşivleme uygulanmaya başlanmıştır. 
23806 dosyanın 688908,00 dökümanı 
taranmıştır.
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Aylar İtibariyle İmar Durumu Sayısı
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emlak Ve istimlak
müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER    
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 
amaçları,  prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Belediye adına kayıtlı 
olan gayrimenkullerin takip ve 
tesciline dair işlemler, Belediyemize 
ait gayrimenkullerin tespit edilerek 
özel ve tüzel kişiler tarafından işgal 
ettirilmemesini sağlamak, Belediye’ye 
ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 
2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri 

gereğince kiraya verilmesi, diğer 
kamu kurumlarına ihtiyaç halinde 
gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve 
irtifak haklarının verilmesi, Belediyeye 
ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda 
özel ve tüzel kişilere kanunlar 
çerçevesinde satılması, Belediyemizin 
ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden 
gayrimenkul satın alınması, kiralanması, 
trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi 
yapılması, Belediye tasarrufunda olan 
kamuya ait gayrimenkullerde bulunan 
işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri 
misil tahakkuk ettirmek veya 2886 sayılı 
yasanın 75’inci maddesine göre tahliye 
edilmesi için Zabıta müdürlüğü’ne bilgi 
vermek, Belediyemize ait kiracı ve ecri 
misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin 
tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi 
için mali Hizmetler müdürlüğü’ne bilgi 

vermek, imar planlarında meydan, yol, 
otopark, park gibi kamu hizmetlerine 
ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla 
değişik 2942 sayılı yasa gereğince 
program dahilinde istimlaklarını yapmak 
ve ilgili müdürlüklerle koordineli 
çalışmakla görevlidir. 

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde 
ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 
sorumluluklarının yanında görev ve 
yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve 
Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1. Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRÜ

HARİTA BÜROSU EMLAK BÜROSU KENT BİLGİ SİSTEMİ 
BÜROSU

KALEM ARŞİV 
BÜROSU



2. Personel Durumu

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 3 Şef,  4 Harita mühendisi, 1 mimar, 2 Harita teknikeri olmak üzere toplam 11 
personelle yürütülmektedir.  

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüz belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve belediye mülklerinin etkin ve 
rasyonel kullanımını sağlamaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Lazer nokta bulutu ile şehrin görünümü



Bütçe Yılı Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini
Müdürlüğümüzün 

Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme 

Oranı

2012 5.023.000,00 3.829.585,06 %76

Bütçe ve Gider Durumu

BELGE ADET

inşaat istikamet 747

kot kesit 549

kontur Gabari 152

Toplam 1448

Düzenlenen Belgeler

ALAN (ha)

tescil edilen 255

devam eden 1100

Planlanan 500

İmar Uygulamaları

B- PERFORMANS BİLGİLERİ
müdürlüğümüzün 2012 yılı içinde 4 adet 
stratejik plan hedefi mevcut olup; bu 
hedefl erden 4 tanesi müdürlüğümüzün 
faaliyet, proje ve hizmet kapsamında 
yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- HARİTA BÜROSU
Onaylanan imar planları doğrultusunda 
arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak 
veya yaptırmak, yapılan parselasyon 
planlarını inceleyerek encümen kararı 

alınması için, Başkanlık makamı’na 
sunulmak üzere müdürlük makamı’na 
iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil 
işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli 
kurumlara iletmek; resen ve talebe 
bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, 
yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine 
ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur 
gabari ve ada revizyonu belgelerini 
hazırlamak; encümen kararı alması için, 
Başkanlık makamı’na sunulmak üzere 
imar müdürlüğü’ne iletmek; Hali hazır 
haritaları yapmak ve yaptırmak; işlemi 

biterek kesinleşen parselasyon planlarının 
ve halihazır haritaların arşiv bürosunda 
usulüne uygun saklanmasını sağlamak; 
tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da 
değişen ada parsel numaralarını imar 
durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına 
gerekli düzeltmelerin yapılması için 
bildirmek; kamu kurum ve kuruluşları, 
mahkemelerden gelen yazı ve dilekçelere 
cevap vermek, tüm yazışmaların birim 
ve müdürlük ana arşiv dosyasında 
saklanmasında sağlamakla görevli ve 
yetkilidir.
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D- EMLAK BÜROSU
Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini 
tutarak, söz konusu taşınmazların 
onaylanan imar planları doğrultusunda 
arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya 
yaptırır, yapılan parselasyon planlarını 
inceleyerek encümen kararı alınması 
için, Başkanlık makamı’na sunulmak 
üzere müdürlük makamı’na ulaştırır. 

Onaylanan belgeleri tapuya tescil 
işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli 
kurumlara iletir, 

Belediyeye ait taşınmaz malların; tevhid 
ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi 
taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot 
kesit, kontur gabari ve ada revizyonu 
belgelerini hazırlar,

encümen kararı alması için, Başkanlık 
makamı’na sunulmak üzere imar ve 
Şehircilik müdürlüğü’ne iletir, 

Gelir getirici taşınmaz malların kiraya 
verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve 
düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları 
dahilinde sürdürür, 

Belediye adına tescilli ya da kamuya 
terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini 
önlemek için gerekli hukuki muameleleri 
yapar, 2942 sayılı kamulaştırma 
Yasası’nın ilgili maddeleri doğrultusunda 
yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri 
veya binaları bir program doğrultusunda 
kamulaştırır, 

kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının 
kira bedellerinin tahsilatı ve artış 
işlemlerini mali Hizmetler müdürlüğü’ne 
bildirir, 

Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin 
envanterlerinin takip edilmesi, yeni 
tescil edilenlerin sicile işlenmesi, 
elden çıkarılması ve sicilden silinmesi 
işlemlerini yapar, 

diğer idarelere ait olup, yetki alınanların 
tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar 
adına yapılmasını sağlar, 

imar planındaki konumuna göre 
belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve 
kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi 
hakkında encümen ve meclis’ten karar 
alınması için teklifte bulunup, tapuya 
işletilmesini sağlar, 

imar planında kamu alanı olarak ayrılmış 
veya stratejik planda olup, yıllık yatırım 
programına alınan (park, yol, hizmet 
binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma 
işlemleri için Başkanlık onayı alınıp 
encümence karar alınmasını sağlar, 
kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin 
tespiti ve kıymet takdirlerinin 
yaptırılması ile tapu sicilinde belediye 
adına tescil işlemlerinin yapılmasını 
sağlar, 

2981 sayılı kanunun 13-b maddesine 
göre tapusuz olan ve kamu yararına 
kullanılacak taşınmazların tasfiyesini 
sağlamak amacıyla, 2981 sayılı 
kanuna istinaden imar aff ı müracaatı 
bulunan şahısların müracaatlarının 
değerlendirilmesi amacıyla, 3194 sayılı 
kanunun 17 inci maddesine göre hisse 
satışının yapılması amacıyla, belediye 
mülkiyetinde bulunan ve üçüncü 
şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 
2886 sayılı yasanın 36’ncı ve 45’inci 
maddelerine göre satılması amacıyla, 
belediye mülkiyetinde bulunmayan 
belediye mücavir sınırları içinde bulunan 
yerleşim yerlerinin tespiti ve devir 
işleminin yapılması amacıyla taşınmazın 
yer tespiti, ( adres, mevkii, işgalcisi, 



elinde bulunan evrakları vs.)  taşınmaz 
mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, 
arsa bedelinin belirlenen taksitler 
tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili 
tapu müdürlüğü’ne yapılan satışın 
bildirilerek şahıs veya kurum adına 
tescilinin sağlanması, taşınmazın imar 
durumu, ilan ve ilan bedelleri için 
hesap işlerine bildirilmesi, 4916 sayılı 
kanuna istinaden devrin istenilmesi 
taşınmazın kıymet takdir komisyonunca 
fiyatının belirlenmesi, mali Hizmetler 
müdürlüğü tarafından ödenek temininin 
sağlanması, şartname hazırlanması, 
taşınmazla ilgili encümen kararının 
alınması, devredilen taşınmazların 
tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen 
bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması 

veya adına banka hesabına yatırılmasını 
sağlar, 5393 sayılı Belediye kanununun 
18’nci maddesinde; taşınmaz mal 
alımına, satımına, takasına, tahsisine, 
tahsis şeklinin değiştirilmesine 
veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde 
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 
fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı 
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde 
sınırlı ayni hak tesisine karar vermek 
yetkisi meclistedir ve meclise gelecek bu 
işlerin teklifi ve takibini yapar, 

5393 sayılı Belediye kanununun 
75’inci maddesinde; Belediye, 
belediye meclisinin kararı üzerine 
yapacağı anlaşmaya uygun olarak 

görev ve sorumluluk alanlarına giren 
konularda; (d) fıkrasında ‘’kendilerine 
ait taşınmazları, asli görev ve 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 
veya bedelsiz olarak mahalli idareler 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
devredilebilir veya süresi yirmi beş yılı 
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu 
taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya 
da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis 
amacı dışında kullanılması halinde, 
tahsis işlemi iptal edilir. tahsis süresi 
sonunda, aynı esaslara göre yeniden 
tahsis mümkündür. kamu kurum 
ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı 
kuruluşları ve belediye şirketlerince 
devir veya tahsis edilen taşınmazlar, 
kamu konutu veya sosyal tesis olarak 
kullanılamaz.’’ Hükmü gereği işlemleri 
takip eder. 

Belediye mülkiyetinde bulunan ve 
satışı yapılamayan taşınmazların 
değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı 
ihale kanunu’nun 75’inci maddesine göre 
ecri misil uygulanarak gelir sağlanması 
amacıyla komisyon oluşturulup bedel 
tespiti yapılmasını sağlar, 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve 
şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin 
değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını 
sağlar, 

Belediyeden tapu alan vatandaşların 
tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi 
ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri 
ile ilgili işlemlerin organizasyonunu 
yapar, imar uygulamalarından 
doğan belediye alacaklarının takibi 
tahsili terkini ile ilgili işlemlerin 
organizasyonunu yapar.

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 
999.048,48 tl olan kira geliri tahsil 
edilmiştir.

2012 yılı içerisinde arsa ve hisse 
satışlarından 8.038.251,22 tl gelir elde 
edilmiştir.
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karlıbayır mahallesinde 28 adet 
tahsisli arsanın tahsis sahiplerine devri 
gerçekleştirilmiştir.

4 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirildi.

2012 yılında 38 adet kiralama ihalesi 
yapılmıştır. Bunlardan 26 adeti 
sözleşmeye bağlanmıştır.

Beş adet bina kamulaştırma işlemi 
yapılmıştır.

4706 sayılı kanuna göre, ilçemiz sınırları 
içerisinde mülkiyeti maliye hazinesine 
ait taşınmazların istanbul defterdarlığı 
avrupa Yakası milli emlak dairesi 
Başkanlığı’ndan devir talebi yapılmıştır.

F- KENT BİLGİ SİSTEMİ 
BÜROSU
Belediyemizdeki tüm birimlerde 
kullanılan Coğrafi Bilgi sistemi 
yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve 
hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

Coğrafi Bilgi sistemi yazılımının 
birimlerden gelen program, rapor ve 
diğer istekler doğrultusunda dinamik 
bir yapıda gelişmesini ve devam 
ettirilmesini sağlamak, 

Coğrafi Bilgi sistemi yazılımında yeni 
kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı 
yetkilerinde değişiklik ve düzenleme 
işlerini yürütmek, 

Coğrafi Bilgi sistemi yazılımlarının 
kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması 
için bakım onarım ve güncellenme 
işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

Coğrafi Bilgi sistemi ile belediyede 
kullanılan diğer yazılımların kent bilgi 

sistemi kapsamında entegrasyonunu 
sağlamak, 

Ulusal adres Veri tabanı’ndaki (UaVt) 
adres bilgilerinin güncellenmesini 
sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, 

Belediye bilgi sistemi dahilinde 
tüm verilerin güncellenmesini ve 
eşleştirilmesini sağlamak. 

606 adet ruhsat için numarataj işlemleri 
yapılarak parsel ve yapısı en güncel şekli 
ile vaziyet planına uygun şekilde sisteme 
işlendi, kapılar UaVt’ye aktarıldı.

9723 kapı sisteme işlenip UaVt’ye 
aktarıldı.

148 adet yol sisteme eklenip UaVt’ye 
aktarıldı.

3840 adet parsel güncellendi.

1088 adet yapı geometrisi güncellendi 
ve eklendi.

2817 adet bağımsız bölüm eklendi.

710 adet resmi yazı ile ilgili işlem yapıldı.

71 adet ilçe haritası satışı yapıldı.

795 belediye taşınmazının adresleri 
tespit edildi.

mali Hizmetler müdürlüğü, beyan 
eşleme personeline “tematik Haritası 
üretimi” hakkında eğitim verildi. diğer 
müdürlüklerin talebi üzerine tematik 
Haritalar oluşturuldu. Belnet kullanıcı 
yetkileri domaine bağlı olarak yeniden 
düzenlendi.

Beyan adresleri konusunda mali 
Hizmetler müdürlüğü talebi üzerine 
gerekli işlemler yapıldı.

244 adet yol geometrisi ve bu yollara ait 
isimler hazırlanıp istanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teklif olarak gönderildi. 
Onaylanan bu yolların 36 adedi sisteme 
işlenip UaVt’ye aktarıldı.

Yeni muhtarlık binaları sisteme eklendi.

14 adet mesafe krokisi çizildi.

sistemde var olan yapı adı, kapı adı, özel 
işyeri bilgileri kontrol edilerek, muhtarlık, 
okul, camilere ait 801 adet bilgi sisteme 
aktarıldı.

nüfus müdürlüğü tarafından 
düzeltilmesi gerekçesiyle gönderilen 
bağımsız bölümü X olan 2651 adet kapı, 
UaVt den kontrol edilerek gerekli işlem 
gerçekleştirildi.

Panaromik kent Bilgi sistemi 
uygulaması altyapı çalışmalarına 
destek verildi, periyodik aralıklarla data 
güncellemeleri yapıldı.

maks projesi kapsamında gönderilen 
raporlara göre; 

 » aynı yol üzerinde tekrar eden 
numaratajlar

 » CBs de olup UaVt de olmayan 
numaratajlar

 » tipi olmayan numaratajlar
 » UaVt de olup CBs de olmayan 

yollar
ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirildi.

istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi 
üzerine, son numarataj çalışmasından 
sonra eklenen bina ve yollar için 
hazırlanan rapor, gönderilmek üzere 
hazırlandı.

 EVRAK TÜRÜ EVRAK SAYISI

Gelen evrak 4867

Giden evrak 5304



D- KALEM ARŞİV BÜROSU
Şef tarafından havale edilen evrakları 
süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde 
hazırlayarak şefe sunmak, bürolardan 
gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili 
olduğu yerlere vererek takip etmek, 

işleri biten evrakı düzenli bir şekilde 
muhafaza etmek, emlak istimlak 
müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili kayıt 
ve dosyaları tutmak, müdür tarafından 
verilen diğer görevleri yapmak, gizlilik 
ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza 
etmek, işlerin tam ve zamanında olması 

için gerekli tedbirler almak, müdürlüğün 
önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm 
yazılarını yazmak, her türlü yazıların 
örneklerini çıkarmak, hazırlanan ve 
derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek 
bilgisayar ortamına aktarmak işlerini 
yürütür.

Lazer nokta bulutu ile şehrin görünümü
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Plan Ve PrOJe müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER  
A- YETKİ, GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR

Plan ve Proje Müdürlüğü 
Çalışmalarını;

 » 5393 sayılı Belediye kanunu
 » 5216 sayılı Büyükşehir kanunu
 » 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içerisinde ilçe kurulması 
ve Bazı kanunlarda değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun 

 » 3194 sayılı imar kanunu
 » 2863-5226 kültür Ve tabiat 

Varlıklarını koruma kanunu ile 
çeşitli kanunlarda değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun

 » 4916 sayılı çeşitli kanunlarda 
Ve maliye Bakanlığı’nın teşkilât 
Ve Görevleri Hakkında kanun 
Hükmünde kararnamede değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun

 » 5366 sayılı Yıpranan tarihi ve 
kültürel taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek korunması ve 
Yaşatılarak kullanılması Hakkında 
kanun

 » 4705 sayılı kamu kurum Ve 
kuruluşlarının ürettikleri mal 
Ve Hizmet tarifeleri ile Bazı 
kanunlarda değişiklik Yapılması 
Hakkında kanun

 » 775 sayılı Gecekondu kanunu
 » 4734 sayılı devlet ihale kanunu 
 » 4982 sayılı Bilgi edinme kanunu  

5403 sayılı toprak koruma Ve arazi 
kullanımı kanunu

 » 6831 sayılı Orman kanunu
 » 2873 sayılı milli Parklar kanunu
 » 5835 sayılı kültür Ve tabiat 

Varlıklarını koruma kanununda 
değişiklik Yapılmasına dair kanun 
vb. kanunlar doğrultusunda 
sürdürmektedir.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 
faaliyetlerini ilgilendiren 
yönetmelikler ise şunlardır:

 » resmî Yazışmalarda Uygulanacak 
esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik

 » ihalelere Yapılacak Başvurular 
Hakkında Yönetmelik

 » taşınır mal Yönetmeliği 
 » kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

kanunu kapsamındaki kültür 
varlıklarının rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri, sokak 
sağlıklaştırma, çevre düzenleme 
projeleri ve bunların uygulamaları 
ile değerlendirme, muhafaza, nakil 
işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin 
mal ve hizmet alımlarına dair 
yönetmelikte değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik

 » istanbul imar Yönetmeliği
 »  iski içme suyu Havzaları 

Yönetmeliği vb. yönetmelik, 
genelge ve tüzükler 

 » tarım arazi koruma yönetmeliği
 » Plan ve Proje müdürlüğü çalışma 

Yönetmeliği vb.
Plan ve Proje müdürlüğü aşağıdaki 
görevleri yerine getirmektedir:

Plan ve Proje müdürlüğü, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi kanunu, 5393 
sayılı Belediye kanunu ve 3194 sayılı 
imar kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-
5226 sayılı kültür ve tabiat Varlıklarını 
koruma kanunu ve Yönetmelikleri, 
başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve 
yönetmelikler ile ilgili Bakanlıklar ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge 
talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak 
üzere;

arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 
1/5000 ölçekli nazım imar Planı 
gereği 1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planlarını hazırlayarak onay sürecinin 

takip edilmesi, planlarda çıkan 
aksaklıkların giderilmesi amacıyla 
plan tadilatlarının hazırlanması ve 
sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda 
kamu kurum ve kuruluşları arasında 
koordinasyonun sağlanması, ilgilisince 
yapılan teklifl erin değerlendirilerek 
sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli 
yazışmaların yapılması,

kentsel tasarım – kentsel dönüşüm 
araştırma ve proje konuları ile 
tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların 
düzenli bir şekilde takip edilerek 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 
dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt 
altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri 
doğrultusunda gereken özen ve 
çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı 
etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi, 
uygun şekilde ve dijital ortamda 
arşivlenmesinin sağlanması ile,

Belediye mülkü olan veya Belediye’ye 
tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına 
yönelik olarak projelerinin yapılması, 
yaptırılması, ayrıca, belediye mülklerinin 
kamu yararı doğrultusunda projelerinin 
yapılması veya yaptırılması ile,

ilçe sınırları içerisindeki tüm korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları 
yürütmek ve denetimlerini yapmak ile 
mükelleftir.

ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli 
yazışmaları yapmak, Personel özlük 
işlemleri ve müdürlük ayniyat işlemlerini 
sağlamak. 

 müdürlük bütçesini stratejik plan 
doğrultusunda hazırlayarak, ilgili 
kanunlar çerçevesinde işlemleri 
yürütmek.



2- İnsan Kaynakları

Plan ve Proje müdürlüğü’nün personel 
sayısı 14 kişidir.  müdürlüğümüz 
bünyesinde görev yapan personelin 
8 tanesi memur,  5 tanesi sözleşmeli 
personel ve 1 tanesi de işçi kadrosunda 
görev yapmaktadır.   

memur statüsündeki personelden 5 kişi   
“teknik Hizmetler” (tH)  sınıfında,  1 kişi 
“Genel idari hizmetler” (GiH),  1 kişi de  
“Yardımcı Hizmetler” (YH) sınıfındadır.

3- Sunulan Hizmetler

Plan ve Proje müdürlüğü’nde sunulan 
hizmetler aşağıdaki gibidir:

 » arnavutköy ilçesi ile ilgili üst 
ölçekli planların (100.000-50.000-
25.000-5.000 ölçekli) hazırlanması 
aşamasında istanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile gerekli koordinasyonu 
sağlanmak, planların onanmasını 
müteakip irdeleyerek kurum adına 
itirazları yapmak ve sonucunu takip 
etmek, 

 » istanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar Planlarına uygun 
olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama 
imar Planlarını hazırlanmak ve 
arnavutköy Belediye meclisi’ne 
göndermek, iBB’de takibini 
yapmak,

 » 1/1000 ölçekli planlara altlık 
oluşturmak üzere jeolojik – 
jeoteknik etütleri yaptırmak,

 » arnavutköy Belediyesi’nin 
sorumluluk alanlarındaki yerleşim 
alanları ve bu  alanlardaki bu güne 
kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgesi almış yapıların planlama 
çalışmalarında kullanılmak üzere 
tespit, analiz ve değerlendirmesini 
yapmak ve kent estetiği ile ilgili 
kurallar oluşturmak,

 » Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit 
ederek, onanlı üst ölçekli planlarda 
yer alan donatı alanlarının (okul, 
sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.) 
gerçekleştirilmesi için ilgili kurum 
ve kuruluşlara gerekli taleplerde 
bulunmak,

 » 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı 

tadilat başvurularını değerlendire-
rek meclis’e sunulmasını ve onay 
sürecini takip etmek,

 » Belediyemiz mülklerini plan 
kararlarına uygun olarak 
değerlendirilmek üzere 
projelendirmek,

 » tüm tarihi eserlerin envanterini 
çıkartmak,

 » Bölgenin tarihi , kültürel, doğal 
değerlerini araştırmak,

 » arnavutköy ilçesi’nde yer alan 
mülkiyeti belediyemize ait olan 
veya tahsisi yapılmış olan kültür 
ve tabiat Varlıklarının kaynak 
temin edilerek projelendirilmesi 
ve restorasyonunun yapılmasını 
sağlamak,

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE 
HEDEFLERİ 
stratejik amaç: arnavutköy ilçesi’nin 
uygulama imar planlarını, doğal alan 
yönetim planlarını yapmak ve ilçe 

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Teşkilat Yapısı

Plan ve Proje müdürlüğü, müdür (Y.mimar), 2 mimar, 6 Şehir Plancısı, 1 sanat tarihçisi, 1 fen memuru, 1 memur,   1 Hizmetli  ve 1 
Şoför olmak üzere toplam 14  personele sahiptir.

Plan ve Proje müdürlüğü idari yapılanma şeması aşağıdaki gibidir:

PLAN VE PROJE 
MÜDÜRÜ

PLAN BÜROSU    PROJE BÜROSU ARŞİV BÜROSU KALEM BÜROSU



genelinde yapılacak yatırımlar için 
gerekli plan proje desteğini sağlamak; 
ilçenin tarihi değerlerini araştırarak 
kültürel kimliğimizin gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak için çalışmalar 
yapmak

Stratejik Hedef 1.: 2012 yılı sonuna 
kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 
1/1000’lik uygulama imar planlarını 
yapmak

Stratejik Hedef 2.: 2013 yılı sonuna 
kadar, arnavutköy genelindeki tarihi 
değer taşıyan eserlerin rölöve-
restitüsyon –restorasyon projelerinin 
yapımı ve eski doku araştırması 
yapılması, eski eserlerin envanterinin 
yapılması, donatı alanlarında kalan 
taşınmazlarımız ile ilgili plan ve proje 
hazırlıklarının yapılması.

III- FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Stratejik Hedef 3.1

1-Performans Hedefi-3.1.1:

11/5000 ölçekli nazım imar Planı 
istanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılarak onaylandığı 
taktirde, Yeniköy’de, nazım imar Planı’na 
göre uygulama imar planı çalışmasına 
2012 yılı içerisinde başlanacaktır. 
ancak, 08.09.2012 tarih, 28405 sayılı 
resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar 
kurulu kararı ile Yeniköyü de kapsayan 

alan, Havaalanı olarak belirlenmiş 
ve bu alanda 644 sayılı çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat ve 
Görevleri Hakkında kanun Hükmünde 
kararname’nin 2’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendi kapsamında çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 
1/5000 ölçekli plan iBB tarafından 
yapılmamıştır. ayrıca, plan yapma 
yetkimiz kalmadığı için öngörülen 
performans müdürlük dışı sebeplerden 
dolayı gerçekleştirilememiştir. 

2-Performans Hedefi 3.1.2:

1/5000 ölçekli nazım imar Planı istanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılarak onaylandığı takdirde,  
tayakadın’da, nazım imar Planı’na göre 
uygulama imar planı çalışmasına 2012 
yılı içerisinde başlamak. tayakadın köyü 

Arnavutköy İlçesi Hadımköy 
Merkez Bölgesi 1. Etap 
Uygulama İmar Planı
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nazım imar Planı 12.06.2012 tarih, 1123 
sayılı karar ile iBB meclisinden geçmiştir. 
16.08.2012 tarihle onaylanmış olan 
tayakadın köyü nazım imar Planı’na 
göre 1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planı çalışmalarına başlanmıştır. ancak, 
08.09.2012 tarih, 28405 sayılı resmi 
Gazete’de yayınlanan Bakanlar kurulu 
kararı ile tayakadın köyü’nü de kısmen 
kapsayan alan, Havaalanı ve istanbul’da, 
olası afet riskini bertaraf etmek için 
ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki 
yapılar tasfiye edilerek, yeni yerleşim 
alanı olarak kullanılması amacıyla rezerv 
alan olarak belirlenmiş ve bu alanda 644 
sayılı çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun 
Hükmünde kararnamenin 2’nci 
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 
kapsamında çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkilendirilmiştir. 

Plan yapma yetkimiz kalmadığı 
için öngörülen performans 
müdürlük dışı sebeplerden dolayı 
gerçekleştirilememiştir.

3-Performans Hedefi 3.1.3:

1/5000 ölçekli nazım imar Planı istanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılarak onaylandığı taktirde, 
karaburun’da, nazım imar Planı’na 
göre uygulama imar planı çalışmaları 
yapılacaktır. Öngörülen performans 
müdürlük dışı sebeplerden dolayı 
gerçekleştirilememiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar Planı iBB 
tarafından yapılmadığı için, öngörülen 
performans müdürlük dışı sebeplerden 
dolayı gerçekleştirilememiştir.

4-Performans Hedefi 3.1.4

istanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan derbent mevkii 
nazım imar Planı 17.04.2012 tarihinde 
onaylamıştır. 1/5000 ölçekli derbent 
mevkii nazım imar Planı’na göre 
uygulama imar planı çalışmasına 
başlanmış olup, arazi tespit çalışmaları 

yapılmış, kurum görüşleri alınmıştır. 
Bazı kurum görüşlerinde konunun 
anlaşılamadığı görülmüş olup 
konunun yeniden izah edilerek, 
tekrar değerlendirilmesi hususunda 
kurumlardan yeniden görüş talep 
edilmiştir. ayrıca söz konusu kurum 
görüşlerine göre plan yapım çalışması 
devam etmektedir.

5-Performans Hedefi 3.1.5

istanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan Hadımköy-Ömerli-
deliklikaya nazım imar Planı 17.04.2012 
tarihinde onaylamıştır. Hadımköy-
Ömerli-deliklikaya nazım imar Planı’na 
göre uygulama imar planı çalışmasına 
başlanmıştır. ancak, 08.09.2012 
tarih, 28405 sayılı resmi Gazete’de 
yayınlanan Bakanlar kurulu kararı ile 
deliklikaya mahallesi’nin tamamı, Ömerli 
mahallesi’nin bir kısmını da kapsayan 
alan, istanbul’da, olası afet riskini 
bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız 
ve afet riski altındaki yapılar tasfiye 
edilerek, yeni yerleşim alanı olarak 
kullanılması amacıyla rezerv alan olarak 
belirlenmiş ve bu alanda 644 sayılı 
çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat 
ve Görevleri Hakkında kanun Hükmünde 
kararnamenin 2’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendi kapsamında çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 
Ömerli mahallesi’nin tamamı 12.12.2012 
tarih, 19003 sayılı Bakanlık Oluru ile 
belirlenen ilave rezerv alanına alınmıştır. 
Bu nedenle Ömerli ve deliklikaya 
mahallelerinde 1/1000 ölçekli plan 
çalışmaları için  belirlenen bu alanlarda 
plan yapımı ve diğer uygulamalar için  
çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü 
beklenmektedir.

6-Performans Hedefi 3.1.6

2011 yılında onaylanan iski 
Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere 
göre istanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 17.06.2011 tarih, 1467 sayılı 
istanbul Büyükşehir Belediyesi meclis 

kararı ile 1/5000 ölçekli planda yer 
alan 18.5 nolu plan notu “kocaman, 
Gülgen, sidan, Bolluca ve türkköşe 
derelerinin her iki tarafında 100 m.lik 
yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. 
dere yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde 
yapı yapılamaz. Yapı yaklaşma mesafesi 
içerisinde kalan bu alanlarda 18.madde 
uygulaması yapılarak parsellerin %40’ı 
dere ıslahı, yeşil alan, park, dinlenme 
alanı, yol, rekreasyon alanı olarak 
düzenlenebilir. Yapı yaklaşma mesafesi 
içerisinde kalan parsellerin kamu eline 
bedelsiz geçmesi koşuluyla imar hakları 
ait olduğu onaylı imar planı sınırları 
içerisinde ilçe belediyesince uygun 
görülen konut, konut+ticaret alanında 
kalan başka parsellerde kullanılabilir. 
imar hakkı transfer edilen parselde 
planda verilen maksimum kat adedi 
aşılamaz. Bu alanlarda kalan parsellerde 
transfere konu imar hakkı parselin 
kadastral alanının %60’ı üzerinden 
80ki/h yoğunluk değeri esas alınarak 
hesaplanır. Yapı yaklaşma mesafeleri 
içerisinde kalan parsellerde ilgili 
mevzuata uygun olmak, iski ve tarım 
Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması 
kaydıyla organik tarım ve tarıma yönelik 
hobi bahçeleri yapılabilir. Bu alanlarda 
suni gübre ve zirai mücadele ilaçlarının 
kullanıldığı tarımsal faaliyetlere izin 
verilmez.” şeklinde düzenlenmiştir.

17.06.2011 tarih, 1467 sayılı istanbul 
Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile 
kısmen uygun bulunan konu istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 
10.12.2012 tarihinde onaylanmış olup, 
henüz Başkanlığımıza ulaşmamıştır. 
konu ile ilgili 1/5000 ölçekli plan 
değişikliği Başkanlığımıza ulaştığında 
nazım imar Planı değişikliğine göre 
uygulama imar planında gerekli 
çalışmalar başlanacaktır. söz konusu 
meclis kararının yerine getirilebilmesi 
için Bolluca ekolojik koridorlarının 
tasarımına yönelik olarak 5. Uluslararası 
rotterdam mimarlık Bienali ile 2011 



yılında yapılan protokol gereği H+n+s 
landscape architecs ve 51n4e 
firmalarına ~368 ha.lık alanda uygulama 
imar planına altlık oluşturacak konsept 
proje çalışmaları yaptırılarak sonuçları 
ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

7-Performans Hedefi 3.1.7

Plan ve Proje müdürlüğü, 2012 yılı 
Performans Hedefi’nin 3.3.1.7’de “1/5000 
ölçekli nazım imar Planı istanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılarak onaylandığı takdirde, Yassıören 
nazım imar Planı’na göre uygulama 
imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde 
başlanacaktır.” denilmektedir. ancak, 
08.09.2012 tarih, 28405 sayılı resmi 
Gazete’de yayınlanan Bakanlar kurulu 
kararı ile Yassıören mahallesi’ni kapsayan 
alan, istanbul’da, olası afet riskini 
bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız 
ve afet riski altındaki yapılar tasfiye 

edilerek, yeni yerleşim alanı olarak 
kullanılması amacıyla rezerv alan olarak 
belirlenmiş ve bu alanda 644 sayılı çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat ve 
Görevleri Hakkında kanun Hükmünde 
kararname’nin 2’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendi kapsamında çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 
Ömerli mahallesi’nin tamamı 12.12.2012 
tarih, 19003 sayılı Bakanlık Oluru ile 
belirlenen ilave rezerv alanına alınmıştır. 
Bu nedenle istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından 1/5000 ölçekli 
plan çalışması yapılmamış olup, dolayısı 
ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
çalışması da yapılamamıştır. Öngörülen 
performans müdürlük dışı sebeplerden 
dolayı gerçekleştirilememişti

8-Performans Hedefi 3.1.8

Plan ve Proje müdürlüğü, 2012 yılı 
Performans Hedefi’nin “istanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

hazırlanacak olan Hacımaşlı, Boyalık, 
Baklalı, Balaban, nakkaş köy ve 
mahallelerinin 1/5000 ölçekli nazım 
imar Planı revizyonuna göre uygulama 
imar planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde 
başlamak” denilmektedir.

istanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan 05.03.2009 tasdik 
tarihli 1/5000 ölçekli nakkaş mahallesi 
nazım imar Planı’na, yapılan itirazlara 
istinaden yapılan tadilatlara ve ilgili 
kurum görüşlerine uygun olarak 1/1000 
ölçekli Uygulama imar Planı hazırlanmış 
olup, görüşülmek üzere arnavutköy 
Belediye meclisi’ne sevk edilmiştir. 
arnavutköy Belediye meclisi tarafından 
alınan 08.11.2012 tarih ve 154 sayılı meclis 
kararıyla 1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planı uygun bulunmuştur. Plan istanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne sevk edilme 
aşamasındadır.

Performans hedefinde yer alan 
diğer köy ve mahalleler için istanbul 

Nakkaş Mahallesi Uygulama İmar Planı
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Büyükşehir Belediyesi 1/5000 
ölçekli nazım imar Planı revizyonuna 
hazırlamadığı için, uygulama imar 
planı çalışmasına 2012 yılı içerisinde 
başlanamamıştır.

9-Performans Hedefi 3.1.9

Plan ve Proje müdürlüğü, 2012 yılı 
Performans Hedefi’nin, “1/5000 
ölçekli nazım imar Planı istanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılarak onaylandığı takdirde nazım 
imar Planı’na göre hazırlanacak 
olan Yassıören, Yeniköy, karaburun 
Uygulama imar planlarına yönelik kurum 
görüşlerini ve jeolojik-jeofizik etüt 
raporlarının hazırlanması çalışmasına 
2012 yılı içerisinde başlamak” 
denilmektedir. derbent mevkii’nin 
uygulama imar planlarına yönelik kurum 
görüşlerivle jeolojik-jeofizik etüt raporu 
hazırlanması işi tamamlanmış olup, plan 
meclise sevk edilme aşamasındadır.

Bu performans hedefinde yer alan 
Yassıören ve Yeniköy çevre Şehircilik 

Bakanlığı yetki alanında kaldığı için; 
karaburun ise, istanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı çalışması yapılmadığı 
için Uygulama imar planlarına yönelik 
kurum görüşlerini ve jeolojik-jeofizik 
etüt raporlarının hazırlanması çalışması 
yapılamamıştır. Öngörülen performans 
müdürlük dışı sebeplerden dolayı 
gerçekleştirilememiştir.

Performans Hedefinde Yer 
Almayan Çalışmalar

10-Performans Hedefi 3.1.10

1/5000 ölçekli Boyalık köyü nazım 
imar Planına uygun olarak hazırlanan 
arnavutköy ilçesi Boyalık köyü 1/1000 
Ölçekli Uygulama imar Planı 15.05.2012 
tarih ve 920 sayılı istanbul Büyükşehir 
Belediyesi meclis kararı ile tadilen 
uygun görülmüş olup 10.09.2012 
tarihinde istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nca aynen onaylanmıştır. 
10.09.2012 tasdik tarihli Boyalık köyü 

1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı 
19.11.2012 tarihi mesai başlangıcında 
askıya çıkmış olup, 19.12.2012 tarihi 
mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.

askı süresi içerisinde yapılan 29 adet 
itiraz incelenmek üzere arnavutköy 
Belediyesi meclisi’ne sevk edilmiştir.

11-Performans Hedefi 3.1.11

1/5000 ölçekli Hadımköy merkez Bölgesi 
nazım imar Planı Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nca 17.01.2012 tarihinde 
onaylanmıştır.

17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli 
Hadımköy merkez Bölgesi nazım imar 
Planına uygun olarak, 3194 sayılı imar 
kanunu ve Plan Yapım Yönetmeliği 
çerçevesinde ilgili ve yetkili kurum 
ve kuruluşlardan planlama alanına 
yönelik görüşler alınarak, arazi tespitleri 
ve analizler yapılarak 1/1000 ölçekli 
Hadımköy merkez Bölgesi Uygulama 
imar Planı hazırlanmış,  06.02.2012 
tarihinde meclise sevk edilmiştir.

Ekolojik Koridor Bolluca BölgesiEkolojik Koridor Bolluca Bölgesi



Plan, 28.05.2012 tarihinde istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 
onaylanmıştır. 

istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nca 28.05.2012 tarihinde 
onanmış olan 1/1000 Ölçekli Hadımköy 
merkez Bölgesi I. etap Uygulama imar 
Planı 3194 sayılı imar kanunun 8.maddesi 
gereğince 18/06/2012 tarihinde 
askıya çıkartılmış olup, 18/07/2012 
tarihinde askıdan indirilmiştir. Yasal 
askı süreci içinde yapılan 300 adet 
itiraz arnavutköy Belediye meclisi’ne 
sevk edilmiş olup, gelen meclis 
kararları hakkında itiraz sahiplerine 
bilgi verilmiştir. Uygun görülen plan 
itirazlarına ilişkin plan değişiklikleri 
çalışmaları devam etmekte olup, 
tamamlanmasına müteakip istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
iletilecektir.

12-Performans Hedefi 3.1.12

22.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli 
Hadımköy sanayi Bölgesi nazım 
imar Planı’na belediyemizce yapılan 
itirazlara istinaden 10.08.2011 tarih 
ve 1600 sayılı ve 13.10.2011 tarih ve 
2297 sayılı meclis kararları çıkmış 
olup söz konusu meclis kararlarına 
istinaden istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından yapılan 1/5000 
ölçekli nazım imar Planı değişiklikleri 
13.04.2012 tarih ve Bn:5128 iBB:71302 
sayılı yazısıyla müdürlüğümüze 
dağıtımı yapılmıştır.

söz konusu istanbul Büyükşehir 
Belediye meclisi kararına istinaden 
yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planı değişiklikleri 01.10.2012 tarih ve 
1440/103712 sayılı yazımızla arnavutköy 
Belediye meclisi’ne sevk edilmiş olup 
15.10.2012 tarih ve 141 sayılı, 09.11.2012 
tarih ve 159 sayılı ve 06.12.2012 tarih ve 
170 sayılı arnavutköy Belediye meclis 
kararları ile uygun görülmüştür. söz 
konusu meclis kararlarına istinaden 
yapılan plan değişiklikleri çalışmaları 
devam etmekte olup, tamamlanmasına 
müteakip istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na iletilecektir.

13-Performans Hedefi 3.1.13

25.11.2011 tarihinde istanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca onaylanmış olan 
durusupark-deliyunus mevkii 1/1000 
Ölçekli Uygulama imar Planı 08.02.2012 
tarihinde askıya çıkmış olup, 08.03.2012 
tarihinde askıdan indirilmiştir

Plana yapılan 160 adet itiraz incelenerek 
arnavutköy Belediyesi meclisine sevk 
edilmiş, uygun görülen itirazlar istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
iletilmiştir. Uygun görülmeyen itirazlar 
için de başvuru sahiplerine bilgi 
verilmiştir.

14-Performans Hedefi 3.1.14

05.03.2009 tasdikli 1/5000 ölçekli 
Balaban köyü nazım imar Planı ve 
kurum görüşlerine istinaden hazırlanan 
Balaban köyü 1/1000 ölçekli Uygulama 
imar Planı, 28.11.2011 tarih, m.34.3.
arn.0.34/301.01-1713-62526 sayılı 
yazımız ile arnavutköy Belediyesi 
meclisi’ne sevk edilmiştir. söz 
konusu plan, 09.12.2011 tarih, 205 
sayılı arnavutköy Belediyesi meclis 
kararı ile tadilen uygun görülmüş 
olup, 13.03.2012 tarih 261-76595 
sayılı yazımız ile gereği için istanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
iletilmiştir. Balaban köyü 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar Planı, 12.09.2012 
tarih ve 1820 sayılı karar ile istanbul 
Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 
tadilen uygun bulunmuştur. Plan 
onama safhasındadır.

Stratejik Hedef 3.2

2014 yılı sonuna kadar, arnavutköy 
genelindeki tarihi değer taşıyan ve 
mülkiyeti arnavutköy Belediyesi’ne 
ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-
restitüsyon–restorasyon projelerini 
yapmak ve eski doku araştırması yaparak, 
eski eserlerin envanterini hazırlamak, 
donatı alanlarında kalan arnavutköy 
Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili plan 
ve proje hazırlıklarını tamamlamak.

15-Performans Hedefi 3.2.1

13.04.2005 tarih, 25785 sayılı resmi 
Gazete’de yayınlanan “taşınmaz kültür 

Varlıklarının korunmasına ait katkı 
Payına dair Yönetmelik” uyarınca 2012 
yılı için il Özel idaresi’nden ödenek 
talebinde bulunulmuştur. Buna göre, 
il Özel idaresi’nin 01.03.2012 tarih 
ve 2012/4 karar numaralı “taşınmaz 
kültür Varlıklarının korunmasına ait 
katkı Payının dağıtımına dair karar”  
uyarınca yukarıda başvurusunu 
yaptığımız 4 adet tescilli eski eserin 
rölöve, restitüsyon, restorasyon 
projelerinin hizmet alım işi ile ilgili, 
yukarıdaki tabloda gösterilen işler 
için ilgili ödeneklerin verilmesi uygun 
görülmüştür. kararın müdürlüğümüze 
intikal etmesi ile beraber ilgili eski 
eserlerle ilgili ihale yapılmıştır. 2012 
yılı ikinci altı aylık periyodunda ilgili 
projelerin hazırlatılması ile ilgili süreç 
devam etmekte olup, projeler istanbul 
I numaralı kültür Varlıklarını koruma 
kurulu onayına sunulmuştur.

nakkaş mahallesi, 905 parselde yer 
alan Yalnız minare 12.03.1998 tarih, 
4732 sayılı istanbul II numaralı kültür 
ve tabiat Varlıklarını koruma kurulu 
kararı ile tescillenmiş olup, 17-18.yy.a 
tarihlenen minarenin yanında yer aldığı 
bilinen mescidden günümüze herhangi 
bir iz ulaşmamıştır. il Özel idaresi’nden 
temin edilen ödenekte kullanılarak söz 
konusu minarenin restore edilebilmesi 
maksadıyla projelendirilmesi hususunda 
yapılan ihale neticesinde elde edilen 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Alanı
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rölöve projesi 29.11.2012 tarih, 383 
sayılı karar, restitüsyon, restorasyon 
Projeleri ise 06.12.2012 tarih, 392 sayılı 
istanbul I numaralı kültür Varlıklarını 
koruma Bölge kurulu kararı ile uygun 
bulunmuştur.

Hadımköy 5014 Parsel İstasyon 
Binaları Rölöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projeleri

Hadımköy kent meydanı ve çevresi 
düzenleme Projesi kapsamında 

1868 tarihinde alman kökenli rumeli 
Şimendifer Şirketi tarafından inşa edilen 
doğu avrupa ve rumeli demiryollarının 
bir parçası olan ve Hadımköy tren 
istasyonu sahasında yer alan, 16.02.2005 
tarih, 222 sayılı istanbul II numaralı 
kültür ve tabiat Varlıklarını koruma 
Bölge kurulu tarafından korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek, 
koruma grupları II olarak belirlenmiş 
dokuz (9) adet binanın restore edilmek 
üzere projelendirilmesi için il Özel 
idaresi’den ödenek talep edilmiştir.

il Özel idaresi’nden temin edilen ödenek 
de kullanılarak ihalesi gerçekleştirilmiş 
olan 9-10-11 Pafta, eski 4974, yeni 5014 
Parselde yer alan Hadımköy istasyon 
Binaları’na ait rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri 21.06.2012 tarih, 
217-1 karar ile istanbul I numaralı kültür 
Varlıkları koruma Bölge kurulu tara-
fından onaylanmıştır. restore edilecek 
istasyon Binaları ile birlikte yapılacak dü-
zenlemelerle, kültür merkezi –medyatek, 
konferans, sinema salonları, kapalı Pazar 
yeri (çarşı), kütüphane, kapalı otopark 
ile birlikte Hadımköy çağdaş yaşanabilir 
bir kent meydanına kavuşacaktır.

16-Performans Hedefi 3.2.2

Belediyemiz sınırları içerisindeki 10 
adet eski eserin 10 tanesinin envanteri 
hazırlanmıştır.

2011 yılında ödenek alınıp yıl sonuna kadar neticelendirilememiş olan işler için aktarma talebi

SIRA NO KONU PAFTA ADA PARSEL

1 HadImkÖY istasYOn BinalarI 9-10-11 (4974)-5014

2 BOĞaZkÖY Camii 2 678

2012 yılı için ödenek talepleri

1 nakkaŞ maH.  HaZire 17 675

2 nakkaŞ maH. HaZire 17 1050

3 HaraççI Camii 8 1532

4 nakkaŞ YalnIZ minare 18 905

Haziran  döneminde  yapılan ödenek talebi

1 BOĞaZkÖY Camii (Yapım talebi) 2 678

İL ÖZEL İDARESİNDEN TALEP EDİLEN ÖDENEKLER 

1868 tarihinde alman kökenli rumeli 

Hadımköy Eski Jandarma Binası 

Eski Hali

Yeni Hali



17- Performans Hedefi 3.2.3

2012 yılı hedefl erimiz arasında 1 adet 
Yönetim merkezi projesi hazırlanması 
bulunmaktadır.

iBB Projeler daire Başkanlığı’ndan 
da ilçemize ait proje çalışmalarının 
yaptırılması talep edilmiştir. 

Projenin hedefi, arnavutköy ilçe 
merkezi içinde hem konumu hem 
de alansal büyüklüğü ile önemli yere 
sahip ve 14.06.2010 tarihli 1/1000 
Ölçekli arnavutköy merkez ve çevresi 
Uygulama imar Planı’nda Yönetim 
merkezi olarak belirlenmiş olan alanın, 
arnavutköy Belediyesi’nin ihtiyaç 
duyduğu Belediye Hizmet Binası, 
ilçe kaymakamlık Binası, emniyet 
müdürlüğü ve çeşitli sosyal kültürel 
tesisler, nikah salonu vb. kamusal 

donatıları barındıran bir Yönetim 
kampüsü olmasıdır. Proje sadece 
yönetim birimleri ile ele alınmayıp, 
aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel 
donatıları da bünyesinde barındırarak, 
bu alanın arnavutköy ilçe merkezi 
için haftanın tüm günleri yaşayan 
ve kullanılan bir kampüs olması 
hedefl enmektedir.

arnavutköy Belediyesi, arnavutköy 
kaymakamlığı ve emniyet 
müdürlüğü’nün ortaklaşa kullanacağı 
yaklaşık 80 dönümlük alan içinde, 
bölgenin arnavutköy ilçe merkezi için 
bir odak noktası teşkil edecek şekilde 
düzenlenmesi, alanın sadece iş günleri 
ve saatlerinde değil haftanın tüm 
günlerinde bölge halkı tarafından ziyaret 
edilen, bir yönetim ve alışveriş/eğlence 
bölgesi olması hedefl enmektedir. 

Fatih Caddesi Düzenleme Projesi

istanbul Büyükşehir Belediyesi 
kentsel tasarım müdürlüğü tarafından 
ihaleye çıkılarak elde edilen proje 
tamamlanmış olup, müdürlüğümüze 
iletilmiştir. Projenin uygulaması için 
istanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı 
işleri müdürlüğü ile görüşmeler 
sürdürülmektedir. Proje ile ilgili görseller 
aşağıda yer almaktadır.

Boğazköy Meydan Talebi

arnavutköy ilçesi Boğazköy 
mahallesi’nde, eski sokak dokusunu 
koruyan ve Boğazköy Camii’ni de 
kapsayan alanda kentsel tasarım 
Projelerinin yapılması iBB etüd ve 
Projeler daire Başkanlığı kentsel tasarım 
müdürlüğü’nden talep edildi. 
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18- Performans hedefi 3.2.4

Bolluca 393 ada, 1 parsel 14.06.2010 
tasdikli, 1/1000 ölçekli arnavutköy 
merkez ve çevresi Uygulama imar 
Planı’nda Pazar alanı fonksiyonunda 
kalmaktadır. 

Bölge ihtiyaçları da dikkate alınarak 
modern çağın gereklerine uygun mekan 
olarak tasarlanan ekolojik kapalı Pazar 
Yeri Projesi ihale edilmiş ve projeler 
sonlandırılmak üzeredir. ekolojik 
kapalı Pazar Yeri Projesi’nde aşağıdaki 
fonksiyonlar yer almaktadır.

 » Pazar alanı:510 tezgah
 » kafe:2 adet
 » mutfak:2 adet
 » dükkan:15 adet
 » depo:4 adet
 » Yedek su deposu + sarnıç
 » temizlik deposu
 » mescit (Bay + Bayan)
 » WC (Bay + Bayan)
 » Zabıta Ofisi

19- Performans hedefi 3.2.5

arnavutköy ilçesi Hadımköy  697 
ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Hadımköy 
merkez Bölgesi I.etap Uygulama imar 
Planı’nda BHa (Belediye Hizmet alanı) 
fonksiyonunda kalmaktadır.

söz konusu parselde bölge ihtiyaçları 

dikkate alınarak Bilgi evi projesi 
hazırlatılmıştır. toplam 960 m² kapalı 
alana sahip Bilgi evi’nde aşağıdaki 
fonksiyonlar yer almaktadır.

 » sirkülasyon ve kapalı teneff üs
 » WC + soyunma
 » Öğretmenler + Görevli
 » çok amaçlı salon
 » kütüphane
 » kafeterya
 » sınıfl ar
 » Bilgisayar sınıfı
 » mekanik
 » depo
 » spor alanı
 » teraslar

20- Performans hedefi 3.2.6

arnavutköy ilçesi, karaburun mahallesi 
kıyı düzenleme ve kentsel tasarım 
fikir Projesi çalışmaları yaptırılmış olup, 
ortaya çıkan çalışmalar kitapçık haline 
getirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda 
ilçemizin alt ölçekli gelişimi 
stratejik olanakları öncelik alınarak 
değerlendirilebilecektir. 

21- Performans hedefi 3.2.7

türkiye – Hollanda 2012 Hibe Programı 
– dış işleri Bakanlığı Yurt dışı tanıtım 
müdürlüğü 

2 Şubat 2011 tarihinde ankara’da, 
Hollanda ve türkiye dışişleri 
Bakanlıklarınca, Hollanda ve Osmanlı 
imparatorluğu arasındaki diplomatik 
ilişkilerin başlamasının 400. Yılı 
münasebetiyle imzalanan mutabakat 
ile iki ülke arasında kültürel ve 
ekonomik alanlarda işbirliklerinin ve 
kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesinin 
desteklenmesi hedefl enmiştir.

Bu protokol kapsamında dış işleri 
Bakanlığı Yurt dışı tanıtım müdürlüğü 
tarafından, iki ülke arasında yürütülecek 
faaliyetleri desteklemek amacı ile hibe 
desteği yapılacağı belirtilmiştir.

27.07.2011 tarihinde türkiye ile 
Hollanda arasındaki diplomatik 
ilişkilerin tesisinin 400. Yıldönümü 
kutlamaları koordinasyon komitesi’ne 
‘‘sürdürülebilir kent Yapmak: istanbul 
arnavutköy mekânsal Gelişim Planı 
çalışması sergisi ve türkiye’den 
iyi Örneklerin sunumu’’ projesi ile 
başvuruda bulunulmuştur.

Proje, 5. Uluslararası rotterdam 
mimarlık Bienali tarafından 2012 
yılında rotterdam’da gerçekleştirecek 
olan, ‘Şehir Yapmak’ başlığını taşıyan 
5. Uluslararası mimarlık Bienaline 
(5. IaBr), türkiye’nin katılımının en 

2 Şubat 2011 tarihinde ankara’da, 

Rotterdam Mimarlık Bienali



zengin bir şekilde gerçekleşmesi 
amacıyla kurgulanmıştır. 5.IaBr sergisi 
için, 24.01.2011 tarihinde arnavutköy 
Belediyesi ve IaBr Heyeti arasında 
imzalanan protokol ile istanbul’un 
arnavutköy ilçesi kentsel proje 
çalışması yapmak üzere seçilmiş 
bulunmaktadır. arnavutköy Belediyesi, 
5.IaBr çalışmaları çerçevesinde, 
arnavutköy ilçesinin büyüyen istanbul 
ili bağlamında tarımsal, orman, su 
kaynaklarının daha iyi değerlendirilerek 
sürdürülebilir kentleşmeye katkı 
yapacak bir mekânsal plana kavuşması 
için çalışma yapmaktadır. “sürdürülebilir 
kent Yapmak” başlığını taşıyan bu 
proje arnavutköy ilçesinin 5.IaBr 
bağlamında yaptığı planlama ve mimari 
çalışmalarına ait tüm araştırma ve proje 
çıktılarının; görsel-basılı malzemeler, 
mimari proje materyalleri ve videolarla 
desteklenerek dünyanın en önemli 
mimari ve şehir plancısı otoritelerinin 
katıldığı 5. Uluslararası mimarlık 
Bienali’nde sergilenmesi ve konu ile 
ilgili çalışmaları bulunan türkiye’den 
uygulamacıların sunumlar yapacağı 
etkinlikleri kapsamaktadır. 

Yapılan bu proje başvurusu, dış işleri 
Bakanlığı’nın 23.11.2011 tarihli yazısı ile 
talep ettiği bütçenin yaklaşık %60’ını 

almaya layık görülerek, Bakanlığın 
ilgili heyeti tarafından katkıya değer 
bulunmuştur. Hollanda ve türkiye 
dışişleri Bakanlıklarınca, Hollanda ve 
Osmanlı imparatorluğu arasındaki 
diplomatik ilişkilerin başlamasının 
400. Yılı münasebetiyle düzenlenen 
etkinlikler kapsamına alınan 5. IaBr 
sergisi ve diğer etkinlikler için yapılacak 
çalışmaları düzenleyen protokol tC. 
lahey Büyükelçiliği ile imzalanmış olup, 
yürütmesi Plan ve Proje müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır.

22- Performans hedefi 3.2.8

roterdam mimarlık Bienali – arnavutköy 
Belediyesi arasında, ‘arnavutköy 
mekânsal Gelişim stratejik Vizyonu ve 
eylem Planı’ adı altında 24.01.2011’de 
protokol imzalanmış ve bu protokol  
sonucunda elde edilen pilot projelerden 
2 tanesinin uygulama projelerinin 
hazırlanması için arnavutköy Belediyesi 
ile rotterdam mimarlık Bienali arasında 
protokol 02.04.2012 ve 14.05.2012’de 2 
adet protokol imzalanmıştır. Bu protokol 
gereği ekolojik koridor ve Hadımköy 
tepekent projelerinin hazırlanması 
sürecinde 30 mayıs, 11-12 Haziranve 10-
11-12-13-14 temmuz tarihlerinde 3 adet 
çalışma atölyesi düzenlenmiştir.

Çalışma Atölyesi 1: 30 Mayıs Bienal 
ekibi ve arnavutköy Belediyesi 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Protokol 
gereği yürütülen bu çalışma atölyesinde, 
bienal ekibinin ‘ekolojik koridor ve 
Hadımköy tepekent Projeleri’nin elde 
edilmesine yönelik yapacağı çalışmalar 
görüşülmüştür. 

Çalışma Atölyesi 2: 11-12 Haziran, 
Bienal ekibi ve arnavutköy Belediyesi 
işbirliğiyle iki günlük bir çalışma atölyesi 
gerçekleştirilmiştir. Bienal ekibi proje 
çalışmalarını yürüten mimarlık büroları 
ve bölge hakkında gerekli bilgileri 
vermeleri için çeşitli resmi kurumlar 
davet edilmiştir. Bu bağlamda iBB 
Planlama müdürlüğü yetkilileri, iski 
Havza koruma müdürlüğü yetkilileri, 
Gıda, tarım ve Hayvancılık müdürlüğü 
yetkililerive diğer katılımcıların eşliğinde 
bir çalışma atölyesi gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Atölyesi 3: 10-11-12-13-14 
Temmuz, Bienal ekibi ve arnavutköy 
Belediyesi işbirliğiyle beş günlük bir 
çalışma atölyesi gerçekleştirilmiştir. 
Bienal ekibi proje çalışmalarını yürüten 
mimarlık büroları tarafından ekolojik 
koridorlar ve Hadımköytepekent olarak 
adlandırılan proje alanlarında yapılan 
çalışmaları hakkında fikir alışverişinde 
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bulunmak maksadıyla diğer paydaşlar 
davet edilmiştir. Bu bağlamda iBB 
Planlama müdürlüğü yetkilileri, iski 
Havza koruma müdürlüğü yetkilileri, 
Gıda, tarım ve Hayvancılık müdürlüğü 
yetkilileri ve diğer katılımcıların eşliğinde 
bir çalışma atölyesi gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma atölyesi kapsamında tarım 
alanlarında yürütülen proje ile ilgili görüş 
ve önerilerini sunmak üzere Gıda tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarım reformu 
Genel müdürü dr. Gürsek küsek’te 
toplantıya iştirak etmiş ve Bakanlıkça 
yürütülen çalışmalar hakkında da 
katılımcılara bir sunum yapmıştır.

23- Performans hedefi 3.2.9

2012 yılı içerisinde arnavutköy’ün yerli 
halkı, yapılı çevre, havza koruma (dere 
mutlak koruma), tarımsal koruma 
alanları ve şehir arasında yeni bir 
tür ilişki kurma yolunda karşılaştığı 
problemlere cevap verebilecek nitelikte 
mekânsal tasarım projeleri ve alansal 
yönetim planları üretmek kapsamında 
iaBr ile yapılan protokol sonucunda 
elde edilen projeler Hollanda ve 
Osmanlı imparatorluğu arasındaki 
diplomatik ilişkilerin başlamasının 
400. Yılı münasebetiyle sağlanan 

destek ile 19.04.2012 tarihinde açılışı 
rotterdam’da  yapılan 5. Uluslararası 
mimarlık Bianelinde  kamuoyuna deklare 
edilmiştir.

arnavutköy Belediyesi, dış işleri 
Bakanlığı tanıtma fonu’nun katkısıyla 
29 mayıs’ta Hollanda’nın rotterdam 
kentinde düzenlenen konferansta, 
türkiye’den sürdürülebilir kentsel 
tasarım ve mimarlık konusunda, 
yenilikçi yaklaşımları ve deneysel 
çabaları ile iyi tanınan, mimar emre 
arolat ve selçuk avcı, mühendis 
duygu erten, yaratıcı tasarım ve 
politika müdahaleleriyle kentin ekolojik 
değerleri ve doğal alanlarını koruyarak, 
bu değerleri besleyerek, geliştirerek ve 
değerlendirerek daha iyi kentsel yaşam 
çevresinin nasıl sağlanabileceğini ele 
aldıkları sunumlarını türkçe/ingilizce 2 
dilli bir kitap halinde yayınladı. 

Uluslararası rotterdam mimarlık Bienali 
kapsamında yürütülen çalışmalar istan-
bul 2. tasarım Bienali’nin de lokomotif 
başlıklarından biri oldu. rotterdam 
nai’de 5. iaBr’de kamuoyunun dikkati-
ne sunulan projeler daha da geliştirilerek 
istanbul modern sanat müzesi’nde  
rotterdam Belediye Başkanı ve seçkin 

davetlilerin katılımı ile 15 ekim 2012 
tarihinde sergilenmeye başladı.

açılış kapsamında düzenlenen panelde 
istanbul’a sorulan sorular ve bunların 
cevabı olmaya aday atölye istanbul 
adıyla arnavutköy’de yürütülen 
çalışmalar konu edildi. Projenin 
hazırlanma süreci, deneyimler ve 
edinimler katılımcılarla paylaşıldı. 

serginin açılışı öncesinde devam eden 
ekolojik koridor ve Hadımköytepekent 
proje çalışmalarının incelenmesi ve 
görüş alışverişinde bulunmak üzere 
Belçika’da projenin yürütücüsü büroların 
katılımı ile toplantı yapıldı. Bu toplantıda 
bürolar yaptıkları çalışmalarla ilgili 
bir sunum yaptılar ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

arnavutköy ilçesi ile ilgili gerçekleştirilen, 
bölgenin mevcut durumunu kent 
içindeki konumunu ve değerini anlatan 
ve 5.IaBr kapsamında yapılan çalışma 
sunumları, sürdürülebilir kent Yapmak: 
arnavutköy ilçesi Yaklaşımı adıyla 
türkçe/ingilizce dillerinde olmak 
üzere iki- dilli bir yayında toplanarak 
kitaplaştırılmıştır. Hollanda türkiye 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. Yılı 
kapsamında dışişleri Bakanlığı tanıtma 

Arnavutköy Yönetim Merkezi Projesi



fonu katkısıyla yayınlanan bu kitap 15 
ekim’de sergi açılışında katılımcılara 
ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 

arnavutköy mekansal Gelişim stratejik 
Vizyonu ve eylem Planı ile şekillenen 
pilot projelerin seçilen 2 adeti için IaBr 
ve mimarlık Büroları ile çalışmalarımız 
devam etmiştir. arnavutköy ilçe 
merkezinin en önemli ekolojik 
koridorlarından biri olan, imrahor, 
Bolluca ve Boğazköy mahalleleri 
sınırlarından geçerek alibeyköy Baraj 
Gölüne dökülen Bolluca, Gülgen 
ve kocaman derenin dere mutlak 
koruma alanlarında ekolojik koridor 

olarak adlandırılan bir proje çalışması 
yapılmıştır.

ayrıca, sazlıdere Havzası orta ve uzun 
mesafe koruma alanında kalan bölgede 
Hadımköy tepekent olarak adlandırılan 
proje çalışması yapılmıştır. 10-11 aralık 
2012 tarihinde,  ekolojik koridor ve 
Hadımköy tepekent projelerinin 
sunumunun yapılacağı bir toplantı tertip 
edilmiştir.

Bienal kapsamında yürütülen 
çalışmalarda paydaşlarımızdan olan 
iski, Gıda, tarımsal Hayvancılık Bakanlığı 
ve istanbul il müdürlüğü, istanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama 

ve Planlama müdürlüğü temsilcileri 
ile çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkililerinin katılımı ile yapılan bu 
toplantılarda yapılan çalışmaların final 
sunumu yapılmış ve görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. 

24- Performans hedefi 3.2.10

Belediyemiz bünyesinde gerçekleşmiş 
uygulama ve projelendirme 
çalışmalarına ait görseller, 120x80 
cm ebatlarında tanıtım paftası 
olarak hazırlanmış ve Belediyemiz 
taşoluk ek Hizmet Binası içerisinde 
10.12.2012 tarihinden itibaren bir hafta 
sergilenmiştir. 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE RAPORU

KODU AÇIKLAMA BÜTÇEYE KONAN HARCANAN

463437

PersOnel Giderleri 733.750,00 606.870,17

sOsYal GüVenlik kUrUmU 122.700,00 99.737,09

mal Ve HiZmet alImI Giderleri 963.000,00 705.031,01

sermaYe Giderleri 1.340.000,00 529.637,00

Performans Sonuçları Tablosu 
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fen iŞleri müdürlüĞü
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I – GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy ilçesinde çağdaş yaşamın 
gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel 
düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının 
yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve 
işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki 
ve sorumluluklar çerçevesinde yerine 
getirir. 

fen işleri müdürlüğü; 5393-5216-5018-
3194-3030-2981-3290-3366-4734-4735 
sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı 
yönetmelikler, yönergeler ve diğer 
mevzuatlara göre aşağıda sayılan 
görevleri yapar.

a) 5393 sayılı Belediye kanunu ile 
Belediyenin görevlerinden sayılan 
veya Belediye meclisi tarafından 
yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, 
sosyal ve kültür amaçlı binaların, 
kent donatılarının, altyapı ve üstyapı 
tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların 
yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı 
kamu ihale kanunu gereği muayene, 

kabul ve diğer komisyonları teşekkül 
ettirmek. 

b) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş 
ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve 
onaylamak, geçici ve kesin kabullerini 
yapmak. 

c) ilgili mevzuat gereği Belediyenin 
yetki sınırları içinde kalan alanlarda 
cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt 
ve üst yapı ile ham yolların açılmasını 
sağlamak, kentin imar planına uygun 
hale getirilmesini sağlamak, yeniden 
yapılanma çerçevesinde yollar, alt 
geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak.

ç) ilçe içerisinde, belirlenen plan ve 
program çerçevesinde bordür, tretuar 
yapım ve bakımını sağlamak.

d) Belediye sınırlan içerisindeki yeni 
yapılan yolları asfaltlamak, mevcut 
ve bozulan asfaltların onarılması 
çalışmalarını sağlamak.

e) kamuya ait diğer alt yapı kurum 
ve kuruluşları ile (BedaŞ, iGdaŞ, 
türk telekom, iski ) yatırımlarda 
koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara 
çalışmalar sırasında gerekli desteği 
sağlamak.

f) resmi ve özel kuruluşların veya 
vatandaşların yol kazı çalışmalarına 

ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı 
ruhsatlarının verilmesini sağlamak.

g) Uhdesinde bulunan her türlü iş 
makinelerinin sevk ve idare edilmesini 
sağlamak.

ğ) kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların 
yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her 
türlü araç ve gerecin gönderilmesini 
sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu 
çalışmalarını sağlamak. 

h) kar, don, sel baskınları ile plan 
çerçevesinde mücadele etmek.

ı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri 
kanunu ile ilçe Belediyelerine verilen 
görev ve yetkilerden kendisini 
ilgilendiren konuları takip ederek 
yapmak ve yaptırmak.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 

1. Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz; 1-Proje ve ihale Bürosu, 2- Yol Bakım ve Onarım Bürosu, 3-altyapı ve ruhsat Bürosu, 4- kalem ve arşiv Bürosu 
birimlerinden oluşmaktadır.

MÜDÜR

PROJE VE İHALE 
BÜROSU 

YOL BAKIM VE 
ONARIM BÜROSU

ALTYAPI VE RUHSAT 
BÜROSU

KALEM-ARŞİV 
BÜROSU



2- Personel Durumu

ilçemiz ihtiyaçlarını tespit ederek daha yaşanılır bir alt yapı ve üst yapı oluşturmak görevi olan fen işleri müdürlüğü; 1 müdür, 
4 büro amiri, tekniker ve mühendislerden oluşan 11 adet teknik elaman, 3 adet idari işlemler görevlisi, 22 saha personeli ile 
görev yapmaktadır. 

müdürlüğümüz bünyesinde 36 adet personel çalışmaktadır.  Bu personel 4 adet memur, 23 adet işçi ve 9 adet sözleşmeli 
personeldir. Personelin eğitim ve yaş durumları yukarıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A– MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

1- Stratejik Amaç:

arnavutköy ilçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel 
düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

2- Stratejik Hedefl er:

YIL 2012 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

20
12

1- iBB ile koordineli çalışarak, ilçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2012 
yılı sonuna kadar  % 30 oranında tamamlamak. 

2- iBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, ilçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama 
işlerini 2012 yılı sonuna kadar % 75 oranında tamamlanmasını sağlamak. 

3-2012 yılı sonuna kadar toplam 3.000 m. yağmursuyu şebekesi döşemek.

4-2012 yılı sonuna kadar en az 120.000 ton stabilize yol malzemesi sermek.

5- arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak. 



3- Performans Değerlendirme Sonuçları:

müdürlüğümüzün 2012 yılı performans değer ortalaması % 227 olarak gerçekleştirilmiştir. 
Yüzdelik dilimde hedefin çok çok üzerinde gerçekleştirilmiştir. Belediye hizmet binası ihalesi 
gerçekleşmediğinden performans değer ortalamasına dahil edilmemiştir.
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3.1.1.1.

iBB ile koordineli çalışarak, 
ilçe genelinde yerleşik alan 
içerisinde kalan cadde ve 
sokakların kaldırım işlerini 
2012 yılı sonuna kadar  % 30 
oranında tamamlamak.

toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m²) 100000 206770 %206

düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m²) 80000 178500 %223

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m²) 20000 28270 %141

toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%) 100 206 %206

3.1.2.1.

iBB ile koordineli bir çalışma 
yapılarak, ilçe genelinde 
yerleşik alan içerisinde 
kalan cadde ve sokakların 
asfaltlama işlerini 2012 yılı 
sonuna kadar % 75 oranında 
tamamlanmasını sağlamak.

toplam serilecek asfalt miktarı (ton) 100000 130650 %130

serilen asfalt miktarı (ton) 80000 97830 %122

tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton) 20000 32820 %164

toplam kullanılan asfalt oranı (%) 100 130 %130

3.1.3.1.
2012 yılı sonuna kadar toplam 
3.000 m. yağmursuyu 
şebekesi döşemek.

döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m) 3000 12400 %413

döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m) 3000 12400 %413

döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%) 100 413 %413

3.1.4.1.
2012 yılı sonuna kadar en 
az 120.000 ton stabilize yol 
malzemesi sermek.

serilecek malzeme miktarı (ton) 120000 190640 %159

serilen malzeme miktarı (ton) 120000 190640 %159

serilen malzeme oranı(%) 100 159 %159

3.1.5.1.
Belediye hizmet binasının 
ihalesini 2012 yılı sonuna kadar 
tamamlamak.

Belediye hizmet binası ihalesinin taml.oranı (%) 100 0 % 0

ORTALAMA %227

Taşoluk Egemen Caddesi
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Karaburun Caddesi



III– FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
1) İhaleler:

S.N
İHALE 
ŞEKLİ

İHALE 
USULÜ

İŞİN İSMİ 
SÖZLEŞME 

BEDELİ
AÇIKLAMA

1 Yapım işi 3-(i) 
Hadımköy Jandarma karakolu restorasyon 
Uygulama işi 

484,144.23 tl devam ediyor

2 Yapım işi 3-(i)
arnavutköy Osmanlı Camii restorasyon 
Uygulama işi

1,959,056.26 tl devam ediyor

3 Yapım işi 3-(i) Yassıören Camii restorasyon Uygulama işi 569,000.00 tl devam ediyor

4 Yapım işi 3-(i) karaburun Camii restorasyon Uygulama işi 739,248.98 tl devam ediyor

5 Yapım işi 19. açık
arnavutköy ilçesi  içerisinde  asfalt kaplama 
yapılması işi.

17,833,800.00 
tl

130.650 ton asfalt kapl. 
yapılarak tamamlandı.

6 Yapım işi 19. açık
arnavutköy Geneli duvar tretuar ve yol içi 
parke taşı kaplama yapımı ve tamiri işi

5,213,332.98 tl
139.230 mt bordür

181.950 m2 parke döşendi. 

7 Yapım işi 19. açık
arnavutköy Belediyesi 2012 Yılı tamir Bakım ve 
Yapım  işi

712,830.63 tl
Belediye Hiz.binaları ve 

okullarda tamirat yapıldı.

8 Yapım işi 19. açık
arnavutköy Geneli muhtelif aydınlatma tesisi 
Yapım  işi

510,714.28 tl
Cadde aydınl. ve elkt. 

Yeral. alınması işi yapıldı.

9 Hizmet işi 19. açık iş makinesi ve kamyon kiralama 848,650.00 tl
6 ad. kamyon   2 ad. JCB    

1ad. kamyonet 1 ad. silindir 
çalıştırıldı.

10 Hizmet işi 19. açık Personel destek hizmeti alımı 229,233.86 tl
1 ad. teknik pers. 10 ad. 

saha pers. çalıştırıldı.

11 mal alımı 19. açık Yol alt temel malzemesi alınması 1,101,000.00 tl 156.648 ton mıcır alındı

12 mal alımı 19. açık Yol alt temel malzemesi alınması 205,873.11 tl 33.993 ton mıcır alındı.

13 mal alımı 19. açık Prefabrik Yapı alım işi 325,995.00 tl 15 ad. prefabrik yapı alındı.

14 mal alımı
21/f 
Paz.

Boya alım işi 126,087.00 tl
Okullara 1.770 adet teneke  

boya verilmiştir.

15 mal alımı
21/f 
Paz.

Bolluca kültür merkezi elektrik malzemesi 
alınması

147,951.66 tl
1 ad. Jeneratör ve elektrik 

malzemesi  alındı

16 mal alımı
22/d 
d.t.

inşaat malzemesi alımı 40,000.00 tl inşaat malzemesi alındı

17 mal alımı
22/d 
d.t.

konteynır tipi köpek kulübesi alımı 16,500.00 tl
konteynır tipi köpek 

klübesi alındı.

18 mal alımı
22/d 
d.t.

Beton ve Betonarme Boru alımı 41,600.00 tl
339 adet beton ve 

betonarme boru alındı.

19 mal alımı
22/d 
d.t.

Beton çelik çubuğu alınması 29,250.00 tl
25 ton nervürlü demir 

alındı.

TOPLAM 31,134,267.99 tl + kdV =36,738,436.23 tl
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müdürlüğümüz 2012 yılında 4 adet restorasyon işi, 9 adet açık ihale, 2 adet pazarlık usulü ihale ve 4 adet doğrudan temin usulü 
olmak üzere 19 adet ihale gerçekleştirmiştir.

2) Evrak Kayıt :

müdürlüğümüz evrak kayıt kaleminde 2012 yılında 1374 gelen evrak kayıt girişi yapılmış, 1406 giden evrak çıkışı gerçekleşmiştir. 
ayrıca müdürlüğümüze e-mail  yolu ile 2.093 adet şikayet başvurusu olmuştur. Bu şikayet başvurularının  1.760 adedi 
müdürlüğümüzce cevaplandırılmıştır.

İŞLEM CİNSİ BİRİM MİKTAR

Gelen evrak sayısı adet 1374

Giden evrak sayısı adet 1406

Gelen başvuru şikayet sayısı adet 2.093

Cevaplanan başvuru şikayet sayısı adet 1.760

Karaburun Camii



3) Kazı Ruhsatları:

4) Bütçe Durumu:

diğer kurumlar tarafından ilçemize yapılan altyapı hizmetlerinde; hizmetin daha verimli bir şekilde alınabilmesi için, müdürlüğümüz 
tarafından toplamda 976 adet kazı ruhsat izni verilmiştir. ayrıca bu kazı ruhsatlarından 16.640.00 tl  gelir elde edilmiştir.

İŞLEM CİNSİ BİRİM MİKTAR

iski'ye verilen ruhsat sayısı adet 736

Bedaş'a verilen ruhsat sayısı adet 19

telekom'a verilen ruhsat sayısı adet 4

igdaş'a verilen ruhsat sayısı adet 217

TOPLAM adet 976

kazı ruhsatlarından alınan irat miktarı tl 16.640.00

2012 YILI HEDEFİ 
(TL)

2012YILI GERÇEKLEŞMESİ 
(TL)

GERÇEKLEŞME 
ORANI (%)

AÇIKLAMA

Personel Giderleri 2.494.000,00 1.752.785,37 70,28

sosyal Güvenlik kurumu 446.000,00 369.089,51 82,75

mal ve Hizmet alım Giderleri 4.171.547,20 2.552.289,70 61,18

sermaye Giderleri 39.012.902,80 37.388.121,88 95,83

TOPLAM 46.124.450,00 42.062.286,46 91,19

Birim Faaliyet Raporu Tablosu (Mali Bilgiler) Fen İşleri Müdürlüğü-2012 Bütçe Yılı
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5) Gerçekleştirilen Hizmetler:

S.N Mahalle adı 
Asfalt 

kaplama 
(Ton)

Stabilize 
serme  
(Ton)

Parke 
döşeme 

(m²)

Bordür 
döşeme 

(mt)

Baca 
Yükseltme 

(Ad)

Taş 
Duvarı 

(m³) 

1 adnan menderes mah. 242 7390 4528 10093 16 0

2 anadolu mah. 4135 14950 51305 24844 223 2712

3 arnavutköy merkez mah. 7865 5120 5040 6933 61 137

4 atatürk mah. 8600 4800 3958 5242 0 2463

5 Bahşayış mah. 173 2955 0 0 0 0

6 Baklalı 85 1370 0 0 0 0

7 Boğazköy istiklal mah. 11720 7355 4105 4814 345 0

8 Bolluca mah. 3127 5242 10209 9336 12 9

9 çilingir mah. 0 1600 0 0 0 0

10 deliklikaya 0 3005 1000 980 0 0

11 dursunköy  mah. 208 1448 0 0 0 0

12 durusu mah. 0 3850 220 160 0 0

13 fatih mah. 20 6697 3528 5374 0 0

14 m.fevzi çakmak mah. 2330 6745 2230 2110 2 0

15 Hacımaşlı 0 2935 578 358 0 260

16 Hadımköy mah. 2295 14810 2380 3625 40 0

17 Haraççı mah. 2460 7047 2136 1139 3 0

18 Hastane mah. 830 6640 10395 5765 0 0

19 Hicret mah.. 12650 6120 11546 12747 221 274

20 imrahor mah. 0 10050 425 310 0 0

21 islambey mah. 10450 5685 4736 3146 93  

22 karlıbayır mah. 1300 6780 16691 15093 0 18

23 mavigöl mah. 9890 5526 18814 20678 150 14

24 m.akif ersoy mah. 6220 5830 0 0 0 0

25 m.kemal Paşa mah. 6265 2500 1370 1448 0 0

26 nene Hatun mah. 7450 5995 5083 6460 67 17

27 nakkaş mah. 0 700 0 0 0 0

28 Ömerli mah. 2250 8030 2005 2080 0 0

29 sazlıbosna  mah. 60 2510 380 430 0 0

30 taşoluk mah. 6700 6655 2845 2060 12 0

31 karaburun 0 1600 1700 1650 0 0

Fen İşleri Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler

5) Gerçekleştirilen Hizmetler:



32 terkos mah 160 1550 3585 3530 0 0

33 Yavuz selim mah. 1650 9160 0 0 0 0

34 Yeşilbayır mah. 215 210 482 310 0 63

35 Yunus emre mah. 21300 7780 35496 21635 555 1033

TOPLAM 130.650 190.640 206.770 172.350 1.800 7.000

müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetler (asfalt-stabilize-parke-bordür-baca –taş duvarı) mahalle bazında envanteri 
çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.

arnavutköy genelinde, yoğunluk olarak  iski atıksu kanal inşaatının tamamlandığı sokak ve caddelerde asfalt çalışması yapılmıştır. 
toplamda 40 adet  cadde ve 280 adet sokakta  asfalt kaplaması gerçekleştirilmiştir. 

a) Asfalt Çalışması: 

KURUM ASFALT CİNSİ MİKTAR TUTAR(TL)

arnaVUtkÖY BelediYesi

asfalt kaPlama YaPIlmasI 97.830 ton 15.000.000,00

asfalt Yama YaPIlmasI 32.820 ton 6.000.000,00

TOPLAM 130.650 ton 21.000.000,00

istanBUl BüYükŞeHir 
BelediYesi

asfalt kaPlama YaPIlmasI 35.000 ton 5.700.000,00

asfalt Yama YaPIlmasI 20.000 ton 3.600.000,00

TOPLAM 55.000 ton 9.300.000,00

GENEL TOPLAM 185.650 ton 30.300.000,00

Asfaltın Genel Dağılımı

Arnavutköy Genelinde 
185.650 ton asfalt serildi
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b) Stabilize Çalışması:

c) Tretuvar Çalışması:

MALZEME  CİNSİ MİKTAR TUTAR(TL)

staBiliZe serilmesi 190.640 ton 1.550.000,00

GrOVak serilmesi 80.000 ton 450.000,00

TOPLAM 270.640 ton 2.000.000,00

İŞİN  CİNSİ MİKTAR TUTAR(TL)

Parke taŞI dÖŞenmesi 206.770 m2

6.150.000,00
BOrdür taŞI dÖŞenmesi 172.350 mt

arnavutköy genelinde 206.770 m² beton parke taşı, 172.350 mt beton bordür taşı döşendi. tretuar çalışması kapsamında ağırlıklı 
olarak, Boğazköy Yunus emre mah. – Hicret mah. - Bolluca mavigöl mah. – Bolluca mah. – nene Hatun mah. -anadolu mah. 
–  karlıbayır mah.- adnan menderes mah. – fatih mah. – taşoluk mah.- islambey mah. atatürk mah.- karaburun ve  arnavutköy 
merkez mahallesi olmak üzere 20 adet  cadde ve 280 adet sokakta kaldırım tretuar düzenlemesi yapılmıştır.   

Arnavutköy Genelinde 
190.640 ton stabilize serildi
80.000 ton Grovak serildi

Selçuklu Caddesi



6) Diğer Kurumların Faaliyetleri:

a- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırımları: 

d) Diğer Faaliyetler:

İŞİN  CİNSİ MİKTAR

YaĞmUrsUYU HattI dÖŞenmesi 12.400 mt

YaĞmUrsUYU IZGara dÖŞenmesi 130 adet

YaĞmUrsUYU IZGara temiZliĞi YaPIlmasI 400 adet

taŞ dUVar YaPIlmasI 8.200 m3

demir kOrkUlUk YaPIlmasI 22.500 kG

BaCa Yükseltme 1.800 adet

 » Yağmursuyu Hattı döşenmesi: anadolu, Yunus emre, imrahor, Yavuz selim ve terkos  mahallelerinde muhtelif cadde ve 
sokaklarda 12.400 mt yağmursuyu hattı döşenmiştir.

 » Yağmursuyu Izgara döşenmesi: Yağmursuyu hattı döşemesi yapılan,  nene Hatun, Yunus emre, atatürk, anadolu, mavigöl 
mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklara 130 adet yağmursuyu ızgarası döşenmiştir.

 » Yağmursuyu Izgara temizliği Yapılması: ilçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 400 adet ızgara temizliği 
yapılmıştır.

 » istinat duvarı: ilçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 8.200 m³ taş duvar yapılmıştır. 
 » demir korkuluk Yapılması: arnavutköy genelinde köprü geçişleri ve muhtelif duvar üstlerine, 22.500 kg demir korkuluk yapılmıştır. 
 » Baca Yükseltme: ilçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 1.800 adet baca yükseltme işi yapılmıştır.

İŞİN  CİNSİ MİKTAR TUTAR(TL)

asfalt kaPlama YaPIlmasI 35.000 tOn 5.700.000,00

asfalt Yama YaPIlmasI 20.000 tOn 3.600.000,00

TOPLAM 55.000 tOn 9.300.000,00

BetOn tretUar YaPIlmasI 30.000 m2 1.500.000,00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırımları

Yunus Emre Mahallesi Sokak Çalışmaları
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c- İGDAŞ Yatırımları:

İŞİN  CİNSİ MİKTAR TUTAR (TL)

çelik Hat dÖŞenmesi 15.500 mt

16.000.000,00

POlietilen Hat dÖŞenmesi 83.000 mt

serVis HattI dÖŞenmesi 17.000 mt

TOPLAM 115.500 mt

serVis kUtUsU YaPIlmasI 2150 adet

İGDAŞ Yatırımları

arnavutköy genelinde 96.300 mt atıksu kanal döşemesi yapılmıştır. altyapı çalışması yapılan mahallelerimiz; imrahor mah., 
anadolu mah., Yunus emre mah., istiklal mah., Hicret mah., islambey mah., Yavuz selim mah., fatih mah., adnan menderes mah., 
Haraççı mah., taşoluk mah., durusu mah., dursunköy ve deliklikaya mahallelerinde yapıldı. ayrıca imrahor mah. Haraççı mah.
(pegasus)  ve deliklikaya mahallelerinde 24.000 mt içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

b- İSKİ Yatırımları:

İŞİN  CİNSİ MİKTAR TUTAR (TL)

atIksU kanalI dÖŞenmesi 77.500 mt

17.000.000,00atIksU eV BaĞlantIlarI (raBIt BaĞlantIsI) 18.800 mt

TOPLAM 96.300 mt

içmesUYU ŞeBeke HattI dÖŞenmesi 24.000 mt
2.500.000,00

dere IslaH çalIŞmasI YaPIlmasI 9 adet

İski Yatırımları

Arnavutköy Sokak Asfalt Çalışmaları



d- BEDAŞ Yatırımları:

İŞİN  CİNSİ MİKTAR TUTAR (TL)

Orta Gerilim HattI YeraltIna alInmasI 14.500 mt

2.500.000,00

alçak Gerilim HattI YeraltIna alInmasI 35.000 mt

TOPLAM 49.500 mt

trafO kOnUlmasI 5 adet

aYdInlatma direĞi 320 adet

Bedaş Yatırımları

Selçuklu Caddesi Asfalt Çalışmaları
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d- BEDAŞ Yatırımları:
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YaPI kOntrOl müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Görevi

arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 
amaçları,  prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık makamının emir 
ve direktifl eri doğrultusunda; ruhsatlı 

yapıların ruhsat ve eklerine, fen, sanat 
ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi 
için her kat aşamasında kontrolünü 
yapmak ve hakediş düzenlemek, 
ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı 
yapıların yapı tatil tutanağı, encümen 
kararı ve yıkım işlemlerini yapmak, 
kat irtifakı işlemlerini yapmak, ruhsat 
ve ruhsat ve eklerine uygun olarak 
yapılan binaların iş bitirme belgesini 
düzenlemek, ruhsat ve ruhsat ve 
eklerine uygun olarak yapılan ve iş 
bitirme belgesi düzenlenmiş binalara 
yapı kullanma izin belgesi tanzim 

etmekle görevlidir. 

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

müdürlüğümüz yasalarda 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 

1. Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.
YAPI KONTROL 

BÜROSU

YAPI KONTROL 
MÜDÜRÜ



2. Personel Durumu

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 
1 müdür, 5 inşaat mühendisi, 1 Harita 
mühendisi, 2 inşaat teknisyeni, 1 Harita 
teknisyeni, 1 Harita teknikeri, 1 Hizmet 
alım Personeli, 2 Zabıta memuru 
olmak üzere toplam 14 personelle 
yürütmektedir. 

II. AMAÇ VE 
HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ 
müdürlüğümüzün amaçları; ilçe 
sınırları dahilindeki yerleşme yerleri 
ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 

sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı 
denetim kanunu ve ilgili kanun ve 
yönetmelikler doğrultusunda; yapıların 
ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının 
kontrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata 
aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmak, 
tamamlanmış yapılara yapı kullanma 
izin belgesi düzenlemektir. amaç ve 
hedefl er bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
 müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye kanunu, 4982 sayılı Bilgi 
edinme Hakkı kanunu, 3071 sayılı 

dilekçe Hakkının kullanılmasına 
dair kanun, 5018 sayılı kamu mali 
Yönetimi ve kontrol kanunu, Belediye 
meclisi çalışma Yönetmeliği, 3194 
sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı 
denetim kanunu, türk medeni kanunu 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda iş ve işlemlerini 
yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına 
ait gider bütçesi ve gerçekleştirme 
tablosu aşağıda çıkartılmıştır. ana gelir 
kalemleri; iş bitirme belgesi, kat irtifakı, 
kat mülkiyeti,  hakediş düzenlemeleri, 
yapı kullanma izin belgesidir.



Bütçe Yılı
Müdürlüğümüzün Bütçe 
Tahmini

Müdürlüğümüzün 
Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2012 6.574.000,00 tl 807.803,64 tl %12

Bütçe ve Gider Durumu

B- PERFORMANS BİLGİLERİ
müdürlüğümüzün 2012 yılı içinde 3 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedefl erden 3 tanesi müdürlüğümüzün faaliyet, 
proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
 » 112 adet Yapı kullanma izin Belgesi 

düzenlenmiştir.
 » 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. 

maddesine göre 318 adet Yapı tatil 

tutanağı tanzim edilmiştir.
 » 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. 

maddesine göre 318 adet encümen 
alınmıştır.

 » 30 adet yıkım yapılarak inşaatlar 
uygun hale getirilmiştir.

 » 273 adet temel üstü vizesi 

onaylanmıştır.
 » 1093 adet yapı denetim hakediş 

ödemesi gerçekleşmiştir.
 » 152 adet yapıya iş bitirme belgesi 

onaylanmıştır.
 » 284 adet yapıya kat irtifakı 

kurulmuştur.
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ÇEVRE KORUMA VE 
GELİŞTİRME SEKTÖRÜ



ZaBIta müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi

Belediye Zabıtasının görevleri şunlardır:

Belediye Zabıtası beldede esenlik, 
huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla 
görevli olup bu amaçla Belediye meclisi 
tarafından alınan ve Belediye Zabıtası 
tarafından yerine getirilmesi gereken 
emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar 
hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve 
diğer yaptırımları uygular.

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili 
görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin 
düzenini, belde halkının huzurunu ve 
sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca 
yerine getirileceği belirtilen görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip 
de mahiyeti itibariyle belediyenin 
mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen 
ve belediye zabıta kuruluşunca yerine 
getirilmesi gereken görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından 
alınmış kararları, emir ve yasakları 
uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri 
ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 
törenlerin gerektirdiği hizmetleri 
görmek.

5) Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin 
kapalı kalması için gerekli uyarıları 
yapmak, tedbirleri almak, bayrak 
asılmasını sağlamak.

6) kanunların belediyelere görev olarak 
verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı 
hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak 
kanunlar uyarınca Belediye meclisi ve 
encümeni’nin koymuş olduğu yasaklara 
aykırı hareket edenler hakkında gerekli 
işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta 
tatili kanununa göre belediyeden izin 
almadan çalışan işyerlerini kapatarak 
çalışmalarına engel olmak ve haklarında 
kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat 
hükümlerine ve belediye idaresinin 
bu konudaki karar ve işlemlerine göre 
korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara 
teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya 
ve malların, mevzuatta ayrıca özel 
hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 
alındıktan sonra bulana verilmesini 
sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı sular 
Hakkındaki kanuna göre, umumi 
çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını 
önlemek; kıran ve bozanlar hakkında 
işlem yapmak, şehir içme suyuna başka 
suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı 
herhangi bir madde atılmasını önlemek, 
kaynakların etrafını kirletenler hakkında 
gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
nüfus Hizmetleri kanunu ve bu kanuna 
göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 
sayılı resmî Gazete’de yayımlanan 
adres ve numaralamaya ilişkin 
Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen 
numaraların ve sokaklara verilen isimlere 
ait levhaların sökülmesine, bozulmasına 
mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı 
tüketicinin korunması Hakkında kanun 

hükümleri çerçevesinde etiketsiz 
mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan 
kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar 
ve denetim konularında belediyelere 
verilen görevleri yerine getirmek.

13) kanunen belediyenin izni veya vergi 
ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın 
veya harç ve vergi yatırılmaksızın 
yapılan işleri tespit etmek, bunların 
yapılmasında, işletilmesinde, 
kullanılmasında veya satılmasında 
sakınca varsa derhal men etmek ve 
kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı 
Ceza evleriyle mahkeme Binaları inşası 
karşılığı Olarak alınacak Harçlar ve 
mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek 
Bedelleri Hakkında kanuna göre 
cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar 
ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı asker 
ailelerinden muhtaç Olanlara Yardım 
Hakkında kanuna göre, yardıma muhtaç 
olduğunu beyanla müracaat edenler 
hakkında muhtaçlık durumu araştırması 
yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri kanununa göre, izin 
verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, 
işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine 
yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
kanunu hükümlerince belediye sınırları 
içinde kaçak orman emvalinin tespiti 
halinde orman memurlarına yardımcı 
olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 
sayılı Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 58 inci Bendine tevfikan 
Belediyelerce kurulan toptancı 
Hallerinin sureti idaresi Hakkında kanun, 
24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş sebze 
ve meyve ticaretinin 



düzenlenmesi ve toptancı Halleri 
Hakkında kanun Hükmünde kararname 
hükümlerine göre verilmiş bulunan 
sanat ve ticaretten men cezalarını yerine 
getirmek ve hal dışında toptan satışlara 
mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata müessir afetler 
dolayısıyla alınacak tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara dair kanun 
gereğince yangın, deprem ve su baskını 
gibi hallerde görevli ekipler gelinceye 
kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçü ve 
ayar kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 
göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını 
kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle 
satış yapılmasını önlemek, yetkili 
tamircilerin yetki belgelerini kontrol 
etmek, damgalanmamış hileli, ayarı 
bozuk terazi, kantar, baskül, litre 
gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, 
kullananlar hakkında gerekli işlemleri 
yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı 
işyeri açma ruhsatlarına dair kanun 
Hükmünde kararnamenin değiştirilerek 
kabulüne dair kanun ile 14/7/2005 
tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar 
kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına 
ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, 
işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını 
kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen 
işyeri kapatma cezasını uygulamak ve 
gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı fikir 
ve sanat eserleri kanunu kapsamında 
korunan eser, icra ve yapımların tespit 
edildiği kitap, kaset, Cd, VCd ve dVd 
gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, 
pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri 
yerlerde satışına izin vermemek ve 
satışına teşebbüs edilen materyalleri 
toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme 
alacaklarının tahsil Usulü Hakkındaki 
kanuna göre belediye alacaklarından 
dolayı haciz yoluyla yapılacak 
tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
kabahatler kanunu ile verilen görevleri 
yerine getirmek.

24) korunması belediyelere ait tarihi 
ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip 
edilmelerine ve her ne suretle olursa 
olsun zarara uğratılmalarına meydan 
vermemek.

25) mülki idare amiri, belediye başkanı 
veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili 
emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) fen elemanlarıyla birlikte yapılacak 
yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar 
kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine 
göre belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde güvenlik tedbirleri alınması 
gerekli görülen arsaların çevrilmesini 
sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen 
gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve 
tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve 
fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına 
mani olmayı sağlamak, hafriyat 

düzenlenmesi ve toptancı Halleri 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı b) İmar ile ilgili görevleri;



atıklarının müsaade edilen yerler 
dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak 
derecedeki binaları boşalttırmak, 
yıkım kararlarının uygulanmasında 
gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız 
yapılan inşaatları tespit etmek ve 
derhal inşaatı durdurarak belediyenin 
fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla 
birlikte tutanak düzenlemek ve 
haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı 
Gecekondu kanununa göre izinsiz 
yapılaşmaya meydan vermemek, 

izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen 
elemanlarının gözetiminde yıkılmasını 
sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri 
almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür 
ve tabiat Varlıklarını koruma kanununa 
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız 
yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, 
izinsiz define arayanları ilgili mercilere 
bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha kanunu ve 27/5/2004 
tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların üretimi 
tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 
Hükmünde kararnamenin değiştirilerek 
kabulü Hakkında kanun, ilgili tüzük 
ve yönetmeliğin uygulanmasında 
ve alınması gerekli kararların yerine 
getirilmesinde görevli personele 
yardımcı olmak.

2) ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata 
aykırı olarak işletilen işyerleriyle 
ilgili olarak işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik 
hükümlerine göre işlem yapmak.

3) ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 
sayılı kanunun 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi 
müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup 
olmadığını denetlemek.

4) ev, apartman ve her türlü işyerlerinin 
çöplerinin sokağa atılmasına mani 
olmak, çöp kutu ve atıklarının 
eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda 
mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı 
olarak satış yapan seyyar satıcıları men 
etmek, bu hususta yetkili mercilerin 
kararlarıyla zabıta tarafından yerine 
getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların üretimi tüketimi ve 
denetlenmesine dair kanun Hükmünde 
kararnamenin değiştirilerek kabulü 
Hakkında kanun, ilgili tüzük ve 
yönetmelikler gereğince yıkanmadan, 
soyulmadan veya pişirilmeden yenen 
gıda maddelerinin açıkta satılmasına 
mani olmak, karıştırıldıklarından 
şüphe edilenlerden tahliller yapılmak 
üzere numune alınması hususunda 
ilgili mercilere bilgi vermek, yetkili 
personelin bulunmaması halinde tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara 
uygun olarak numuneyi bizzat almak ve 
yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı 
oldukları tespit edilenleri yetkililerin 
kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları 
doğrultusunda belirlenen yerler dışında 
kurban kesilmesini önlemek.
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8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı çevre 
kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre 
çevre ve insan sağlığına zarar veren, 
kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve 
ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü 
yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence 
yerleri gibi müesseseleri tutanak 
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek 
ve bu konuda kendisine verilen görevleri 
yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan 
sağlığı ve Zabıtası kanununa ve ilgili 
yönetmeliğe göre bir yerde hastalık 
çıkması veya sebebi belli olmayan 
hayvan ölümlerinin görülmesi halinde 
ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri 
geçici kordon altına almak, yetkililere 
bu konuda her türlü yardımı yapmak, 
imhası gereken hayvanların itlafına 
yardımcı olmak, bunların insan sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde imhasını 
yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan sağlığı ve 
Zabıtası kanununa ve Yönetmeliğine 
göre hayvan ve hayvansal ürünlerin 
nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve 
hayvanların menşe şahadetnamelerini 
kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası 
dışı kesimleri önlemek, bunların 
hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı 
Hayvanları koruma kanunu ile 
belediyelere, zabıtanın görevleri 
içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde 
fırınların ve ekmek fabrikalarının ve 
diğer gıda üretim yerlerinin sağlık 
şartlarına uygunluğunun denetiminde 
ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 
etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol 
etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

d) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 
karayolları trafik kanununa göre 
belediye sınırları ve mücavir alanlar 
içerisindeki karayolları kenarlarında 
yapılan yapı ve tesisler için belge 
aramak, olmayanlar hakkında 
fen elemanları ile birlikte tutanak 
düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca 
belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu 
üzerinde işletilen her türlü servis ve 
toplu taşıma araçları ile taksilerin 
sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile 
zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca 
tespit edilen durak yerleri ile karayolu, 
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerindeki araç park yerlerinde 
gereken denetimleri ve diğer iş ve 
işlemleri yapmak.

4) kanunlarla belediyelere verilen 
trafik görev ve yetkilerinden Belediye 
Başkanlığınca uygun görülenleri 
yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı 
çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini 
almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret 
ve levhalarına verilen hasarları tespit 
etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri 
ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat 
ve zaman tarifelerini denetlemek, 
uymayanlara tutanak düzenlemek.

e) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere 
yardımcı olmak.

2) savaş ve savaşa hazırlık gibi 
olağanüstü hallerde sivil savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine 
verilen görevleri yerine getirmek.

3) korunmaya ve bakıma muhtaç 
çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma 
muhtaç kişileri tespit halinde sosyal 
hizmet kurumlarına bildirmek.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Belediye zabıtası amir ve memurları, 
görevlerine ilişkin kanun, tüzük, 
yönetmelik ve emirleri bilmekle, 
hizmetlerini bunların hükümleri 
dairesinde yapmakla ve görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında birbirlerine 
yardım etmekle yükümlü ve 
sorumludurlar. 

3- Müdürlüğümüzün Yetkileri

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, 
yönetmeliklerin ve yetkili belediye 
organlarının yüklediği görevleri yerine 
getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, 
gerekli kontrolleri yapar, sahip veya 
işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili 
belgeler ister ve haklarında tutanak 
düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda 
yetkili mercilerin karar veya emirleri 
bulunan yapı, ev veya müesseselere 
kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal 
yaptırım uygular,

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı çevre 2) Yetkili organların kararı uyarınca 



c) mevzuatla belediye zabıtasına tanınan 
yetkileri kullanmaya mani olanlar 
hakkında adli kovuşturma yapılmak 
üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz 
mallarına vaki olacak tecavüzleri 
usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye 
nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta 
bulunan kimseleri ve başkalarının 
ticarethane önlerini de kapatacak 
şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal 
edenleri men eder,

e) taşıtların durmak, duraklamak ya da 
park etmek suretiyle yolları, herkesin 
gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya 

kaldırımlarını işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda 
izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların 
yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri 
kanunu kapsamında korunan eser, 
icra ve yapımların tespit edildiği kitap, 
kaset, Cd, VCd ve dVd gibi taşıyıcı 
materyallerin, pazar veya panayır 
kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, 
yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi 
umuma ait yerlerde satışına izin vermez 
ve bunların satışını engeller, satışına 
teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 
yetkili makamlara teslim eder,

ğ) sağlığa mutlak surette zararlı olduğu 

usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit 
olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş 
gıda maddelerini yetkililerin isteği ve 
raporu üzerine imha eder,

h) sahipsiz olup, beldede başıboş 
dolaşan hayvanların muhafaza altına 
alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike 
yaratması muhtemel olanların veteriner 
ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale 
getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü 
yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar 
ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi 
zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta 
bulunur, uymayanlar hakkında gerekli 
yasal işlemi yapar.
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B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

2- Personel Durumu

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 amir, 6 komiser,  19 Zabıta memuru, 7 Zabıta Görevlisi (daimi işçi) 
ve 17 Hizmet Personeli olmak üzere toplam 52 personelle yürütmektedir.

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

ZABITA AMİRİ ZABITA  AMİRİ

ZABITA KOMİSERİ

MÜDÜR



II. AMAÇ VE 
HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ 
arnavutköy’ü  istanbul’un yaşanabilir, 
düzenli  ve huzurlu bir ilçesi yapmak 
için; belediye zabıtasını ilgilendiren 
tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla 
uygulamak,  ilçede yaşayan insanların 
hayatını kolaylaştırmak, nizam ve 
intizamı sağlamak, belediyenin bu 
amaçla aldığı kararları uygulamak.

arnavutköy’de, yaya kaldırımı işgallerini 
ve seyyar satıcı faaliyetlerini,  2012 yılı 
sonuna kadar %95 oranında azaltmak.

arnavutköy genelinde, istanbul 
Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım 
müdürlüğü ile koordineli olarak, şehir 
estetiğini bozan ve görüntü kirliliği 
oluşturan kamuya ait alanlardaki 
tabela, müştemilat, sundurma, çadır, 
baraka, hafriyat, taş, toprak, moloz vb. 
olumsuzlukları 2012 yılı sonuna kadar 
%90 oranında azaltmak.

ilçemiz sınırları dahilinde oluşabilecek 
her türlü kaçak yapıları %100 oranında 
engellemek ve yasal işlemlerini 
başlatmak.

arnavutköy’de faaliyet gösteren gıda 
üretim ve tüketim işyerlerini, 2014 
yılı sonuna kadar yılda en az 1 kez 
denetlemek.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
 müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
kanunu, 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı 
kanunu, 3071 sayılı dilekçe Hakkının 
kullanılmasına dair kanun, 5018 
sayılı kamu mali Yönetimi ve kontrol 
kanunu, Belediye meclisi çalışma 
Yönetmeliği, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
salahiyet kanunu, türk medeni kanunu, 
evlendirme Yönetmeliği, 3473 sayılı 
muhafazasına lüzum kalmayan evrak 
ve malzemenin Yok edilmesi Hakkında 
kanun Hükmünde kararnamenin 
değiştirilerek kabulü Hakkında kanun, 
16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan devlet arşiv 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 
25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı 
resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 
sayılı Başbakanlık Genelgesi, resmi 
Yazışmalarda Uygulanacak esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer 
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 
iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına ait 
gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu 
aşağıda çıkartılmıştır.
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B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

a) Büro Faaliyetleri:

Zabıta müdürlüğü ve birimleri 
hizmetlerine göre tutulması zorunlu 
olan defl erler ile gelen, giden, zimmet, 
genelge, ile 5326 sayılı kabahatler 
kanunu defteri, 1608 sayılı kanun 
defteri, icmal defteri tutmak ilçemizde 
faaliyet gösteren pazarcı esnafl arımızın 
tahakkuklarını yapmak ve tahsilatlarını 
sağlamak, günlük, haftalık ve yıllık faaliyet 
raporlarını hazırlamak resmi yazışmalar 
gibi günlük yapılması gereken işleri 
yapmak.

 Bu bağlamda 2012 yılı içerisinde 
müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 

1286 adet, giden evrak sayısı 1263 olup; 
toplamda 2549 adet resmi yazışma 
yapılmıştır.

Belediyemize yardım için müracaatta 
bulunan 562 adet asker ailesi ile 226 adet 
yardıma muhtaç ailelere ait, toplam 788 
adet dosyanın tahkikatı yapılmıştır.

Beyaz masa tarafından müdürlüğümüze 
gönderilen toplam 1498 adet hizmet 
masası başvuru formu yerinde 
değerlendirilmiş cevabi raporları 
sistem üzerinden adı geçen birime 
gönderilmiştir.

ilçemiz dahilinde kurulan semt 
pazarlarında faaliyet gösteren tüm 
esnafl arın 2012 yılı tahakkukları 
yapılmıştır. ayrıca 2011 yılı işgaliye 
ücretlerini ödemeyen pazarcı esnafl arının 

yerleri encümen kararıyla iptal edilmiş, 
toplamda 271 adet pazarcı esnafının devir 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

b) Pazar Faaliyetleri:

ilçemizde, toplam 20 adet açık 
semt pazarı kurulmaktadır. Bu 
pazarlarda toplam 697 pazarcı esnafı 
bulunmaktadır. 6183 adet pazar 
tezgâhında faaliyet yürütülmektedir. 
Pazar ekibinin görevlendirilmesi 
yapılarak, ilçemizdeki tüm pazarların 
denetimleri aralıksız yapılmaktadır. 
Pazar listelerinin güncellemeleri 
yapılmak suretiyle, pazar yerleri 
çizilmekte, esnafl arın tezgâhlarının 
düzen ve denetimleri yapılmaktadır. 
Pazarlarda satılan ürünler aralıksız 
denetlenmektedir. Pazar esnafının 

Bütçe Yılı Müdürlüğümüzün Bütçesi Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi
Bütçe Gerçekleşme 

Oranı

2012 2.561.000,00 2.333.860,93 % 91,13

Bütçe ve Gider Durumu



sağlık ve hijyen yönünden kontrolleri 
yapılmakta, portör muayeneleri 
denetlenmektedir. ayrıca pazarlarda 
seyyar faaliyetlerine izin verilmeyerek 
vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu 
bir şekilde alışveriş yapmaları 
sağlanmaktadır. 2012 yılında; 3.980,00 
tl işgal Harcı, 552.870,00 tl Pazar 
işgaliyesi ve 44.305,00 tl tezgah 
kurma Harcı olmak üzere toplam: 
601.155,00 tl tahakkuk edilmiş 
olup, yine 2012 yılı içerisinde bunun 
567.234,00 tl si tahsil edilmiştir. 
Yılsonuna kadar ödeme yapmayan 
esnafl arın, tezgâh kurma belgeleri 
tutanak mukabili belediyemiz 
encümenine havale edilerek, sözleşme 
gereği iptal edilecektir. kontrollerdeki 
temel ilkemiz sağlıklı ürünlerin halka 
sunumu ve bu sunum yapılırken, bir 
kalite standardı yakalamaktır.

ayrıca satış yüksek sesle satış yaparak 
çevreyi rahatsız eden 26 adet pazarcı 
esnafı hakkında 5326 sayılı kabahatler 
kanununun 37. maddesine göre cezai 
işlem yapılmıştır.

c) Kaldırım İşgali ve Görüntü Kirliliği 
Önleme Faaliyetleri:

ilçemiz genelinde ana arterlerde, 
sokaklarda işyeri kaldırım işgalleri ve 
görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması 
konusundaki çalışmalarımız hız 
kesmeden devam etmektedir. 2011 
yılı itibariyle yakaladığımız başarı 
seviyesinin üstüne çıkarak, ilçemize yeni 
yatırımcıların ve alışveriş merkezlerinin 
yoğun olarak rağbet gösterdiği ve 
ilçeler arasında yıldızının parladığı 
gözlemlenmiştir. Bu uygulamalardaki 
temel amacımız, ilçemizdeki meslek 
gruplarının ürünlerinin teşhirinde vitrin 
altyapısı oluşturmak ve kaldırımları 
tamamen yayaların kullanımına 
sunmaktır. Yapılan çalışmalarda, 2012 
yılı içerisinde 5326 sayılı kabahatler 
kanununun 38. maddesi kapsamında, 
383 adet kaldırım işgaline,  idari yaptırım 
karar tutanağı tanzim edilmiştir. 

ilçemiz genelinde ana arterlerde, 
caddelerde görüntü kirliliğinin ortadan 

kaldırılması için, tabela ve afişlerin 
denetimleri aralıksız devam etti. Bu 
kapsamda izinsiz asıldıkları tespit 
edilen afiş ve tabelalara toplam 68 
adet tebligat yapıldı. Bu tebligatlar 
neticesinde, işyerlerinin kaldırdıkları 
tabelalar dışında, toplam 178 adet 
tabela kaldırıldı. izinsiz asıldığı tespit 
edilen 5399 adet afiş kaldırıldı. Yapılan 
çalışmalarda 5326 sayılı kabahatler 
kanununun 42.maddesi kapsamında, 
351 adet izinsiz asılan afiş için, idari 
yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

ilçemiz genelinde görüntü kirliliğinin 
ortadan kaldırılması kapsamında 
yapılan çalışmalarda, izinsiz asılan 
tabela ve afişlere kesinlikle müsaade 
edilmemektedir. esnaftan gelen talepler 
üzerine, belediyemizin özel bir tasarımla 
ve kendi kontrolüyle gerçekleştirdiği 
yeni tabela uygulaması halen devam 
etmektedir. Bilgilendirme ve yönlendirme 
özelliği olan bu tabelalarda, firmalar toplu 
olarak, tek bir tabelada birleştirilerek 
mevcut görüntü kirliliği ortadan 
kaldırılmıştır.

d) Seyyar Satıcıların ve Dilencilerin 
Denetim Faaliyetleri:

ilçemiz genelinde ana arter ve 
caddelerde, okulların, camilerin ve 
topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde 
seyyar satıcıların ve dilencilerin 
faaliyetlerine mani olundu. 2012 yılı 
içerisinde yapılan çalışmalarda, 694 
adet seyyar satıcı ve dilenci faaliyeti 
durduruldu. seyyar satıcılık yaparken 
yakalanan 60 kişiye, 5326 sayılı 
kabahatler kanununun 38/1.maddesine 
muhalefetten cezai işlem yapılmıştır. 
dilencilik yaparken yakalanan 18 kişiye, 
5326 sayılı kabahatler kanununun 
33.maddesine muhalefetten cezai işlem 
yapılarak üzerlerinden çıkan 524.75 
tl’ye el konulmuş mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi yönünde işlem yapılarak 
encümen kararıyla kamuya geçirilmiştir. 
megafonla gürültü yaparak seyyar 
satıcılık yapan ve semt pazarlarımızda 
yüksek sesle satış yaparak çevreye 
rahatsızlık veren 41 kişiye, 5326 sayılı 
kabahatler kanununun 36/1.maddesine 

muhalefetten cezai işlem yapılmıştır.

e) İşyeri Kontrolleri ve Denetim 
Faaliyetleri:

denetim ekiplerimiz halk sağlığını 
tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş 
ürünlerin denetimi, bakkaliye ve 
marketlerde satışı yasak olan tüplerin, 
satışlarının kontrolleri ve fırınlarda 
ekmek gramajlarının kontrollerini 2012 
yılı içinde de düzenli bir şekilde yaptı.  
Bu denetimlerde toplam 579 adet 
işyerine gidilip, son kullanma tarihi 
geçen ürünleri satan veya izinsiz şekilde 
tüp satışı yapan işyerlerinde, ilgili ürünler 
imha edilmek üzere Yedd-i emine alındı. 
toplam 82 adet Yedd-i emin tutanağı 
tanzim edildi. Bu tutanaklarla 11 adet 
büyük tüp ile 67 adet piknik tüpüne de 
el konuldu. Yedd-i emin’e alınan son 
kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik 
ürünlerinin adet bazından toplamı 
2681 olup, bu ürünler imha zabıtları 
tanzim edilerek imha edilmiştir. ayrıca 
ekiplerimiz tarafından toplam 709 adet 
işyeri genel denetime tabi tutularak, 
gerekli denetim formları tanzim 
edilmiştir.

4077 sayılı tüketicinin korunması 
Hakkında kanun gereğince yapılan 
denetimlerde ise, bahse konu 
kanunun 12.maddesi gereğince etiket, 
hizmetlerin tarife fiyatlarını gösteren 
liste bulundurmadan satış yapan 11 adet 
işyeri sahibi hakkında gerekli tespit 
tutanakları tanzim edilerek gereği için 
kaymakamlık makamına gönderildi. 

f) Diğer Müdürlüklerle Müşterek 
Olarak Yapılan Denetim Faaliyetleri:

mali Hizmetler müdürlüğü ve ruhsat ve 
denetim müdürlüğü ile müşterek olarak 
toplam 1152 adet işyerinin denetimi 
yapıldı.

Yapılan çalışmalarda emlak vergisi ilan 
ve reklam vergisi işyeri açma harcı gibi 
konularda denetim yapıldı. eksikleri 
görülen işyeri ilgilileri hakkında mobil 
olarak tahakkukları yapılarak tahakkuk 
edilen ücretlerin belediyemiz veznesine 
yatırılması sağlandı.
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g) Tütün ve Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Denetimi 
Faaliyetleri:

4207 sayılı sigara ve tütün mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine dair kanun 
kapsamında her hafta salı, çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günlerinde, 
ilçe tütün denetim kurulu olarak 
denetimler aksatmadan yapıldı. ilçe 
tütün denetim kurulumuz; sağlık Grup 
Başkanlığı’ndan 1 personel, arnavutköy 
Belediye Başkanlığı’ndan 1 Zabıta 
memuru, arnavutköy ilçe emniyet 
müdürlüğü’nden 1 polis memuru ve 
Jandarma komutanlığı’nda görevli 
1 yetkili personelden oluşmaktadır. 
2012 yılı içinde yapılan denetimlerde 
1776 adet işyerine kontrol amaçlı 
gidilip, gerekli bilgilendirmeler ve 
denetimler yapıldı. tütün ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve kontrolü 
Hakkında 4207 sayılı kanun gereği, 
yapılan denetimlerde; 105 adet 
kahvehane ilgilisine uyarı tutanağı, 19 
adet kahvehane ilgilisine, işletmede 
sigara içilmesine müsaade ettiklerinden 
dolayı gerekli tutanaklar düzenlenerek, 
ilçe tütün denetim komisyonunda 
görevli, aynı zamanda çalışmaların 
sekretaryasını yapan ilçe sağlık Grup 
Başkanlığı tarafından, kaymakamlık 
makamı’na gönderildi. ayrıca söz 
konusu işletmelerde sigara içtiği 
görülen 39 kişiye, 5326 sayılı kabahatler 
kanunu’nun 39/3. maddesine göre yasal 
işlem yapıldı.

h) İnternet Komisyonu Denetim 
Faaliyetleri:

ilçemiz sınırları dâhilinde faaliyet 
gösteren internet kafelerin denetimleri, 
her hafta Pazartesi günü periyodik 
olarak yapıldı. kaymakamlık tarafından 
oluşturulan internet kafe denetleme 
komisyonunca 2012 yılı içerisinde 223 
adet internet kafe denetlenmiştir. 
Yeterli görülen işyerlerine olumlu 
rapor yazılmış, yeterli görülmeyenler 
hakkında olumsuz rapor tanzim 
edilerek kaymakamlık makamına 
sunulmuştur. denetimler halen devam 
etmektedir.

ı) UKOME Kararlarının Uygulanması ve 
Denetim Faaliyetleri:

ilçemiz sınırları içinde ilgili Ukome 
kararınca kullanılması zorunlu olan yol 
güzergâhlarının, ağır tonajlı vasıtalarca 
ve hafriyat kamyonlarınca devamlı olarak 
kullanılması ve bu vasıtalarla ilçe mer-
kezine girişlerin asgariye indirilmesi için 
denetim ve kontroller 2012 yılı içerisinde 
günde 16 saat üzerinden yürütüldü.
ilçemizin giriş bölgelerine kurulmuş olan 
Boğazköy Yol ayrımı kontrol noktasında 
10025 adet ve Bolluca kontrol noktasın-
da 2755 adet olmak üzere toplam 12780 
adet hafriyat kamyonu, ilgili Ukome kararı 
gereğince kontrol ve yönlendirmeleri 
yapılarak şehir içine girişleri engellendi.
ayrıca tüm uyarılara rağmen Ukome 
kararına aykırı hareket ederek şehir içi 
güzergahını kullanan 515 adet hafriyat 
kamyonu ilgilisine 5326 sayılı kabahatler 
kanunu’nu 32. maddesine göre yasal 
işlem yapıldı. 

i) İmar Müdürlüğü ile Beraber 
Yürütülen Faaliyetler:

Yapı kontrol müdürlüğü’nde görevli 
ekibimiz, Yapı denetim birimiyle 
koordineli olarak 2012 yılı içerisinde 
kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları 
denetledi. Buna mukabil 316 adet I no’lu 
Yapı tatil tutanağı, 26 adet II no’lu Yapı 
tatil tutanağı ve 3 adet III no’lu Yapı 
tatil tutanağı düzenlenerek ilgililerine 
tebliğ edildi. 3194 sayılı imar kanununa 
aykırı yapılan, 172 adet izinsiz yapı ve 
65 adet çatı mühürlenerek Yapı kontrol 
müdürlüğüne bildirildi.

 j) Kaçak İnşaat ve Gecekondu ile İlgili 
Yürütülen Faaliyetler:

Zabıta müdürlüğü olarak 2012 yılı 
içerisinde bölgemiz dahilinde yapılan 
rutin kontrollerde tespit edilen 102 adet 
kaçak inşaat hakkında yapılacak olan 
yasal işleme esas olmak gerekli tespit 
tutanakları tanzim edilerek Yapı denetim 
müdürlüğümüze gönderildi. 

k) Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile 
Beraber Yürütülen Faaliyetler:

ilçemiz dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi 
ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlan-
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dırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak, 
ruhsat ve denetim müdürlüğü ile müş-
terek yapılan çalışmalarda 2012 yılı içeri-
sinde; ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 
196 adet işyeri hakkında, ruhsat ve 
denetim müdürlüğünce yapılacak yasal 
işleme esas olmak üzere tespit tutanak-
ları tanzim edilerek gönderildi. 202 adet 
işyeri mühürlenmek suretiyle faaliyetten 
men edildi. mühürlendiği halde faaliyeti-
ne devam eden 28 adet işyerine yeniden 
mühürleme yapılarak, mühür fekki işlemi 
yapıldı. ruhsat müracaatında bulunan 
toplam 884 adet işyeri ve sağlık işleri 
müdürlüğü ile müşterek olarak denet-
lendi. devamlı olarak yapılan kontrollerle 
toplam 79 adet işyeri genel denetime 
tabi tutularak 238 adet işyeri hakkında 
işyeri denetim formu tanzim edildi. 

ayrıca 229 adet işyerine kapatma kararı, 
233 adet işyerine de ilgili evrakları tebliğ 
edildi. 230 adet işyeri hakkında durum 
bildirir rapor tanzim edilerek toplamda 
486 adet evrak sonuçlandırıldı.

l) Kaçak Hafriyat Dökümü ve Çevre 
Denetim Faaliyetleri:

müdürlüğümüz ekipleri ve çevre koruma 
müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan 
çalışmada, bölgemiz dâhilinde kaçak 
hafriyat dökümü ve çevre kirliliği ile 
ilgili denetimler yapıldı. Bu kapsamda 
12 adet işyeri sahibine, çevre kirliliği ile 
ilgili olumsuzluğunu gidermesi yönünde 
tebligat yapıldı. 5326 sayılı kabahatler 
kanunun 41. maddesine muhalefet eden 
29 şahıs ve tüzel kişi hakkında yasal 
işlem yapıldı. Bölgemiz dahilinde yapılan 
rutin kontrollerde görülen olumsuzluklar 
gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek 
ilgili müdürlüklere gönderildi. 

 ayrıca arnavutköy Habipler yolu 
üzerinde izinsiz olarak faaliyet gösteren 
kum deposunun çalışması durduruldu. 
söz konusu yer periyodik aralıklarla 
kontrol edilerek herhangi bir faaliyete 
müsaade edilmedi.

m) Hayvan Ahırı Denetim Faaliyetleri:

müdürlüğümüz ekipleri ve çevre 
koruma müdürlüğü ekipleriyle müşterek 
yapılan çalışmalarda, bölgemiz 
dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin 
denetimlerine devam edildi. Bu 
kapsamda 378 ahır ve hayvan sahibine 
faaliyetlerini durdurmaları yönünde 
tebligat verildi. müddet hitamı yapılan 
kontrollerde 52 ahır sahibinin ahırını 
kaldırdığı görülmüş kaldırmayan 535 
adet ahır sahibine ise 1608 sayılı 
kanun’a istinaden tespit tutanağı 
tanzim edildi. 

ayrıca başı boş olarak dolaşan 67 adet 
büyükbaş ve 13 adet küçük baş hayvan 
gerekli tutanaklar tanzim edilerek 
belediyemizce tayin edilmiş ahıra 
teslim edilmiştir. tarafımıza hayvanlarını 
almak için müracaat eden 86 kişiye de 
5326 sayılı kabahatler kanunu’nu 32. 
maddesine göre yasal işlem yapılmıştır. 

n) Özel Gün ve Geceler:

03.03.2012 tarihinde belediyemize 
ait kademe alanı içerisine kurulan 
arnavutköy buz pistinin açılışında 
gerekli önlemler alınarak görev yapıldı.         
akabinde hizmet verdiği müddet 
içerisinde seyyar satıcı faaliyetlerinin 
önlenmesi ve herhangi bir kargaşaya 
meydan vermemek için ilgili ekip 
tarafından periyodik olarak kontrol edildi.

2012 yılı Ocak ayı içerisinde yoğun hava 
muhalefeti nedeniyle kar ile mücadele 
ekipleri kurularak fen işleri müdürlüğü, 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Yol Bakım ve Onarım müdürlüğü ve 
afet koordinasyon merkezi ekipleri 
ile müşterek olarak günde 24 saat 
üzerinden hizmet verildi. 

09.07.2012 - 23.07.2012 tarihleri arasında 
düzenlenen 2.arnavutköy Uluslararası 
kültür ve sanat festivali kutlama 
etkinlikleri doğrultusunda kozlar 
Parkın’da düzenlenen karmate konseri 
ve havai fişek gösterisinde, karne festivali 

toplu nikah töreni ve kutsi konserinde, 
sinoplular gecesi, Bitlisliler ve muşlular 
gecesinde, Hacı Bektaş-i Veli derneği 
etkinlikleri, kars ve Iğdırlılar kaider 
gecesinde, trabzonlular gecesinde, 
Balık tutma yarışması ve kandil Özel 
Programında, istanbul 1. manda Şenliği ve 
ayna konserinde, Ordulular gecesinde, 
erzurumlular gecesinde, malatyalılar 
gecesinde, sivaslılar ve Balkan türkleri 
gecesinde, Giresunlular gecesi ve Özgün 
konserinde gerekli önlemler alınarak 
görev yapıldı.

ramazan ayı etkinlikleri doğrultusunda 
Belediyemiz tarafından düzenlenen 
sokak iftarları ve Belediyemiz sanat 
galerisinde düzenlenen iftarlara katılan 
misafirlerimizin huzurlu bir şekilde 
iftarlarını açmaları için 30 gün boyunca 
gerekli tedbirler alınarak görev yapıldı.

eylül ayının ilk haftasını Zabıta Haftası 
olarak idrak ettik. Bu hafta boyunca, 
halkımız üzerindeki zabıta bilincinin 
tam olarak idrak edilebilmesi ve 
zabıtanın üstlendiği misyonun hakkıyla 
anlaşılabilmesi için katkıda bulunduk. 
arnavutköy halkı ve esnafı kucaklanarak, 
Zabıta Haftası münasebetiyle 
kendilerine dağıttığımız gül ve 
broşürlerle, bayram atmosferinde bir 
yakınlık oluştu. 

29 ekim Cumhuriyet Bayramı 
münasebetiyle Hasan doğan 
stadyumu’nda yapılan kutlama 
programında görev yapıldı.

10 kasım atatürk’ü anma Programı 
çerçevesinde Cumhuriyet meydanı’nda 
Yapılan anma Programına iştirak 
edilerek atatürk anıtı’na çelenk 
konuldu.

o) Tanzim Edilen Tutanaklar:

2012 yılı içerisinde müdürlüğümüz 
ekiplerince 5326 sayılı kabahatler 
kanunu ve 1608 sayılı kanuna istinaden 
tanzim edilen tutanaklar adet bazında 
aşağıya çıkartılmıştır.



2012 yılı içerisinde 1608 sayılı kanuna istinaden toplam 651 adet tespit tutanağı tanzim edilerek Belediye encümenine havale edilmiştir.

1 32. madde 686 adet

2 33. madde 18 adet

3 36. madde 39 adet

4 37. madde 26 adet

5 38. madde 440 adet

6 39. madde 43 adet

7 40.madde 5 adet

8 41. madde 27 adet

9 42. madde 351 adet

TOPLAM 1635 adet

2012 yılı  içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanakları
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rUHsat Ve denetim 
müdürlüĞü
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I. GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevleri

a)-Belediye sınırları içinde tüm sıhhi 
müessese, Umuma açık eğlence ve 
istirahat yerleri ile 2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi 
işyerlerini denetlemek, ruhsatlandırmak, 
ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında 
yasal işlemler yapmak,

b)-işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
bulunan işyerlerine talep edilmesi ve 
uygun görülmesi halinde hafta tatili 
ruhsatı vermek,

c)-Umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerine mesul müdürlük belgesi 
düzenleyerek vermek,

d)-denetimlerde mevzuata aykırı 
faaliyet gösteren işyerlerine yasal 
mevzuat çerçevesinde cezai işlem 
uygulanmasını sağlamak,

e)-Gerek denetimlerdeki tespitlerde, 
gerekse müdürlüğe gelen şikayetler 
neticesinde insan sağlığına zarar 
veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, 
patlama genel güvenlik, iş güvenliği, 
işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar 
kat mülkiyeti ve doğanın korunması 
ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan 
işyerlerine gerekli ikazlar neticesinde 
olumsuzlukların giderilmemesi 
durumunda faaliyetten men edilmeleri 
için gerekli işlemleri yapmak,

f)-Zabıta müdürlüğü, sağlık işleri 
müdürlüğü, çevre koruma ve kontrol 
müdürlüğü ve imar ve Şehircilik 
müdürlüğü ile koordineli olarak 
işyerlerini denetlemek.

g)-Belediye Başkanı’nın veya görevli 
Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında 
sıhhi müesseseler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi 
ile ilgili müdürlükler arası koordinasyonu 
sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, 
denetime katılmak,

h)-mer’i mevzuatın tanıdığı yetki 
dahilinde ücret tarifesini hazırlamak,

i)-3516 sayılı Ölçüler ve ayar 
kanununun öngördüğü biçimde ölçü ve 
tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini 
almak, kontrollerini yapmak, uygun 
bulunanları damgalamak, mevzuat 
hükümlerine aykırı olanlar hakkında 
yasal işlem yapmak,

j)-açma ve çalışma ruhsatı almış 
işyerlerinde bulunan buhar kazanı, 
buhar jeneratörü, kızgın yağ kazanı, 
hava kompresörü, monoray vinç, kreyn, 
forklift, kaldırma lifti …vb. cihaz ve 
makinelerin periyodik fenni muayenesini 
yapmak, uygun görünenlere periyodik 
muayene raporu vermek,

k)-Yapılardaki (binalardaki) mekanik, 
hidrolik asansörlere, yürüyen 
merdivenlere mer’i mevzuat 
çerçevesinde uygun görülmeleri halinde 
işletme ruhsatı vermek,

l)-asansör, yürüyen merdivenlerin 
mahallinde muayenesi neticesinde 
uygun görülenlere periyodik fenni 
muayene raporu vermek,

m)-stratejik plan ve performans 
programını hazırlamak,

n)-Yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

o)-müdürlükteki hizmetlere ilişkin 
defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta 
belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve 
denetime hazır bulundurmak,

p)-ruhsat ve denetim müdürlüğü 
ile diğer müdürlükler arasındaki 
koordinasyonu sağlamak.

r)-Başkanlık makamıma, encümen’e, 
meclis’e teklifl er sunmak, Belediye’nin 
bu üç organınca verilen kararları 
uygulamak, 

s)-müdürlüğün yıllık bütçesini 
hazırlamak ve Başkanlık makamınca 
verilen diğer görevleri yapmak.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu 

müdürlüğümüz kanunlarda, 
yönetmeliklerde, ilgili diğer 

mevzuatlarda verilen görevlerin yerine 
getirilmesinden, yetkilerin zamanında 
ve gereğince kullanılmasından Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanları 

müdürlüğümüz;  Belediyemiz sınırları 
dahilinde bulunan ve faaliyetleri 
sırasında çevresinde bulunanlara 
biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve 
sosyal yönden az veya çok zarar veren 
veya vermesi muhtemel olan ya da 
doğal kaynakların kirlenmesine sebep 
olabilecek gayrisıhhi müesseseler ile 
sıhhi müessese, umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerine 3572 sayılı 
kanunun 4. maddesinde belirtilen 
kriterlere hassasiyet göstererek yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde açma ve 
çalışma ruhsatı vermektedir. Gayrisıhhi 
müesseselerin çevre ve insan sağlığı, 
yangın önlemi, işçi sağlığı, iş güvenliği 
ile teknik yönden denetimlerini yaparak 
ve yaptırarak çalışma ortamlarının sağlık 
ve çevreye uyumlu olmalarını sağlamak 
amacıyla çalışarak, teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerden yararlanarak sorumluluk 
sahamızdaki müesseselerin şehirleşme 
sanayileşme arasındaki dengenin 
kurulmasına imar planları dikkate alınarak 
katkıda bulunmaktadır. muayeneye 
tabi cihaz ve makinelerin fenni (teknik) 
muayenelerini yaparak raporlarını, 
hafta tatili ruhsatlarını, mesul müdürlük 
belgelerini düzenleyerek veren, ölçü ve 
tartı aletlerinin kontrollerini yapmakla 
yetkili bir müdürlüktür. 

3572 sayılı kanunun 4. maddesi;
a)- insan sağlığına zarar vermemek,
b)- çevre kirliliğine yol açmamak,
c)- Yangın, patlama, genel güvelik,
d)- trafik ve karayolları,
e)- imar, kat mülkiyeti ve doğanın 
korunması vb. hususları göz önünde 
bulundurarak kanun, yasa ve 
yönetmelikler çerçevesinde işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı vermekte 
ve ilgili diğer kanun, yönetmelik 
ve mevzuatlarda belirtilen yetkileri 
kullanmaktadır. 



4-Müdürlüğümüzün Tabi Olduğu 
Kanun ve Yönetmelikler:

müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye 
kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
kanunu, 3572 sayılı işyeri açma ve 
çalışma ruhsatlarına ilişkin kanun, 2559 
sayılı kanunun değiştirilen 5259 sayılı 
Polis Vazife ve salahiyet kanunu, 394 
sayılı Hafta tatili kanunu, 3516 sayılı 

Ölçü ve tartı aletleri kanunu, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri kanunu, 3194 
sayılı imar kanunu ve Yönetmeliği, 4857 
(1475) sayılı iş kanunu, 2872 sayılı çevre 
kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki sağlığı, Gıda ve Yem kanunu, 
1608 sayılı Umuru Belediyeye müteallik 
ahkamı Cezaiye hakkında 16 nisan 
1340 tarih ve 486 numaralı kanunun 

bazı maddelerini muaddil kanun, 
2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve 
çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, 
95/16 at asansör Yönetmeliği, elektrik 
iç tesisat yönetmeliği, Binalarda enerji 
Performans yönetmeliği, teknik ve 
Zabıta talimatnamesi ile diğer ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda yetki 
kullanmaktadır. 

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 

1- Teşkilat Şeması 

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

RUHSAT DENETİM BÜROSU EVRAK KAYIT BÜROSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

2- İnsan Kaynakları

müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 1 Şef, 3 memur, 2 işçi, 2 Zabıta memuru (geçici görevlendirme) olmak üzere 9 
personel ile yürütülmektedir.



II. AMAÇ VE 
HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ   

1- Stratejik Amaç:

arnavutköy Belediyesi sınırları içinde 
faaliyet gösteren sıhhi müesseseler, 
umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, 
2. 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin 
çevre ve insan sağlığı ile teknik yönden 
denetimlerini belirli bir oran dahilinde 
yapmak bu işyerlerinin sağlıklı ve 
çevreye uyumlu olmalarını sağlayarak, 
yapılan faaliyetlere ilişkin işlemleri etkili 
bir biçimde gerçekleştirmek.

2- Stratejik Hedef

a)-2012 yılı sonuna kadar Belediyemiz 
sınırları dahilindeki bütün işyerlerini 
denetleyerek (%100 oranında) 
envanterlerini çıkarmak.

b)-2012 yılı sonuna kadar yapılardaki 
tüm asansörlerin (%100 oranında) 
denetimlerini yaparak kayıt altına almak.

c)-2012 yılı sonuna kadar 
müdürlüğümüzün ruhsatlandırma 
işlerinin etkinliğini %80 düzeyine 
çıkarmak.

3- Performans Hedefi

a)-2012 yılı sonuna kadar sıhhi, 2. ve 3. 
sınıf gayrisıhhi müesseseler ile umuma 
açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsat müracaatlarının etkinliğini %75 
düzeyinde sonuçlandırmak.

b)-Şikayete konu olan ve 
faaliyetlerinden dolayı çevreyi kirleten 
yerleşim yerlerine yakın dökümhaneler, 
hurdacılar, boya atölyeleri… vb. 
faaliyet alanlarında çalışan işyerlerinin 
ıslahını sağlamak ve ruhsatsız çalışan 
işyerlerinin faaliyetten men edilmelerini, 
imar planlarında belirlenen yerlere bu 
işyerlerinin nakillerini (taşınmalarını) 
sağlamak.

B- SUNULAN HİZMETLER
1-3572 sayılı işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlarına ilişkin kanun ve 
2005/9207 karar sayılı işyeri açma 
ve çalışma ruhsatlarına ilişkin 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
sıhhi müessese, umuma açık eğlence 
istirahat yerleri ile 2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi 
müesseselere ruhsat düzenleyerek 
verilmesi,

2-çalıştırılan asansörlere tescil belgesi 
düzenleyerek verilmesi,

3-işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

almış iş yerlerine hafta tatili ruhsatı 
düzenlenmesi,

4-Umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerine mesul müdürlük belgesi 
verilmesi,

5-2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi 
müesseselerdeki basınçlı kaplar, 
kaldırma iletme makineleri ve cihazların 
periyodik fenni muayenelerinin 
yapılması ve raporlarının ilgililerine 
verilmesi,

6-müdürlüğümüze intikal eden her 
türlü talep ve şikâyetlerle ilgili iş ve 
işlemlerin takip edilmesi, iş ve işlemlerin 
yürütülmesi,

7-ilgili mevzuat ve yönetmeliklerde 
belirtilen hükümler doğrultusunda çevre 
kirliliğine neden olan, insan sağlığına 
zarar veren, sair olumsuzluklara neden 
olan yerler hakkında yasal işlemlerin 
yapılması,

8-müdürlüğümüz faaliyet konuları ile 
ilgili platformlarda (sempozyum, panel, 
seminer, fuar… vs.) Belediyemizin temsil 
edilmesi,

9-Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan 
komisyonlarda görev alarak iş ve işlemlerin 
yürütülmesinde görev alınması,
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10-çalışma konumuyla (faaliyetiyle) 
ilgili iç ve dış kurum ve kuruluşla ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla koordinasyon 
sağlanması ve ortak çalışmalar 
yapılması,

11-stajyer öğrencilerin mevzuat ve 
bilgilendirme açısından yetişmelerine 
katkı sağlanması.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
A- GERÇEKLEŞTRİLEN 
FAALİYETLER

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
Düzenleme:

 müdürlüğümüze yapılan açma ve 
çalışma ruhsatı müracaatları yasal 
mevzuat doğrultusunda gerekli 
tetkikleri ve işlemleri yapılmıştır. sağlık 
işleri müdürlüğü, imar ve Şehircilik 
müdürlüğü, itfaiye daire Başkanlığı, 
iski Genel müdürlüğü, tarım Orman il 
müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü, 
(sıhhi müesseseler ile 2. ve 3. sınıf 
Gayrisıhhi müesseseler, umuma açık 
istirahat ve eğlence yerleri) müspet 
raporları doğrultusunda hazırlanarak 
2012 yılı sonu itibariyle  Başkanlık 
makamınca onaylanan 469 (dört yüz 
altmış dokuz) adet açma ve çalışma 
ruhsatı işyeri ilgililerine verilmiştir.

2- Hafta Tatili Ruhsatı Düzenleme:

394 sayılı hafta tatili kanununa 
göre nüfusu 10.000 veya daha fazla 
olan beldelerde halkın ihtiyacını ve 
gördükleri işin niteliği göz önünde 
tutularak tatil yapılması gereken günde 
istisna hükmünden yararlanmak isteyen 

mükellefl er müdürlüğümüze müracaat 
ederek hafta tatili ruhsatı alırlar. Hafta 
tatili ruhsatı yıllık olarak düzenlenir ve o 
yıl için geçerlilik taşır. sıhhi müesseseler 
ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerleri için 2012 yılı sonu itibariyle 
250 (iki yüz lli) adet hafta tatil ruhsatı 
düzenlenerek ilgililerine verilmiştir. 

3- Umuma Açık İstirahat ve 
Eğlence Yerlerinin Denetimi:

Belediyemiz sınırları dahilinde 
faaliyet gösteren umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerinin Zabıta 
müdürlüğümüzle birlikte denetimleri 
yapılarak kayıt altına alınmaktadır. 
ayrıca kaymakamlık makamınca 
oluşturulan internet kafe denetleme 
komisyonunca gündüzleri internet 
kafelerin denetimleri yapılmaktadır. 
2012 yılı sonu itibariyle denetlenen 
umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerinin sayısı 250 (iki yüz elli) 
adettir. 

4-Asansörlere (yük-insan) ve 
yürüyen merdivenlere işletme 
belgesi ve periyodik fenni 
muayene raporu verilmesi:

Yapılarda ve işletmelerde çalıştırılan 
asansörler mevzuat gereği işletme 
ruhsatına tabidir. ayrıca asansörlerin 
periyodik fenni muayenelerinin yılda 
bir kez yaptırılması ve yapılması 
gerekmektedir. 

asansör Yönetmeliğinde belirtilen 
hususları yerine getiren ve bu 
doğrultuda yapılan müracaatlar 
değerlendirilerek ve gerekli tetkikler, 
muayeneler yapılarak işlemleri 
tamamlanan 51 (elli) adet insan ve yük 
asansörü tescil edilerek 2012 yılında 
ilgililerine verilmiştir. 

5- Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler 
Denetimi:

ilçemiz sınırları dahilinde faaliyette 
bulunan sıhhi ve gayrisıhhi müessesele-
rin ruhsatlandırılmaları ve denetlenmesi 
ile ilgili olarak müdürlüğümüzce yapılan 
çalışmalar neticesinde umuma açık 
istirahat ve eğlence yerleri ile birlikte 
958 (dokuz yüz elli sekiz) adet işyeri 
denetlenmiş 2012 yılı sonu itibariyle 
4758 (dört bin yedi yüz elli sekiz) adet 
işyeri denetim formları ile kayıt altına 
alınmıştır. denetimi yapılan işyerlerinin 
ruhsatsız olarak faaliyette bulunanlara 
ruhsat müracaatında bulunmaları için 
yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapıl-
maktadır. 

ilçemiz dahilinde faaliyet gösteren 
sıhhi ve Gayrı sıhhi müesseselerin 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi 
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar 
neticesinde; toplam 200 adet işyeri 
2012 yılı sonu itibariyle mühürlenmek 
suretiyle faaliyetten men edilmiştir. 
17 adet işyeri hakkında mühür fekki 
tutanağı tanzim edilerek Cumhuriyet 
savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

6- Ölçü ve Tartı Aletlerinin 
Muayene ve Damgalama 
İşlemlerini Yapmak: 

3516 sayılı Ölçü ve tartı aletleri kanu-
nuna göre ölçü ve tartı aletlerinin yıllık 
beyannamelerini almak, kontrollerini 
yapmak ve damgalama işlemlerini ger-
çekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır.

7- Mesul Müdürlük Belgesi 
Verilmesi:

Umuma açık istirahat ve eğlence Yerleri 
ve çok amaçlı alış veriş merkezlerini sevk 



ve idare etmek üzere işyeri sahipleri 
tarafından tayin edilen kimselere verilen 
belgedir. 2012 yılı sonu itibariyle 5 adet 
mesul müdürlük Belgesi düzenlenerek 
ilgililerine verilmiştir.

8- Canlı Müzik İzin Belgesi:

lokantalara, içkili yerlere ve meskun 
mahal dışında bulunan çay bahçelerine 
halkın huzur ve sununu bozmaması 
kaydıyla gerekli ölçümler yapılarak 
yetkili amir veya görevlendireceği kişinin 
kararı ile canlı müzik izin belgesi verilir.

9- Çevreye uyumlu işyerlerinin 
oluşturulması için yapılacak 
faaliyetler:

Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyette 
bulunan çevreye, insan sağlığına, 
altyapıya zarar veren ve vermesi 
muhtemel olan işyerlerinin (döküm 
atölyeleri, oto kaporta ve boya atölyeleri, 
oto tamir atölyeleri… vb. ) ıslahı veya 
gerekirse tahliyeleri için gerekli yasal 
işlemler yapılmaktadır.

10- Şikayetlerin değerlendirilmesi 
ve sonuçlandırılması ile ilgili 
işlemler:

müdürlüğümüz özellikle Zabıta 
müdürlüğü, sağlık işleri müdürlüğü, 
imar ve Şehircilik müdürlüğü ve diğer 
müdürlüklerimizle koordinasyon 
içersinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
2012 yılı sonu itibariyle müdürlüğümüze 
intikal eden 88 (seksen sekiz) adet 
şikayet değerlendirilerek müştekilere 
bilgi verilmiştir.
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B- MALİ BİLGİLER:
Belediyemiz ruhsat ve denetim müdürlüğü 2012 yılında tahmini olarak konulan bütçe 452.500,00 tl olup, 2012 yılında 
298.357,60 tl harcama yapılmıştır. müdürlüğümüzle ilgili bütçe bilgileri aşağıda sunulmuştur.

S.No Konusu Sayısı (Ad)

1 işyeri ilgililerine verilen açma ve çalışma ruhsatları 469

2 işyeri ilgililerine verilen hafta tatili ruhsatları 250

3 Yapı ve işleme sahiplerine verilen asansör tescil belgesi 51

4 denetimi yapılan (kayıt altına alınan) toplam işyeri 4.023

Tablo 3: Verilen ruhsatlar, denetlenen işyerleri ve tesisat proje onayları sayısı. 

2012 Yılı Müdürlüğümüzdeki Faaliyetlerle İlgili Bilgi Tablosu

2012 Yılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2012 Tahmini Bütçe 2012 Gerçekleşen
2012 Gerçekleşme 

Oranı(%)

B
ü

tç
e 

B
il

G
il

er
i

Personel Giderleri 308.150,00 251.898,72 81,74

sosyal Güvenlik kurumuna 
devlet Primi Giderleri

57.700,00 45.578,57 78,99

mal ve Hizmet alım Giderleri 86.650,00 879,30 1,01

sermaye Giderleri - - -

toplam 452.500,00 298.357,60 65,93

Tablo 4: Mali kaynaklara dair bilgiler.
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I. GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV 
YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevleri:

5393 sayılı Belediye kanununa 
dayanarak Başkanca kendisine verilen 
ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevleri, 
ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve 
yürütmek,

Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, 
havaya,  toprağa ve insan sağlığına 
olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti 
belirlemek ve izlemek, olumsuz 
etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya 
bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordineli çalışmak, ölçüm yapmak 
veya yaptırmak, verileri toplamak ve 
değerlendirmek.

çevrenin korunması, iyileştirilmesi 
ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim 
yapmak, şikâyetleri değerlendirmek, 
kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya 
kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı 
uygulamak, olumsuzlukların ortadan 

kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve 
standartların uygunluğu sağlamak.

atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler 
kapsamında kaynağında azaltılması, 
özelliğine göre ayrılması, toplanması, 
taşınması, bertaraf edilmesi ve geri 
kazanılması işlemlerinin yürütülmesini 
sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, 
uygulamak ve denetimini yapmak.

Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, 
konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, 
gürültü kaynaklarını tespit etmek, 
ölçümler yapmak veya yaptırmak, 
gürültüye neden olan faktörleri 
önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler 
alınmasını sağlamak, plan ve projeler 
hazırlamak.

çevre bilincinin geliştirilmesi ve 
yerleştirilmesine yönelik eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, 
plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, 
çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan 
etkinlik ve organizasyonlara katılım 
sağlamak.

çevreyi ve çevre sağlığını korumaya, 
iyileştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik 

faaliyetlerde bulunmak, plan ve projeler 
hazırlamak, yürütülen faaliyetlere katkı 
sağlamak.

 faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet 
raporlarını ve stratejik plan ve 
performans programını hazırlamak.

2- Müdürlüğümüzün 
Sorumluluğu:

müdürlüğümüz, yasalarda, 
yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen sorumluluklarının yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye 
Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı 
da sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili 
mevzuat dahilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT 
BİLGİLER

1-Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki 
gibidir.

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL ŞEFİ

ATIK YÖNETİMİ 
BÜROSU

ÇEVRE DENETİM 
BÜROSU

ÇEVRE SAĞLIĞI 
BÜROSU

ÇEVRE 
BİLGİLENDİRME VE 

EĞİTİM BÜROSU

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜRÜ



Bütçe Yılı Müdürlüğümüzün tahmini bütçesi Müdürlüğümüzün gerçekleşen bütçesi Gerçekleşme Oranı %

2012    529.000,00     470.099,72 88,87

2-İnsan Kaynakları

2.1 - Personel İstihdam Durumu:

müdürlüğümüzde 1 müdür, 1 şef, 2 memur 
ve 3 işçi görev yapmaktadır. 

2.2 - Personel Eğitim Durumu:

müdürlük personelimizin eğitim 
durumunu gösterir grafik aşağıda 
verilmiştir.

2.3 - Personel yaş durumu:

müdürlüğümüzün personel yaş 
durumları aşağıdaki grafikte 
belirtilmiştir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
AMAÇ VE HEDEFLERİ
müdürlüğümüzün amaç ve hedefl eri; 
Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği 
olmayan, doğası ve doğal kaynakları 
korunan bir arnavutköy için yerel 

doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili 
kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve 
adil bir biçimde, bölgede yaşayanların 
yararı gözetilerek korunması ve idaresi 
için gerekli koordinasyon, denetim ve 
destekleyici hizmetler yürütmek.

arnavutköy genelinde altyapı ve üst 
yapı çalışmalarından kaynaklanan 
atık ve hafriyatların tamamen kontrol 
altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar 
sağlamak.

arnavutköy’ de bulunan sanayi 
alanlarında etkin bir çevre koruma 
stratejisi uygulayarak ve sanayi 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre 
bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini  
(hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan 
atık sular) her yıl kademeli olarak 
azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar % 60 
oranında başarıya ulaşmak.

2014 yılı sonuna kadar, arnavutköy 
genelindeki okullarda her yıl 
ortalama   5 okulda, çevre koruma ve 

geliştirme konusunda bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışması yapmak.

2014 yılı sonuna kadar, arnavutköy 
genelinde meskun mahaldeki mevcut 
ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak.

Ömrünü tamamlamış lastik atıkları, 
ambalaj atıkları, elektronik atıkları, pil 
atıkları ve bitkisel atık yağların yıllık 
toplanma miktarını, 2014 yılına kadar 
her yıl ortalama yüzde % 50 oranında 
artırmak.

III. FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

müdürlüğümüzün 2012 bütçe durumu 
ve bütçe gerçekleşme oranı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Açıklama Bütçe ile Konan       Harcanan            Kalan Tutar   

Personel Gideri 349.100,00 323.302,56 25.797,44

sosyal Güvenlik kurumuna devlet Prim Giderleri 60.000,00 57.365,76 2.634,24

mal ve Hizmet alımı 119.900,00 89.431,40 30.468,60

Toplam 529.000,00 470.099,72 58.900,28

Bütçe Bilgileri Ayrıntılı



B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

2012 mali yılı içerisinde müdürlüğümüze 
ilgili kurum ve kuruluşlardan gelerek 
Belediyemiz Yazı işleri müdürlüğü 
havalesiyle 684 adet gelen evrak kaydı 
yapılmış; müdürlüğümüzden 435 adet 
evrak çıkışı yapılarak dosyalarına hıfz 
edilmiştir.

müdürlüğümüz görevlerinin ifası 
bakımından Belediye encümeni’ne 
görüşülmek ve karara bağlanmak 
üzere hafriyat, ahır ve bölgemizde 
faaliyet gösteren firmaların üretimden 
kaynaklanan atıklarından dolayı 54 ayrı 
yazı arz edilmiştir.

2013 yılı faaliyet programı hazırlanmıştır.

ilçemiz yerleşim yerlerinde faaliyet 
gösteren hayvancılığın azaltılması ve 

mevcut hayvan barınaklarının daha 
sağlıklı olması için gerekli tedbirler 
alınmaya ve ilgililerine uyarılar 
yapılmaya devam edilmektedir. 

Her kapak altın değerinde sloganıyla 
mavi kapak toplama kampanyası 
başlatılmış olup bu kapsamda toplam 
16 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

Hafriyat toprağı, inşaat ve Yıkıntı 
atıklarının kontrolü Yönetmeliği 
gereğince bölge genelinde 
uygulamalar yapılmıştır. Hafriyat 
taşıyan kamyonlarda, hafriyat 
nakline ilişkin belge kontrolleri kolluk 
güçleriyle birlikte belirli aralıklarla 
gerçekleştirilmiştir.  ilçemiz sınırları 
dahilinde yapılan inşaat hafriyatlarının 
taşınması için toplam 211 adet Hafriyat 
toprağı ve inşaat Yıkıntı atıkları taşıma 
ve kabul Belgesi ile 106943 adet fiş ve 

pul verilmiştir.  

506 km² lik ilçe alanının yaklaşık 300 
km² lik bölümü sürekli denetim altında 
tutulmaktadır. kalan kısmı ise askeri 
alanlar, göller, sık ormanlık alanlar ve 
maden sahaları oluşturmaktadır. 

ilçemiz sınırları dahilinde izinsiz ve 
kontrolsüz olarak atılan 85-90 kamyon 
atık Belediyemiz imkanları ile kaldırılmış, 
tespiti yapılanlar hakkında yasal işlemler 
yapılmıştır. 

istaç a.Ş. tarafından işletilen 
tayakadın ve Bolluca hafriyat döküm 
alanına ulaşan yollara yönlendirme ve 
bilgilendirme tabelaları asıldı. 

marmara Belediyeler Birliği’nce 
düzenlenen bilgilendirme, 
değerlendirme ve diğer ilçe 
Belediyelerle kaynaşma toplantılarına 
katılım sağlandı.
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Ömrünü tamamlamış lastik atıkları kontrolü Yönetmeliği gereği bölge genelinde toplama yapılmıştır.

ambalaj ve ambalaj atıkları kontrolü Yönetmeliği gereğince bölge genelinde toplama yapılmıştır.

Bitkisel atık Yağların kontrolü Yönetmeliği gereği bölge genelinde toplama yapılmıştır.

atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü Yönetmeliği gereği bölge genelinde toplama yapılmıştır.

atık Pil ve akümülatörlerin kontrolü Yönetmeliği gereği bölge genelinde toplama yapılmıştır.
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2012 Yılı Performans Tablosu Hedef Toplam Yüzde %

toplanan ambalaj atığı miktarı 1.500.000,00 kg 1.517.190,00 kg 101,15

toplanan Ömrünü tamamlamış lastik miktarı 5.000 kg 32.650,00 kg 653,00

toplanan atık Pil miktarı 2.000,00 kg 4.276,00 kg 213,80

toplanan atık Yağ miktarı 750,00 kg 47.330,00 kg 6310,67

toplanan elektronik atık miktarı 200,00 kg 1278,00 kg 639,00

atık taşıma fişi sayısı 20.000 adet 106.943 adet 534,72

denetlenen sanayi kuruluşu 150 adet 39 adet 26,00

düzenlenen atık taşıma kabul belgesi sayısı  80 adet 211 adet 263,75

faaliyeti sonlanan ahır sayısı 30 adet 58 adet 193,33

faaliyeti sonlanan ahırdaki hayvan sayısı 150 adet 259 adet 172,67

Hazırlanan tutanak sayısı 10 adet 54 adet 540,00

Program düzenlenen okul sayısı 5 adet 16 adet 320,00

Programa katılan öğrenci sayısı 3000 kişi 16992 kişi 566,40

sanayicilerle yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı 5 adet 0 adet 0,00

Performans Sonuçları TablosuPerformans Sonuçları Tablosu
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Park Ve BaHçeler 
müdürlüĞü
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I- GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI
Park ve Bahçeler müdürlüğü 5393 
sayılı Belediyeler kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kanunlarla 
imar planında yeşil alan olarak ayrılan 
alanların park, çocuk bahçesi, spor 
sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma 
sahaları ile mevcut alanların bakım 
onarım ve korunmasını sağlayan 
birimdir. 

1- Müdürlüğün Görevleri

(1)ilçe sınırları dâhilinde kişi başına 
düşen yeşil alan miktarının standartlar 
seviyesine ulaştırmaya yönelik 
faaliyetlerde bulunmak,

(2) imar ve mülkiyet bakımından uygun 
yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirerek yeni 
parklar tesis etmek ve yeni parkları 
isimlendirmek,

(3) Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde 
ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması 
yapmak,

(4) Parklar, çocuk oyun alanları, 
çocuk oyun grupları, spor aletleri, 
yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil 
alanların bakım, onarım ve iyileştirme 
çalışmalarını yapmak,

(5) Parkların temizliğini yapmak, 

(6) Bölgedeki tüm ağaçların hem daha 
sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya 

yolları, apartman önleri gibi alanlarda 
vatandaşları rahatsız etmeyecek forma 
getirilmesi amacıyla budamalarını 
yapmak,

(7) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs 
bitkilerinin periyodik olarak belirlenen 
zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama 
ve çapalama işlemlerini yapmak

(8) çalışma programlarının günlük, 
haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak 
hazırlanması ve hazırlanan programların 
tatbikini yapmak

(9) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum 
ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları 
içinde kamusal alanlarda bulunan orman 
ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan 
herhangi bir izinsiz kesme, taşıma 
vb. zarar verme durumunda gerekli 
inceleme ve tespitleri yaparak yasal 
takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı 
uygulatmak

(10) Parklarda bulunan tüm yapısal 
peyzaj donatılarına ( aydınlatma 
elemanları, çocuk oyun elemanları, 
pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, 
bilgilendirme panosu vb. ) zarar 
verilmesi durumunda gerekli inceleme 
ve tespitleri yaparak yasal takip 
başlatmak, gerekli cezai yaptırımı 
uygulatmak

(11) işyerlerinde iş güvenliğini ve iş 
sağlığını sağlayacak tedbirler almak 
veya aldırmak,

(12) Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki 
çiçeklendirme çalışmalarına yönelik 
bitkisel materyal üretimi yapmak veya 
yaptırmak,

(13) Vatandaşların talepleri 
doğrultusunda bakım, budama, kesim, 
ilaçlama, sulama vb. işleri yapmak,

(14) kültür ve tabiat Varlıklarını koruma 
kurulu tarafından anıt ağaç ya da 
korunacak ağaç olarak tescillenmesi 
gerekli özellik arz eden ağaçları tespit 
etmek,

(15) amirlerince kanun, tüzük, 
yönetmelik, genel emirler ve diğer 
mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevleri zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getirmek,

(16) ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
gerekli konularda koordinasyon 
kurularak çalışma yapmak,

(17) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil 
alanların bakımı ile aydınlatma ve 
sulama sistemlerinin onarım işlerinin 
yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu 
kuruluşlarına çevre düzenlemeleri 
konusunda yardımcı olmaktır.

2-Müdürlüğün Sorumluluğu

Park ve Bahçeler müdürlüğü, Belediye 
Başkanınca verilen ve burada tarif edilen 
görevler ile yasalarda belirtilen görevleri 
gereken özen çabuklukla yapmak ve 
yürütmekle sorumludur.

3-Müdürlüğün Yetkisi 

Park ve Bahçeler müdürlüğü, yukarıda 
sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye 
kanunu’na dayanarak Belediye 
Başkanınca kendisine verilen tüm 
görevleri kanunlar çerçevesinde 
yapmaya yetkilidir.



B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Teşkilat Şeması

müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

PARK VE BAHÇELER 
ŞEFİ

ETÜD VE PROJE BİRİMİ İDARİ İŞLER 
BİRİMİ

BAKIM, DENETİM VE 
İMALAT BİRİMİ

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRÜ

Ömerli Şehir Parkı Projesi

2- Personel Durumu

Kadro durumu:

müdürlüğümüz 1 müdür, 3 teknik memur, 2 sözleşmeli teknik personel 1 memur ve 8 kadrolu işçiden oluşmaktadır. ayrıca yapılan 
hizmet alımı ihaleleriyle 2012 yılı içerisinde toplamda 34 işçi çalıştırılmıştır. 



Şelale Parkı

Ömerli Parkı Sosyal Tesisleri
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Sosyal Tesis



Arnavutköy Vadi Park Projesi

Kafe
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3- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 » Gelen evrak adedi: 562
 » Giden evrak adedi: 1177
 » ayrıca telefonla, maille ( 342 adet) 

müdürlüğümüze gelen talep ve 
şikâyetler de değerlendirilerek 
cevap verilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve 
Hedefl eri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
amacı:

arnavutköy’ün zengin doğal yeşil 
alanlarının korunması ve kalitesinin 

yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil 
alanlarının sayısının arttırılması 
sağlanarak arnavutköy’ü yeşili ile bilinen 
bir kent haline getirmek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
hedefl eri:

-arnavutköy genelinde deniz ve doğa 
turizmi amaçlı 4 adet kentsel alan 



oluşturmak ve su havzalarına yakın 
mesafelerde ‘hobi bahçeleri’ kurmak.

-ilçe genelinde ağaçlandırma 
çalışmalarını her yıl kademeli olarak 
arttırmak ve her yıl ‘Yeşil’in önemi ve 
korunması hakkında toplumsal bilincin 
oluşturulması amacıyla seminer ve 
kurslar düzenlemek.

-ilçe genelindeki tüm mesire alanlarının 
her türlü altyapı hizmetlerini sağlayarak 
çevreyi korumak ve bu mekânları daha 
kullanılabilir bir hale getirmek.

-Bölgemiz içerisinde mevcutta bulunan 
park ve yeşil alanların revizyon planları 
doğrultusunda daha fonksiyonel bir hale 
getirmek.

-1/1000 Ölçekli imar Planlarında kamuya 
tahsis edilmiş park ve yeşil alanların plan 
amacı doğrultusunda yapılarak halkın 
hizmetine sunulması

-Periyodik ağaç bakım ve budama 
programları yapmak yaptırmak

-arnavutköy içindeki tüm meydanların, 
refüjlerin, parkların ve gerekli görülen 

cadde ve sokaklarda yüksek aydınlatma 
ve dekoratif aydınlatma sistemini yapmak 
ve bunların devamlılığını sağlamak

- Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam 
ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, 
spor sahaları ve spor bahçeleri tesis edip 
bunların korunmasını sağlamak

- tarihi arnavutköy tren yolu hattının 
nostaljik bir yolcu hattı olarak yeniden 
yapımı ile doğa turizmi amaçlı 
kullanımının sağlamak.

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
müdürlüğümüzün 2012 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

müdürlüğümüz faaliyet maliyetleri toplamı 25.363.100,00 tl olarak tahmin edilirken 17.516.209,37 tl olarak gerçekleşmiştir. 
Buna göre gerçekleşme oranı %70 olmuştur.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar;

 »  Personel giderleri ile ilgili toplam 945.000,00.-tl bütçede olduğu halde, 750.832,26 -tl harcama yapılmamıştır. Buna göre 
gerçekleşme oranı %79 olmuştur

 » mal ve Hizmet alım Giderleri ile ilgili toplam 23.595.800,00-tl bütçede olduğu halde, 16.381.482,38-tl’lik harcama 
yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı % 71  olmuştur.

 » sosyal Güvenlik kurumuna devlet Primi Giderleri ile ilgili toplam 199.000,00- tl bütçede olduğu halde, 150.254,73-tl 
harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı %76 olmuştur.

Açıklama                      Bütçe ile Konan     Harcanan        Kalan Tutar

Personel Giderleri 945.000,00 750.832,26 194.167,74

sosyal Güvenlik kurumuna 
devlet Primi Giderleri

199.000,00 150.254,73 48.745,27

mal ve Hizmet alım Giderleri 23.595.800,00 16.381.482,38 7.214.317,62

sermaye Giderleri 623.300,00 233.640,00 389.660,00

Toplam 25.363.100,00 17.516.209,37 7.846.890,63
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B- FAALİYETLER

1- Etüt ve Proje Faaliyetleri 

2012 yılında toplam 28 adet proje 
246.353,00 m2 toplam alan, 149.684,5 
m2 yeşil alan ve 93.350 m2 sert zemin 
yapıldı

2- Yapım işi

2.1. Yeniden Yapılan Park ve Yeşil 
alanlar

14 adet yeniden yapılan park ve yeşil 
alan 16.487,69 m2 yeşil alan 7 takım 
oyun grubu 6 takım fitnees aleti 232 

adet ağaç dikimi 4150 adet bitki 3 
prefabrik bina 7 adet basket potası

 2.2.  Revizyon Edilen Parklar

 9 adet revizyon edilen park çalışma 
yapılan toplam alan 28923,37 m2, 
14068,9 m2 yeşil alan, 11765,56 m2 sert 
zemin alanı, 4 takım oyun grubu, 2 
takım spor aletleri ve 2 basketbol potası 
konulmuştur.

2.3. Çocuk Oyun Gurubu ve Spor 
Aletleri Konulan Parklar 

18 adet parka çocuk oyun grubu ve spor 
aleti konulmuştur.

2.4. Düzenleme Yapılan Kurumlar 

23 adet çeşitli kurumların çevre 
düzenlemesi yapılmıştır. alanlarda 530 
m2 çit yapılmış olup, 8464 m2 toplam 
alanda çalışılmıştır.  çardak tepe Camii 
(nene Hatun mahallesi), Hicret Camii 
( Hicret mahallesi), sancak Camii 
(Yavuz selim mahallesi), Yeşil Camii ( 
anadolu mahallesi), abdul aziz Camii 
( imrohor mahallesi), Boğazköy Cem 
evi (Boğazköy mahallesi), Yeşil Camii 
(taşoluk mahallesi),

fatma tüz Zehra Camii ( Boğazköy 
mahallaesi), Hasan tahsin ilk Ögretim 

Mehmet Akif Ersoy Trafi k Eğitim Park Projesi



Okulu (fatih mahallesi), Yavuz selim 
Camii ( Yavuz selim mahallesi), 
Osmanlı Camii talebe Yurdu (islambey 
mahallesi), arnavutköy asli mezarlığı 
(anadolu mahallesi), arnavutköy 
Polis Okulu (nene Hatun mahallesi), 
Hz. Osman Camii (Haraççı mahallesi), 
arnavutköy devlet Hastanesi 
(a.merkez mahallesi), Osman 
Gazi Camii (Hadımköy mahallesi), 
arnavutköy kültür merkezi (anadolu 
mahallesi), Haraççı sağlık Oçağı 
(Haraççı mahallesi), Şirindere Camii 
(Boğazköy mahallesi), arnavutköy 
Belediyesi  merkez spor kopleksi (m.k. 
Paşa mahallesi), arnavutköy Belediyesi 
Hadımköy spor kopleksi (Hastane 
mahallesi), temizlik işleri müdürlüğü 
(merkez mahallesi), Haraççı Bilgi evi 
(Haraççı mahallesi).

2.5. Çevre Düzenlemesi Yapılan 
Okullar 

10 adet okulda düzenleme yapılmış olup 
toplam yeşil alan 5607 m2 ,toplam sert 
zemin 2924,66 m2, 2 takım oyun grubu, 
3 takım  spor aleti ve 10 basket potası 
konulmuştur.

2.6. Çevre Düzenlemesi Yapılan 
Muhtarlıklar 

6 adet muhtarlık çevresi düzenlenmiştir. 
çalışma yapılan sert zemin alanı 14701 
m2, yeşil alan 1452 m2, ağaç ve bitki 
dikimde yapılmıştır.

2.7. Düzenleme Yapılan Meydan, Orta 
Refüj ve Şevler 

7 adet meydan, Orta refüj ve Şevler 
çalışma yapılan yeşil alan 4886 m2, 178 
m2 sert zemin ve havuz yapılmıştır; 

Cumhuriyet meydanı, Hadımköy - 
istanbul Caddesi, Yeşilbayır mahalle 
meydanı, selçuklu Caddesi (taşoluk 
mahallesi), taşoluk Caddesi ve 
Bağlar meydanı, Bolluca meydan, 
milli egemenlik Caddesi (Boğazköy 
mahallesi)

2.8.  Yapımı Devam Eden Parklar

toplam alan 70027 m2, 6424 m2 sert 
zemin alanı ve 1700 m2 yeşil alan da 
çalışma yapılmış olup devam etmektedir.

arnavutköy Bostan Gülistan Hobi 
Bahçesi
arnavutköy trafik kampüsü (m. akif 
ersoy mahallesi)
Şefkat sokak Parkı ( nene Hatun 
mahallesi)
Şefkat sokak Parkı ( nene Hatun 
mahallesi)

Ömerli Şehir Parkı Projesi
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arnavutköy Belediyesi Bolluca ek 
Hizmet Binası (mavigöl mahallesi)

3- Bakım İşleri

ağaç sabitleme : 7480 adet
mevsimlik çiçek dikimi: 776.225 adet
çalı ve Gül dikimi: 10.012 adet
rulo çim serimi: 27.379,00 m²
ağaç dikimi: 1.139 adet
ağaç Budama: 4691 adet
toplam çim Biçimi: 328.501 m2
toplam Ot Biçimi: 22.633 m2
toplam kullanılan su: 1.125.204 ton 
toplam kullanılan Gübre: 9.905 lt
toplam çöp kovası: 76 adet
toplam Bank: 10.043 adet
temizlik Yapılan toplam alan: 3.990.608 m2
toplam Bitki: 23641 adet 

4- Onarım İşler

kaynak işi
elektrik tamiratı: 31 Park
su tesisat tamiratı: 26 Park
Oyun Gurubu ve açık alan spor aletleri 
tamiri ve montajı: 
tamirat işleri: 29 Park, montaj: 5 Park

5- Mal Alım İşleri

Bank ve çöp kovası alımı: 2305 adet ve 
250 adet

Gübre ve Böcek ilacı alımı: 250 adet 
sıvı, 880 kg katı ve 5000 gr ilac 
alınmıştır.

ahşap işleri  alımı: kameriye alımı: 3 
adet,metal ayaklı ahşap Oturak 10adet, 
tribün Oturağı 900 adet, Piknik masası 

10 adet, Bağ kazığı 500 adet, tomruk 
ve toprak sınırlayıcı 300 ve 210 adet
tabela alımı: 150 adet  
Prefabrik alımı: 6 adet ve Güvenlik 
kulübesi alımı: 1 adet
Bitki alımı: 27928 adet ve ambalajı 
alımı: 1226 adet
elektrik malzemeri alımı: malzemesi: 
320.605,55- tl  
Oyun Gurubu, açık alan spor aletleri ve 
kauçuk alımı:
Oyun Grubu alımı: 71 takım, fıtness 
aleti alımı : 75 takım
kauçuk alımı: 9255 m2
tente alımı: 55 adet
saksı alımı: 36800 adet
kâğıt çanta alımı: 24000 adet
Hırdavat malzeme alımı: 24000 adet
makine teçhizat alımı: 25.863,78- tl 



Gülistan Parkı

Cevher Dudayev 
Parkı (Taşoluk)
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BelediYe iŞtiraki
arnaVUtkÖY inŞ. Yat. tiC. a.Ş.

(araŞ)
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A. GENEL BİLGİLER 
a) firma adı: araŞ arnaVUtkÖY inŞ. Yat. taaH. HiZm. nakl. GIda san. Ve tiC.a. Ş.

b) kuruluş bilgileri : 1992

c)ticaret sicili tescil tarihi ve sicil numarası: 285935

d) adresi: atatürk maH. Ömür sk. nO:7 arnaVUtkÖY/istanBUl       

e) telefon/faks numaraları: 212 685 05 68 – 685 05 99

f)Web adres ve elektronik posta: www.arasarnavutkoy.com.tr 

Şirket Faaliyet Alanı 

Şirketimiz 2012 yılı içersinde Personel destek Hizmeti, iş makineleri ve kamyon kiralama Hizmeti, Yemek üretim tesis 
işletmeciliği ve sosyal tesis işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir 

Şirketimiz Belediye iştiraki olarak çalışmakta olduğu faaliyet alanları ile ilgili girmiş olduğu Belediye ihalelerinde kamu menfaatini 
gözeterek minimize kârlarla iş yaptığından dolayı kârlılık oranı düşüktür.

Şirket Ortakları 

Hissedar Adı  Hisse oranı 

1. arnavutköy Belediyesi             % 100 

Sermaye Durumu 

sermaye        : 11.706.250,00.-tl

B. PERSONEL BİLGİSİ                         
Şirketin Toplam Personel Sayısı  145 kişidir. 

1-merkez Personel sayısı  : 7
2-Yemek üretim tesisi Personel sayısı : 24
3-ihale kapsamında çalışanlar :98
4-kozlar Parkı Personel sayısı  : 7
5-stajer    : 5

 » Şirketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı iş kanunu’na uyulmaktadır.
 » işe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. çalışanların özlük hakları, çalışma 

ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir
 » çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kuru-

mun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirirler.

ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. SAN. VE TİC. A. Ş.
2012 FAALİYET RAPORU



Genel Değerlendirme  

Şirket 2012 yılı içerisinde bir önceki 
yıla nazaran % 33 oranında büyüme 
sağlamıştır. faaliyet giderlerimizin de 
bir önceki yıla oranla artmadığı aksine 
azaldığı görülmektedir. 

2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde 
yapmış olduğumuz işlem hacmi 
8.710.884,19 tl olup bunun karşılığında 
toplam ticari alacaklarımız 
5.657.025,44 tl olup karşılığında 
toplam ticari ve dönem Vergi 
Borçlarımız da 1.149.800,34 tl’dir.

Önceki dönem bütçe kalemlerindeki 
gerçekleşmeler:

2012 Yıl sonu itibariyle 900.875,50 tl 
dönem sonu kar olarak gerçekleşmiştir. 

C. MALİ DURUM VE 
MUHASEBE İŞLEMLERİ:
1)Bilânço kalemleri hakkında genel bilgi: 
aktif kalemler toplamı: 11.534.927,02 tl 
Pasif kalemler toplamı: 11.534.927,02 tl 
borç ve alacak bulunmamaktadır.
31.12.2012 sonu itibariyle Şirketin dönem  
net kârı: 900.873,50 tl

Duran Varlıklar Detayı 
demirbaşlar: 758.138,80 tl
(aşevi mutfak malzemeleri, spor 
aletleri, Ofis mobilyaları, çelik dolaplar, 
Bilgisayarlar, Yazıcılar, Perdeler, 
telefonlar, telefon santrali, vs)
Yapılmakta olan Yatırımlar: 385.572,39 tl
Özel maliyetler: 91.576,84 tl
Yazılımlar: 37.652,11 tl

(lisanslı Bilgisayar Programları, 
muhasebe ve Personel Programları)



dükkân ve dairelerin Şirketimize maliyeti      2.010.994,00 tl

Belirlenen fiyatlardan satış Gerçekleşmesinde oluşacak gelir   2.377.705,00 tl 

satış durumunda kazanılacak kar      366.711,00 tl

Bu rapor Şirketin 31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

Tanımı Adedi Maliyet Bedeli Satış Bedeli

depolu dükkânlar 3 adet 1.000.994,00 tl 1.200.000,00 tl

a7 Blok Bodrum katlar 2 adet    110.000,00 tl    120.000,00 tl

B6 Bordum kat 2 adet    200.000,00 tl    220.000,00 tl

C1 Zemin kat 2 adet    280.000,00 tl    330.000,00 tl

C2 Zemin kat 1 adet    140.000,00 tl    165.000,00 tl

C2 normal kat 2 adet    280.000,00 tl    342.705,00 tl

2.010.994,00 tl 2.377.705,00 tl

24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
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IV. Güçlü (üstün) Yanlar Ve 
Güçlendirilmesi Gereken 

(ZaYIf) Yanlar
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GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR

1- kurumsallaşma çalışmalarının 
tamamlanmış olması ve kurumsallaşma 
çalışmalarının bir süreç olduğu 
anlayışıyla gelişerek devam ettirilmesi. 

2- idarenin hizmet içi eğitime önem 
vermesi.  

3-Belediye hizmetlerinin halka 
sunumunda; stratejik Plan, Yıllık 
Performans Programına uyularak, 
mevzuatın öngördüğü usullere azami 
dikkat edilmesi..

4-Bütçe’de amaçlanan hedefl erin 
gerçekleştirilmesinde birimler arası  
sürdürülebilir takım çalışmasının 
benimsenmesi.koordinasyona önem 
verilmesi.

5-. stratejik Planda öngörülen bazı iş 
makinalarının yenilenmesi, kullanılabilir 
araçların ıslah edilmiş olması.

6- kurumda modern bir arşiv sisteminin 
kurulması ve dijital arşiv sisteminin 
kurulması.

7-.Belediye gelirlerinin artırılması 
amacıyla iki adet kamu bankası , bir adet 
özel banka ile tahsilat veznesi olarak 
protokol yapılması. tahsilat oranının 
artırılmış olması.

8- Belediye içinde Bütçe içi işletme 
kurularak sosyal tesislerin halkımızca 
daha etkin kullanımının sağlanmış 
olması.

9-Belediyenin internet sitesinin 
geliştirilmesi ve arnavutköy halkının 
belediye hizmetlerinin duyurumu ile 
diğer belediye hizmetlerinden süratle 
yararlanmalarının sağlanmış olması.

10- engellilere yönelik sosyal hizmetlere 
önem verilmesi.

11- meslek kursları ve bilgi evlerinin 
yaygınlaştırılıyor olması. kadınlarımıza 
yönelik kadın kültür evi’nin açılmış 
olmasıyla özellikle ev kadınlarımızın 
sosyal hayata daha fazla katılımlarının 
sağlanması.

12-tüm istanbul’u ilgilendirebilecek büyük 
ölçekli bazı projelerin ilçe sınırlarında 
olması.

13-ilçenin sahip olduğu turizm 
potansiyeli (durusu-karaburun aksı, 
ormanlar, göller, barajlar, göletler)

14-Yapılaşmanın yoğun olmaması 
ve dolayısıyla planlı bir kentleşmeye 
elverişli alanların bulunması

15-istanbul için günübirlik turizm 
faaliyetlerinin yer alabileceği bir imkâna 
sahip olması.

16-istanbul’un yoğun nüfuslu 
ilçelerinden uzak olması, gelişen ulaşım 
imkânları dolayısıyla, şehrin sunduğu 
fırsatlara yakın olması

17-ilçe sınırları içinde geniş ormanlık 
alanların olması ve geniş mesire 
alanlarının varlığı

GÜÇLENDİRİLMESİ 
GEREKEN (ZAYIF) YANLAR

1- Bütün hizmet birimlerini içine alan bir 
hizmet binasının yapılması ihtiyacı.

2- e-belge ve e-imza uygulamalarının 
başlatılması ihtiyacı.

3- kalite güvence sisteminin kurulması 
ihtiyacı.

4- insan kaynaklarında, performans 
yönetim sisteminin kurulması ihtiyacı.

5- aB ve uluslararası fonlardan daha 
etkin bir şekilde yararlanma ihtiyacı.

6- ilçedeki mevcut yapı stokunun 
önemli bir kısmındaki imar sorunlarının 
giderilmesi ihtiyacı.

7- modern bir şehrin gerektirdiği alışveriş 
mekânlarının, kentsel donatıların ve 
meydanların oluşturulması ihtiyacı.

8- çevre koruma ve kontrol 
çalışmalarının geliştirilmesi ihtiyacı.



V. deĞerlendirme
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arnavutköy Belediyesi, istanbul 
metropoliten alanında faaliyet gösteren 
bir ilçe belediyesidir. kentsel hizmetlerin 
yürütülmesi konusunda istanbul 
Büyükşehir Belediyesi, istanbul il Özel 
idaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer 
kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. 
Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki 
ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 
2008 yılında kurulan ve 2009 yılında 
fiilen bütünleşmesini tamamlayan 
arnavutköy ilçe Belediyesi için 2 tane 
temel stratejik alan belirlenmiştir:

1. arnavutköy Belediyesi’nde 
kurumsallaşmayı tamamlamak. 
(kurumsallaşmanın devam 
etmesi gereken bir süreç olduğu 
bilinciyle kurumsallaşma çalışmaları 
tamamlanarak süreç devam 
ettirilmektedir.) 

2. arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve 
kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde 
sürdürülebilir kılmak. (dış paydaşlarla 
üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla 
koordineli yürütülen ortak çalışmalarla 
bu çalışmalar yürütülmektedir.)

misyon, bir belediyenin, neyi, nasıl ve 
niçin yaptığını ifade eder. Bu nedenle, 
vizyonun gerçekleştirilmesine temel 
oluşturur. Vizyona giden yolda nasıl 
ilerleneceğini ifade eder. misyon, 
belediyenin ilke ve değerleri dikkate 
alınarak ifadelendirilir. arnavutköy 
Belediyesi için hazırlanan 2010-
2014 dönemi stratejik Planı için 
yapılan paydaş analizi çalışmalarında 
arnavutköy için önerilen temel ilke ve 
değerler şunlardır: 

1. Planlı
2. çağdaş-modern
3. insan odaklı-insana saygılı
4. sosyal belediyecilik
5. eşitlik-adalet
6. değişime ve gelişime açık-yenilikçi
7. Vatandaş memnuniyeti
8. kültürel değerlere saygılı
9. Güvenli-güvenilir
10. çevreye duyarlı
11. Yaşanabilirlik

söz konusu ilkelerden bazıları birbirleri 
ile benzerlikler göstermektedirler. Bu 
nedenle, şemsiye nitelikli rehber ilkelerin 
altında gruplandırılabilirler. Örneğin, 
“değişime ve gelişime açık-yenilikçi”, 
“çağdaş”, “modern” kavramları bir 
grupta toplanabilir. aynı şekilde, “planlı”, 
“insan odaklı-insana saygılı”, “vatandaş 
memnuniyeti”, “çevreye duyarlı”, 
“yaşanabilirlik” kavramları da farklı bir 
grupta toplanabilir. Bu durumda, kentsel 
vizyonu gerçekleştirmek için belediye 
hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin 
temel kavramlarla nitelenmesi mümkün 
olabilmektedir. Buna göre, arnavutköy 
Belediyesi’nin misyonu şöyledir:

“Belediyenin, insan için varolduğu 
ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi 
adaletli, sistemli ve sürdürülebilir 
gelişme düşüncesine dayalı  bir 
yönetişim anlayışı ile sunmak” 
şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen vizyon ve misyonu 
gerçekleştirmek için 2012 yılında aşağıda 
özetlenmiş olan çalışmalar yapılmıştır:

Uluslararası rotterdam mimarlık Bienali; 
2 yılda bir rotterdam’da yapılan, 
mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel 
çalışmalar alanlarını kapsayan ve 
bünyesinde araştırma projeleri, sergi, 
multi-medya sunumlar, konferanslar gibi 
etkinlikleri barındıran ve araştırma yönü 
ile öne çıkan dünyanın sayılı mimarlık 
etkinliklerinden birisidir

kent YaPmak Istanbul 2012 ekolojik 
sürdürülebilirliğe vurgu yaparak daha iyi 
kentler üretmenin yollarını araştırmayı 
hedefl emektedir. Bienal kapsamında,  
türkiye ile Hollanda arasındaki  
diplomatik ilişkilerin tesisinin 400.
Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 
türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti  
tarafından desteklenmiş olan  sergiler  
düzenlenmiş,  belgesel  hazırlanmış, 
konferans  düzenlenmiş   ve  iki  adet   
kitap  yayınlanmıştır.

Hükümetimiz tarafından desteklenen  
panel,  arnavutköy ilçe  Belediyesi,  
ve Uluslararası rotterdam  mimarlık  
Bienali  ortaklığında  Hollanda  mimarlık 
merkezi  iş birliği  ile gerçekleştirilmiştir.   
‘‘sürdürülebilir kent Yapmak türkiye’den 
Yaklaşımlar’’  başlıklı  konferansta  
yapılan sunumlar  kitaplaştırılmıştır. 
asu aksoy (5.  Uluslararası rotterdam  
mimarlık  Bienali, making City istanbul 
kreatörü)  tarafından yönetilen panele  
konuşmacı olarak türkiye’nin tanınan 
mimarlarından emre arolat  ve  selçuk 
avcı,  yeşil sertifikasyon  konusunda  
uzman  mühendis  duygu  erten  ve  
arnavutköy ilçesi Belediye Başkanı 
ahmet Haşim Baltacı katıldılar.       

18 -21  nisan 2012 tarihinde açılan 
5. Uluslararası rotterdam mimarlık 
Bienali’nin ‘kent Yapmak ‘başlıklı 
uluslararası sergisi rotterdam da 
gerçekleşmiştir. Bu sergi rotterdam 
Bienali ile ortaklık içinde gelişen, 
uluslararası bir sergi ve etkinlikler 
bütünlüğüdür.

15 ekim-12 aralık  2012 tarihinde  
istanbul tasarım Bienali  kapsamında 
istanbul modern’de  gerçekleşen  
etkinlikte sürdürülebilirlik için iyi kentler 
yapmak konusunu mimarlık, şehir 
plancılığı, kentsel ve peysaj tasarımı 
ile uğraşan, iklim ve çevre konularında 
çalışan, tarım, su havzaları, ormanlar, 
kent peysajı ve kamusal alanlar ile ilgili 
projeler geliştiren, sürdürülebilirlik ve 
gıda politikaları konularında uzman 
geniş bir kamuoyunun dikkatine 
sunacak kalitede ve kapsamda olmuştur. 
serginin açılışına rotterdam Belediye 
Başkanı  da katılmıştır.

kent YaPmak  istanbul  2012, ekolojik 
sürdürebilirliğe vurgu yaparak daha iyi 
kentler üretmenin yollarının da ortaya 
çıkacağı fikrinden hareket  etmektedir. 
iyi kentler yapmanın yolu kentleşmeyi 
ekolojisiyle barıştırmakla sağlanabilir. 

kent YaPmak istanbul 2012 ile hangi 
pratikler ve yaratıcı stratejiler ile çevre 
dostu kentler yaratabileceğimizi, kent 



ile kırsal alan, ormanlar, su havzaları, 
ırmaklar, dereler, gibi doğal alanlar 
arasındaki ilişkiyi nasıl yeniden ve 
doğru bir şekilde kurgulayabileceğimizi  
araştırmak istiyor. sonuç olarak 
hepimizin yaşayabileceği daha iyi 
kentler için stratejiler geliştirmek 
istiyoruz.

5. Uluslararası rotterdam mimarlık 
Bienali ile işbirliği kent YaPmak

istanbul 2012, 5. Uluslararası rotterdam 
mimarlık Bienali için gerçekleştirilmekte 
olan istanbul arnavutköy çalışmasını 
merkezine almaktadır.

arnavutköy’ün bölgede sürdürülebilir 
ekolojik  bir sistemi başarması tüm kent 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
kırsal değerler ve tarımsal potansiyel 
burada kilit önemdedir zira hem 
su toplama havzaları ve ormanlara 
bitişiktirler hem de kentte son kalan 
tarihi yeşil dokulardır bunlar (yoğun 
tarım yapılmadığından peyzaj ciddi 
değişikliğe uğramamıştır). kentin kimliği 
bakımından bakir bir kaynak olup, 
tarımla bağ kurmak isteyen kentliler 
açısından özdeşleşme unsuru, ayrıca da 
ekonomik bir potansiyeldir.

Belediyemiz fen işleri alanında yoğun 
çalışma yürüterek %227 başarı oranını 
yakalamıştır. ilçe genelinde toplam 
185.650 ton asfalt kaplaması ve yama 
işi, 190.640 ton stabilize serimi, 206.770 
m2 parke taşı döşemesi, 172.350 m2 
bordür taşı döşemesi, 1800 adet baca 
yükseltmesi, 7000 m2 taş duvar imalatı 
yapılmıştır.

Belediyemizin diğer kurumlarla  
koordinasyon sağlanarak diğer 
kurumlarca ilçemize yapılan yatırımları 
da şöyle özetlenebilir: istanbul 
Büyükşehir Belediyesince 46.000 ton 
asfalt serimi, 30.000m2 beton tretuvar 
yapılması, iski tarafından 77.500m  atık 
su kanalı döşenmesi, 18.800m atık 
su ev bağlantıları (rabit bağlantısı) 
yapılması, 24.000m içme suyu şebeke 
hattı döşenmesi, 9 adet dere ıslah 
çalışmalarıyla ıslah edilmiştir. igdaş 
yatırımları şöyle özetlenebilir: toplam 

115.500m çelik hat döşenmiştir. Bedaş 
yatırımları ise; 14.500m orta gerilim 
hattı yeraltına alınması,35.000 m 
alçak gerilim hattı yer alınması,5 adet 
trafo ve 320 adet aydınlatma direği 
konulmuştur.

ilçemiz genelinde park-bahçe alanında 
yoğun çalışmalar yapılmış olup; 28 
adet proje üzerinde çalışılarak Hobi 
bahçesi, trafik parkı gibi projeler 
sonuçlandırılmış olup, birçok parkımızda 
revizyon çalışmaları yapılmıştır. milli 
eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen 
‘‘Okullar Hayat Bulsun’’ projesi 
kapsamında  arnavutköy’deki okul 
bahçeleri düzenlenmiştir. arnavutköy 
kozlar Vadi Şehir Parkı ve Ömerli Şehir 
Parkları projelendirilerek ihalesi yapılmış 
olup 2013 yılı içinde hizmete açılması 
planlanmıştır.

ilçe genelinde plan çalışmaları %95 
oranında tamamlanmıştır. tarihi 
binalar tesbit edilerek tescil işlemleri 
sonuçlandırılmış olup; restorasyon 
projeleri hazırlanarak restore işlemleri 
başlatılmıştır.

imar ve şehircilik ve yapı denetimi 
kapsamında belediyemiz yoğun 
çalışma sergilemiş olup; imara aykırı 
yapılarla ilgili gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmiştir.  Belediyemizce 2012 
yılında toplum sağlığı önemsenerek 
sıhhi ve gayrısıhhi işletmelerle ilgili 
denetimler yapılmış olup; 469 adet 
işyerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, 
250 adet işletmeye hafta tatili ruhsatı, 
51 adet yapı ve işletme sahibine asansör 
tescil belgesi verilerek toplam 4.023 
işyeri denetimi yapılarak kayıt altına 
alınmıştır.

kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde 
belediyemiz başarılı bir dönemi bitirmiş 
olup; asker ailelerine yardımlar ile fakir 
ailelerimizin tesbiti yapılarak sosyal 
yardımlar titizlikle yürütülmüştür. 2012’de 
790 yaşlı ve engelli tesbit edilerek kayıt 
altına alınmıştır. Bunlardan 128 adedi 
engellilik durumlarına göre kamu ve 
özel sektörde işe yerleştirilmiştir. ayem 
birimimizce bölgemizde ikamet eden 
14 yatağa bağımlı hastamıza yatak 

yaralarını önleyici havalı yatak verilmiştir. 
Hasta yatağı talebiyle gelen 43 yatağa 
bağımlı hastaların taleplerine olumlu 
olarak dönüş yapılmış ve hasta yatakları 
karşılanmıştır, serme bez ihtiyacı ile 
gelen 266 hastaya 25.040 adet serme 
bez verilmiştir, hasta bezi ihtiyacı ile 
gelen 134 hastaya 17.000 paket hasta 
bezi verilmiştir. 

dini ve Ulusal gün ve haftalarla ilgili 
yoğun programlar düzenlenmiştir. 
Uluslararası kültür sanat festivali 
düzenlenmiş olup; 7 ülkeden 

ile kırsal alan, ormanlar, su havzaları, 115.500m çelik hat döşenmiştir. Bedaş 



temsilcilerin katılımı sağlanmış, ilçemiz 
sivil toplum örgütleri yoğun katılım 
sağlamıştır.

 ’Her şeyin başı eğitim’’ sloganı ile 
çıktığımız eğitime destek olma yolunda 
gençlerimizin yetişmiş, iyi eğitimli 
bireyler olarak ülkelerine faydalı olmaları 
için hem eğitim kurumlarına hem de 
öğrencilere yönelik yardımlarımızı 
sürdürüyoruz. müdürlüğümüze bağlı 
arGem (arnavutköy Gençlik eğitim 
merkezi) toplamda 6 şubesi ve 51 
çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren 
birimimizin üye sayısı 2012 Ocak ayında 

5924 iken 2012 yılsonu itibari ile 8255’e 
yükselmiştir; tüm şubeleri dâhil olmak 
üzere aylık ortalama ziyaretçi sayısı ise 
10.000’ in üzerindedir.

 » Belediyemiz tarafından ilçe 
genelinde başlatılan ‘arnavutköy 
türkiye için Okuyor’ kampanyası 
kapsamında öğrencilerimizin 
faydalanabileceği 24.000 adet 
kitap okullarımıza teslim edildi.

 » Belediyemiz tarafından 
öğrencilerimize verilmek üzere, 
13.000 adet çok amaçlı defter 
dağıtıldı.

Belediyemizin mali yapısını 
güçlendirmek için işyerleriyle ilgili 
emlak Beyanı eşleştirme çalışmaları 
sürdürülmüş, emlak kayıtlarımız sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulmuştur. Belediye 
gelirlerinin tahsilini artırmak ve takibinin 
ciddiyetle yapılabilmesi için Gelirler 
Şefl iği oluşturulmuştur. Belediyemize 
vergi borçlarını ödemekte zorlanan 
vatandaşlarımız için 6183 sayılı yasa 
çerçevesinde tecil ve taksitlendirme 
imkanı sağlanmıştır. Bu sayede tahsilat 
oranlarımız artırılmıştır.
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arnavutköy Belediyesi tarafından 
bundan sonraki süreçte dikkate alınması 
gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

 » Belediyemizin bütün birimlerini 
içine alan bir hizmet binasının 
yapılması.

 » Belediyenin özgelirlerinin 
artırılmasını sağlayacak çalışmaların 
devam ettirilmesi.

 » Belediyenin atıl durumdaki 
gayrimenkullerinin değerlendirilerek 
yatırıma dönüştürülmesi.

 » kurumsallaşma çalışmalarının 
olmazsa olmazı olan; personele 
hizmetiçi eğitim uygulamasına 
devam edilmesi.

 » ilçemizin 506 km2 gibi büyük 
bir alana sahip olması ve göç 
sonucu hızlı şehirleşmenin 
Belediye bütçesi üzerinde yarattığı 
harcama yönlü baskı her geçen 
yıl daha fazla hissedilmektedir. 
Belediyenin mevcut harcama 
yapısı ve şehirleşme ile birlikte 
hızla artan altyapı yatırımlarının 
koordinasyonunu istanbul 
Büyükşehir Belediyesi, iski, il 
Özel idaresi, iGdaŞ ve BedaŞ 
gibi kurumlarla sağlayarak bütçe 
üzerindeki mali yükün azaltılması 
önem arzetmektedir.

 » Yapılandırılmış olan kamu borçları 
Gelir Idaresi Başkanlığı Ve 
sosyal sigortalar kurumu ile atıl 
gayrimenkullerle takas ve mahsup 
yoluna gidilerek halledilmesi 
gerekmektedir.

 » istanbul kalkınma ajansı gibi 
yerel kurumlar ve aB fonları 
gibi uluslararası fonlardan proje 
geliştirilerek yararlandırılması 
hedeflenmelidir.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda 
ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 
sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını 
beyan ederim.  

Ahmet Haşim Baltacı
Başkan

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol 
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 
üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

idaremizin 2012 yılı faaliyet raporunun “III/a- mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 
doğru olduğunu teyit ederim. 10.02.2013

 

Lütfi Kırmızı
Mali Hizmetler Müdürü


