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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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Mehmet Akif Ersoy





"Vatanını en çok seven
görevini en iyi yapandır."





"Biz bu millete efendi olmaya değil,
hizmetkar olmaya geldik."

T.C. Cumhurbaşkanı
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Temel Değerlerimiz
� Çağdaş
� Yerellik
� İnsan Odaklı
� Sosyal
� Adil
� Profesyonel
� Hizmet Odaklı
� Katılımcı
� Gelişim Odaklı

Kalite Politikamız
� Dürüst, şeffaf ve adil olmak,
� Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
� Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik,

hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
� Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir

koşulda kalitemizden ödün vermemek,
� Gelişime, değişime ve yeniliklere açık olmak,
� Tek seferde, zamanında ve her defasında doğru şekilde hizmet vermek,
� Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp, gelir arttırıcı yatırımlar

yapmak,
� Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim

anlayışı benimsemek…
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13. Aşevi Birimi
Sosyal Projeler kapsamında kurulan Çatalca Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza haftanın 5 günü sıcak yemek hizmeti vermektedir. Aşevi, 2020 yılında 
Ramazan ayı boyunca da günlük 2850 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti vermiştir.

Memur, kadrolu işçi, sözleşmeli memur, şirket personeli ile amatör spor kulüplerine de 
öğlen yemeği hizmeti sunmaktadır.
Aynı zamanda Aşevi, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covıd-19 sebebi ile 
nöbet tutan emniyet güçlerimize de kumanya temin etmektedir.











































































































































































































































FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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BİRİMYÖNETİCİ ( MÜDÜR ) SUNUŞU

Fen İşleri Müdürlüğü olarak İlçemizin sorunlarını, sorumluluk sahamızdaki halkın taleplerini
ve bölge içerisinde yaşanılan tüm sıkıntılı noktaları tespit ederek bu yerlere çözümler üretmek için
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çatalca’mızın dahamodern bir ilçe olması için çalıştık. Yatırım planına
alınan ve projesi gelen her türlü yeni yatırımın 4734 sayılı KİK çerçevesinde ihalesini hazırlayıp ihale
süreçlerini sonuçlandırdık. Çatalca sınırları dâhilinde yer alan hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için
projelerin hazırlanarak etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için inşaat faaliyetlerini, yapılan
tesislerin maksimum verim alınacak şekilde planlanmasını, hizmet binalarında, okullarda, camilerde,
parklarda bakım ve onarımlarının yapılması çalışmalarını yürüttük. Yol, meydan, bulvar ve yaya
yollarının yapım, tamir ve onarımını günümüz standartlarına uygun olarak yaptık. Bozulan yollara
malzeme serilmesi, parke taşı döşenmesi, yeni geçişler, köprüler vb. birçok çalışmayı hızlı ve amacına
uygun şekilde tamamladık.

Çatalca’mızın gelişimine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmetler alabilmesi
için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Müdürlükleri, İstanbul Kanalizasyon ve Su İdaresi
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müdürlüğü, Türk Telekom
Müdürlüğü, İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. vb. kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmaların
yapılmasına öncülük ettik. Bölgemizdeki altyapı çalışmalarının daha hızlı gelişebilmesi için 18. madde
uygulaması ile oluşan yeni imar yollarının açılmasına hızla devam ettik. Mahallelerimizde mevcut
stabilize yolların iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yaptık. Hasat zamanı çiftçi vatandaşlarımızın
tarlalarına rahat ulaşımının sağlanması için 39 mahallemizde bulunan tüm tarla yollarında
Müdürlüğümüz iş makineleriyle reglaj çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri en hızlı
şekilde değerlendirerek çözüm üretmeye çalıştık.

Bilgilerinize arz ederim.

Edip ÜNER
Fen İşleri Müdür V.



2020 YILI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜFAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

1-Misyon

İlçemiz insanlarına mevcut altyapısı sürekli rehabilite edilmiş, sağlık, spor ve yaşam
alanları oluşmuş, yaşanabilir ve çağdaş bir kent sunmak.

2-Vizyon

Çağdaş bir kente yakışır yolları, düzgün ve boyalı binaları, spor, eğlence ve dinlenme
alanları, sorunsuz eğitim ve sağlık tesisleri olan bir kent anlayışını hayata geçirmek.

B. GÖREVYETKİ VE SORUMLULUK

İHALE BÜROSU

� Yıllık yatırım programı hazırlamak
� 4734 sayılı kanuna göre ihale dosyası hazırlamak, metraj çıkartmak, yaklaşık maliyet

çıkartarak Başkanlık Makamından gerekli oluru almak
� İhale dokümanı ile birlikte ihale dosyası hazırlamak
� Fen İşleri Müdürlüğünce ihale yolu ile yaptırılacak işlerin o yıla ait yatırım programı

kapsamında gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.
� İhale edilecek işlere ait projenin hazırlanması, yaklaşık maliyet tespiti, ihale usulünün

tespit edilmesi, ihalenin yapılıp, sözleşmeye bağlanması, Bayındırlık Genel
Şartnamesi, Kontrol Yönetmeliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri, diğer ilgili yasa,
yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılan işlere ait denetim, muayene ve kabul
işlemlerinin takibi ve bağlantılı tüm işlerin yürütülmesini sağlamak.

BÜRO HİZMETLERİ

� Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen giden evrakların takibi ve yazışmaların yapılması.
� Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi.
� Çalışan personelin izinlerinin takip edilmesi, kayıtlarının tutulması ve dosyalanıp

arşivlenmesi.

YOL BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
� Alt yapı ve yol bakım onarım çalışmalarının yapılması.
� Mevcut yolların düzenli olarak bakımının yapılması.
� Yollarda oluşan bozulmaların, çökmelerin tespitinin ve tamirinin yapılması.
� İmar planlarına göre yeni açılacak yolların programının çıkartılması ve açılması.
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ALT YAPI HİZMETLERİ

� Kazı ruhsatı ve kaçak kazıların tespiti, alt yapı çalışmalarının Belediye kontrolünde
ruhsatlı olarak yapılmasını sağlamak.

� Elektrik, kanal kazısı için ruhsat vermek.
� Hafriyat yapacak inşaat sahiplerinin çıkan hafriyat toprağını proje sahasında tespit

ederek, izinli döküm sahalarına taşınması için gerekli taşıma belgelerinin
düzenlenmesi.

C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1.Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No: 46’da Belediye Ek
Hizmet Binasının zemin ve 1. katında hizmet vermektedir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ OFİS ALANLARI

BİRİMLER ( m² )

Fen İşleri Müdürü Odası 25

Kazan Dairesi 14,81

Çay Ocağı 10,50

Arşiv 14,81

Yol Bakım Onarım Birimi 30

Santral Odası 13,62

Fen İşleri Kalemi Odası 15,01

Teknik Birim Odası 60,81



2. Örgüt Yapısı

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarımız için gerekli olan çizim ve hesaplamalar ile
ilgili bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır.
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FEN İŞLERİ MÜD. 19 7 - 11 - 7 3 - 10 -

4. İnsan Kaynakları

BİRİM PERSONEL DAĞILIMI

BİRİM

MEMURLAR

MÜDÜR MEMUR
SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

KADROLU

İŞÇİ

BELEDİYE
ŞİRKETİ TOPLAM

FEN İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 6 15 27 51

Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 2 memur, 6 sözleşmeli personel, 15 kadrolu işçi ve 27
Belediye Şirketi işçisi ile hizmet vermekteyiz. Memur kadrosunda 1 Makine Mühendisi, 3
İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri ve 1 Ekonomist
bulunmaktadır.

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE BÜROSU

MAKİNE İKMAL
BİRİMİ

ALTYAPI
KOORDİNASYON
RUHSATBİRİMİ

YOL YAPIM BAKIM
VEONARIM

HİZMETLERİBİRİMİ

YAZI İŞLERİVE
KALEMBİRİMİ
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5. Sunulan Hizmetler

� İlçenin ihtiyacı olan Sosyal ve Kültürel tesisleri, Hizmet binaları, Otopark tesisleri, Yol
ve Altyapı tesislerini projelendirerek yapımını gerçekleştirmek.

� Diğer altyapı kurumlarının yapacağı işleri koordine etmek, ruhsatlandırmak ve İlçede
yapılan bütün yatırımları kontrol etmek.

� Müdürlükte çalışan personelin özlük hakları ve gerekli yazışmalarını düzenlemek.
� Yapılan ve yapılacak olan yolların yağmursuyu kanallarının, kamu binalarının yapımı,

onarımı ve bakımı, bu hizmetlerle ilgili proje ve ihale çalışmalarını ilgili yasalar
çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

� Vatandaşların şikâyetlerini en kısa zamanda gidermek, görev alanımız dışında
bulunanları ise ilgili kurumlara iletmek ve takibini yapmak.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

Fen İşleri Müdürlüğünün sorumluluk alanına giren öncelikli hedefi, İmar planına uygun
olarak yapılaşmayı sağlamak, vatandaşa alt ve üst yapı hizmeti götürerek, vatandaş
memnuniyeti olan, servisimizle ilgili işleri etkin - verimli ve süratli bir şekilde yerine getirmek,
hizmetin vatandaşa zamanında ulaşmasını sağlamak için talepleri en kısa zamanda
değerlendirmek, kayıt altına almaktır. Personelin iş verimliliği, vatandaşa karşı olan tutum ve
davranışı, kılık kıyafet, disiplin ve mesai saatlerine uyulmasını sağlamak diğer öncelikli
hedefleridir.

Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Yasa, 3194 Sayılı İmar
Kanunuyla Belediyelere görev olarak verilen işlerden sorumlu ve paylaşımcısıdır. 5393 sayılı
yasanın 14. maddesindeki görev ve sorumlulukları yerine getirmek olan Belediyemizin Temel
politikası, dil, din, ırk, siyasi görüş ve düşünce ayrımı yapmaksızın hizmet sunmak, mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçlar karşılamak amacıyla tedbiri almaktır.

Öncelikli hedef, İlçemizde yaşayan tüm insanlarımıza eşit şekilde hizmet sunmak,
insanlarımızı temiz bir çevrede yaşatmaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2020 YILI BÜTÇEMİZ VE GERÇEKLEŞME ORANI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2020 İTİBARİYLE VERİLEN
TOPLAM BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN TOPLAM
HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI

46.729.000,00 TL
33.336.866,65 TL %71



B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

İhale Bürosu Hizmetleri

� 2020 Yıllık yatırım programı hazırlandı.
� 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale dosyası hazırlandı, metrajları çıkartıldı,

yaklaşık maliyetleri çıkartılarak Başkanlık Makamından gerekli olurları alındı.
� Fen İşleri Müdürlüğünce ihale yolu ile yaptırılacak işlerin o yıla ait yatırım programı

kapsamında gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlık çalışmaları yapıldı.
� İhale edilecek işlere ait projelerin hazırlanması, yaklaşık maliyet tespiti, ihale usulünün

tespit edilmesi, ihalenin yapılması, sözleşmeye bağlanması ve Bayındırlık Genel
Şartnamesi, Kontrol Yönetmeliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa,
yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılan işlere ait denetim, muayene ve kabul
işlemleri yapıldı.

Büro Hizmetleri:

� Müdürlüğümüze gelen dilekçe, yazışma ve eklerinin teslim alınması, kayıt işlemlerinin
yapılması işleri yapıldı. Gelen, giden evrakların takibi, yazışmaları ve çıkışları yapıldı. Posta
olanların posta işleri, tebligat olanların ise tebliğleri hazırlanıp Zabıta Müdürlüğüne
gönderilerek tebliğ işlemleri yapıldı.

� Yönetmeliğe uygun evrakların arşivlenmesi ve dosyalanması yapıldı.

� 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 4 adet avans çekilmiş olup, çekilen bu avansların
evrakları ve taşınırlarının hazırlanması işlemleri yapılarak dosyalandı.

� Personel izinlerinin takibi yapıldı ve personel izin paralarının ödenmesi için dosyaları
hazırlandı.
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YAPILAN HİZMETLER

FERHATPAŞA MAHALLESİ SÜLEYMAN BİNGÖL CADDESİ



1- ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

İlçemizin birçok mahallesinde bozuk olan asfalt kaplamalı cadde ve sokak yollarında
asfalt yol yapımı ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda;

� Ferhatpaşa Mahallesi; Dikmen Sokak, Gülanay Sokak, Hazine sokak, Tuba Sokak,
Dilara Sokak, Süleyman Bingöl Caddesi, Nadir Sokak,

� Kaleiçi Mahallesi; Canlar Caddesi, Sanayi Çarşısı ( Sosyal Konutlar Önü ), Atatürk
Sanayi Çarşısı, Makbul Sokak, Başak Sokak, Ödül Sokak

� Çanakça Mahallesi; Stad Caddesi,
� Çakıl Mahallesi; Eker Sokak,
� Muratbey Mahallesi; Fabrikalar Caddesi

Ulaşım yollarında toplamda 12.8 km’lik sıcak asfalt serildi.

FERHATPAŞA MAHALLESİ DİLARA SOKAK
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ÇAKIL MAHALLESİ EKER SOKAK

ÇANAKÇA MAHALLESİ STAD CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ DİKMEN SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ DİLARA SOKAK
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FERHATPAŞA MAHALLESİ GÜLENAY SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ HAZİNE SOKAK



KALEİÇİ MAHALLESİ BAŞAK SOKAK

MURATBEY MAHALLESİ FABRİKALAR CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ NADİR SOKAK

KALEİÇİ MAHALLESİ ÖDÜL SOKAK



FERHATPAŞA MAHALLESİ TUĞBA SOKAK

KALEİÇİ MAHALLESİ CANLAR CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ DARI SOKAK



FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ KARADENİZ CADDESİ
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2- PARKE TAŞ YOL ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz ekiplerince, İlçemiz mahallelerindeki mevcut parke taş kaplamalı
yolların periyodik olarak incelemeleri yapılarak onarım gereken kısımlara en kısa sürede
müdahaleler yapıldı. Bunun yanında vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan ve kamu kurum ve
kuruluşlarından gelen parke taş yol ve tretuvar tamir bakım ve yenileme talepleri en kısa sürede
neticeye ulaştırılmıştır.

Ferhatpaşa Mahallesi: Atatürk Caddesi, Şehitler Caddesi, Ulus Caddesi, Sakarya
Caddesi, Değirmen Sokak, Nuralem Sokak, Obalı Sokak, Çiftlik Sokak, Tahtaköprü Sokak,
Bahçıvan Sokak, His Sokak, Özsoylar Çıkmazı, Mektep Sokak,

Kaleiçi Mahallesi; Tevfik Erdönmez Caddesi ve Topuklu Caddesi,

Muratbey Mahallesi; Erikli Sokak, Yeşiltepe Caddesi, Seyfettin Öpçin Sokak,
Demirhisar Sokak, Keçiyolu Sokak, Görkemli Sokak, Çayçiçeği Sokak, Dinar Sokak ve
Okçular Sokak,

Çiftlikköy Mahallesi; Sultan Süleyman Caddesi,

GökçealiMahallesi;Aydan Çıkmazı,

Atatürk ve Fatih Mahalleleri:Mahalle Geneli,

Oklalı Mahallesi:Mahalle Geneli,

Ovayenice Mahallesi;Mahalle Geneli,

Akalan Mahallesi;Mahalle Geneli,

Çanakça Mahallesi;Mahalle Geneli,

iş programı dahilinde ihtiyaç olan parke taş yollarda bakım onarım çalışmaları yapılarak
yolların iyileştirilmesi sağlanmıştır. Müdürlüğümüzce 2020 yılında toplamda 44.014 m2 parke taş
yol ve tretuvar yenileme çalışması yapılmıştır.



FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ ( ESKİ HALİ )
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OKLALI MAHALLESİ



ATATÜRK MAHALLESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ ( ESKİ HALİ )

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ ( ESKİ HALİ )
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ (ESKİ HALİ)
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ TEVFİK ERDÖNMEZ CADDESİ



KALEİÇİ MAHALLESİ TEVFİK ERDÖNMEZ CADDESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ TEVFİK ERDÖNMEZ CADDESİ
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KALEİÇİ MAHALLESİ TOPUKLU CADDESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ TOPUKLU CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK



FERHATPAŞA MAHALLESİ ÇİFTLİK SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ ÇİFTLİK SOKAK
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FERHATPAŞA MAHALLESİ TAHTAKÖPRÜ SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ TAHTAKÖPRÜ SOKAK



FERHATPAŞA MAHALLESİ BAHÇIVAN SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ BAHÇIVAN SOKAK
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FERHATPAŞA MAHALLESİ NURALEM SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ OBALI SOKAK



FERHATPAŞA MAHALLESİ ÖZSOYLAR ÇIKMAZI

FERHATPAŞA MAHALLESİ MEKTEP SOKAK
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MURATBEY MAHALLESİ ERİKLİ SOKAK

MURATBEY MAHALLESİ ERİKLİ SOKAK



MURATBEY MAHALLESİ MERKEZ

MURATBEY MAHALLESİ MERKEZ
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ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ SULTAN SÜLEYMAN CADDESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ SULTAN SÜLEYMAN CADDESİ



GÖKÇEALİ MAHALLESİ AYDAN ÇIKMAZI

GÖKÇEALİ MAHALLESİ AYDAN ÇIKMAZI
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3- STABİLİZE VE ASFALT KIRIĞIMALZEMELİ YOLÇALIŞMALARI

Gerek vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerek
ise Müdürlüğümüz ekiplerince İlçemiz mahallelerindeki mevcut stabilize ve asfalt kırığı
malzeme kaplamalı yollarda periyodik olarak yapılan incelemelerde, onarım gereken kısımlara
en kısa sürede malzeme serimi gerçekleştirilerek yolların iyileştirilmesi sağlandı. Bu kapsamda
12.6 km yola stabilize ve asfalt kırığı serildi.

ATATÜRK MAHALLESİ BİLGE SOKAK

AYDINLAR MAHALLESİ RIDVAN SOKAK



FATİH MAHALLESİ ÜRKMEZ SOKAK

GÖKÇEALİ MAHALLESİ PEKMEZCİ SOKAK
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ÇAKIL MAHALLESİ DUYGU SOKAK

ÇAKIL MAHALLESİ ŞEHİT TAMER AYDIN SOKAK



ÇAKIL MAHALLESİ AKGÜL ÇIKMAZI SOKAK

ÇANAKÇA MAHALLESİ BARAKA CADDESİ
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ÇANAKÇA MAHALLESİ HAKİKAT ÇIKMAZI

ÇANAKÇA MAHALLESİ YOLAÇAN SOKAK



ELBASAN MAHALLESİ GÖNÜL SOKAK

GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ İHTİYAÇ OLAN SOKAKLARA
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GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ İHTİYAÇ OLAN SOKAKLARA

HALLAÇLI MAHALLESİ DİDEM SOKAK



İHSANİYE MAHALLESİ HERCAİ ÇIKMAZI SOKAK

İNCEĞİZ MAHALLESİ BİLİM SOKAK
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İZZETTİN MAHALLESİ BENTLER SOKAK

İZZETTİN MAHALLESİ CANDEMİR SOKAK



İZZETTİN MAHALLESİ NİHAL SOKAK

İZZETTİN MAHALLESİ ÖZSU SOKAK
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KALEİÇİ MAHALLESİ GÖKHAN KALAYCIOĞLU SOKAK

KALEİÇİ MAHALLESİ NADİR AĞACI SOKAK



KESTANELİK MAHALLESİ KALKAN SOKAK

OKLALI MAHALLESİ KAŞİF SOKAK
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ÖRENCİK MAHALLESİ SARAL ÇIKMAZI SOKAK

ÖRENCİK MAHALLESİ CEVİZLER SOKAK



KALEİÇİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ

GÖKÇEALİ MAHALLESİ MEŞALE ÇIKMAZI
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4- İMAR VE KADASTRAL YOLLARIN AÇILMASI ÇALIŞMALARI

İlçe halkımız tarafından gelen talepler doğrultusunda ilçemiz sınırları dâhilinde ulaşım
sağlanamayan parsellerin, imar planlarında ya da kadastral paftalar üzerindeki kadastro
yollarında incelemeler yapılarak vatandaşlarımızın hem ulaşım hemde içme suyu, kanalizasyon,
elektrik ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerine kavuşması sağlandı. Toplamda açtığımız 3
km’lik imar ve kadastral yollara yol malzemesi serilerek vatandaşlarımızın ulaşım
sağlayabileceği yol ağları genişletildi.

ÇAKIL MAHALLESİ DUYGU SOKAK DEVAMI



DAĞYENİCE MAHALLESİ KADASTRAL YOL

ELBASAN MAHALLESİ KARAHİSAR SOKAK
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KALEİÇİ MAHALLESİ ABDULKADİR TANGUÇ SOKAK DEVAMI

KESTANELİK MAHALLESİ KADASTRAL YOL



SUBAŞI MAHALLESİ SİVRİKAYA SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ GÜLENAY SOKAK
İMAR YOLLARI
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KESTANELİK MAHALLESİ KADIRGA SOKAK
BAĞLANTI YOLU

FERHATPAŞA MAHALLESİ LÜLE SOKAK



5- TARLA YOLLARINDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Belediyemize ait Greyder, JCBve Loder iş makineleri ile ilkbahar ve yaz aylarında tarla
yollarında çalışmalar yapılarak çiftçilerimizin yıl içerisinde büyük emekler vererek ortaya
çıkardıkları ürünlerine sorunsuz olarak ulaşımı sağlandı.

Ayrıca ormancılık faaliyeti ile yakacak odun üretimi ve mangal kömürü üretimi yapan
vatandaşlarımızın da kendilerine verilen makta ( orman ) alanlarına ulaşımlarının daha kolay
ve iş kazalarına yol açmayacak şekilde sağlanması için Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan
gelen talepler doğrultusunda orman yollarında reglaj çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar
kapsamında yaklaşık 200 km’lik yolda iyileştirme çalışması yapılmıştır.

AKALAN MAHALLESİ
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BELGRAT MAHALLESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ



ELBASAN MAHALLESİ

İZZETTİN MAHALLESİ



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

KIZICAALİ MAHALLESİ

MURATBEY MAHALLESİ



ORMANLI MAHALLESİ

OVAYENİCE MAHALLESİ
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6- ALTYAPI KAZI VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON
ÇALIŞMALARI

� Alt yapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile
koordine sağlanarak ihtiyaç duyulan alt yapı hizmetlerinin yaptırılması sağlandı.

� Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca yapılması gereken hizmetlerin takibi
yapıldı.

� Belediye sınırları dâhilindeki yollarda gerçekleştirilen her türlü alt yapı tesisinin yapım,
bakım ve onarım çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşların kazı ruhsatı alıp almadığı
denetlendi.

� İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Alt yapı Koordinasyon Merkezi ( AYKOME
) tarafından alınan kararlar ve yönergeler doğrultusunda kazıların teknik şartnameye
uygun açılıp açılmadığı ve kazı esnasında emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı, yolun
kazı sonrası eski haline getirilip getirilmediği tetkik ve tespit edilerek alt yapı
çalışmalarında kazı ruhsatı olmayan veya yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun
çalışma yapmayan ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yapıldı.

� Alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan yolların yapılması için ilgili kurumlara 344 adet
resmi yazı yazıldı. Bunlardan 137 tanesi olumlu sonuçlanmış olup, 82 adedi de kurumlar
tarafından yapılmak üzere programa alındı. Henüz dönüş alınamayan 119 adet resmi
yazı için de cevap beklenmektedir.

� İlçemiz mahallerinde ihtiyaç olan noktalarda Müdürlüğümüz ekiplerince 939 metre yeni
yağmursuyu hattı yapıldı.

DOĞALGAZ BULUNMAYAN KÖYLER İÇİN İGDAŞ, KARAYOLLARI
YETKİLİLERİ VE MUHTARLARIMIZ İLE SAHA İNCELEMESİ



KALEİÇİ MAHALLESİ SANAYİ ÇARŞISI

FERHATPAŞA MAHALLESİ DİLARA SOKAK
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ERENLER SOKAK

KESTANELİK MAHALLESİ DİSPANSER SOKAK



KIZILCAALİ MAHALLESİ HALK CADDESİ

KIZILCAALİ MAHALLESİ HALK CADDESİ
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ÇANAKÇA MAHALLESİ AÇANGÜL SOKAK

FERHATPAŞA MAHALLESİ TAŞKÖPRÜ SOKAK



KALEİÇİ MAHALLESİ BEŞKAVAKLAR SOKAK

MURATBEY MAHALLESİ ÇATALCA YOLU CADDESİ
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ELBASAN MAHALLESİ KADIKÖY CADDESİ

ELBASAN MAHALLESİ KADIKÖY CADDESİ



7- BİNA, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mahallelerimizde bulunan Belediyemize ait binalardaki kahvehane ve dükkânlarda,
Atatürk büstleri ve şehit anıtlarında, mahallelerdeki bay bayan tuvaletlerinde Belediyemiz
tarafından birçok bakım, onarım, inşa, boya-badana ve oyun alanı düzenleme çalışmaları
yapıldı.

� Başak Mahallesinde;
-Belediye dükkanlarında bina bakım, onarım çalışmaları devam etmektedir.

� Celepköy Mahallesinde;
- Celepköy Mahalle girişine tag monte edildi.
- Celepköy Kıbrıs Şehidi Abdulkadir Tanguç anıtı yenilendi.

� Çanakça Mahallesinde;
- Meydandaki Atatürk büstüne bayrak direği konuldu.
- Yeni Muhtarlık binasının çatı onarımı yapıldı.

� Çiftlikköy Mahallesinde;
- Mahalledeki Bay-Bayan WC’leri yenilendi.
-Metruk haldeki imam lojmanı yıkılarak yeni bina yapıldı.

� Gümüşpınar Mahallesinde;
-Mahalle girişine tag monte edildi.

� Hallaçlı Mahallesinde;
-Meydana Bay-Bayan WC yapıldı.

� İhsaniye Mahallesinde;
-Mahalle girişindeki tag yenilendi.
- Düğün Salonu binası sıva ve boya badana işleri yapıldı.

� İzzettin Mahallesinde;
- Kahvehane ve muhtarlık binasının bakım, onarım ve boya badana işleri yapıldı.

� Ferhatpaşa Mahallesinde;
- Kültür Merkezi Binası girişinde çatı onarımı yapıldı.
- Fen İşleri Müdürlüğü binası dış cephede birkaç noktada sıva yapılarak, boyama
yapıldı.
- İBB Mezarlıklar Müdürlüğünün yeni binasın da gasilhane hizmetinin verileceğinden
dolayı Ferhatpaşa Camiyi yanındaki gasilhane bakım onarımı yapılarak bay-bayan
tuvaletlerine dönüştürüldü.

� Kabakça Mahallesinde;
- Düğün salonu etrafı boyama çalışması yapıldı.
- Kurban kesim yerinde düzenleme yapıldı.

� Muratbey Mahallesinde;
- Belediye dükkanlarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.
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- Hizmet Birimi binasında alçı-sıva ve boyama çalışmaları yapıldı.

� Ovayenice Mahallesinde;
-Mahalle meydanındaki havuzların bakım, onarım ve boyanması yapıldı.
-Mahalle WC’lere rezervuar takıldı.

� Örcünlü Mahallesinde;
-Mahalle meydanı yalaklı çeşmede boya çalışması yapıldı.

� Örencik Mahallesinde;
- Kapalı düğün yeri alanı boyandı.

� Subaşı Mahallesinde;
- Giriş tag’ında onarım yapıldı.
- Kapalı düğün yerinde boyama çalışmaları yapıldı.

� Yazlık Mahallesinde;
- Trafo alanı panel çit etrafına alındı.
- Halı saha armatürleri onarıldı.

CELEP MAHALLESİ



CELEP MAHALLESİ

ÇANAKÇA MAHALLESİ
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ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ



ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ
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GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ

HALLAÇLI MAHALLESİ



OVAYENİCE MAHALLESİ

ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ
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İZZETTİN MAHALLESİ
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ÖRENCİK MAHALLESİ

KABAKÇA MAHALLESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ

YAZLIK MAHALLESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ



8- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN DESTEK
ÇALIŞMALARI

Mahallelerimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruşlarına ait Okul, Cami, Lojman,
Engelli Merkezi, Kapalı Spor Salonları, Kooperatif Hizmet Alanları ve Derneklerde
müdürlüğümüz tarafından birçok bakım, onarım, inşa, boya-badana ve oyun alanı düzenleme
çalışmaları yapıldı.

� Aydınlar Mahallesinde;
- Öğretmen Lojmanı tadilat ve boya işleri yapıldı.

� Bahşayiş Mahallesinde;
- Doktor odasının iç kısmında boya çalışması yapıldı.

- Yeni imam lojmanı için malzeme desteği sağlandı.

- Cami Bahçesi Şehit mezarına bayrak direği monte edildi.

� Gümüşpınar Mahallesinde;
- Musalla taşı yapıldı.
- Spor Kulübü odası boya yapıldı.

� İhsaniye Mahallesinde;
- Futbol sahasındaki soyunma odası binası iç dış boya badana çalışması yapıldı.

KALEİÇİ MAHALLESİ
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� İzzettin Mahallesinde;
- İzzettin Mahallesi Kırım Anıtında bakım onarım çalışması yapıldı.

� Ferhatpaşa Mahallesinde;

- İstanbul Ticaret Odası Orta Okulu Atatürk büstü yapıldı.

- İstanbul Ticaret Odası Orta Okulu yağmur suyu kanalı yapıldı.

- İstanbul Ticaret Odası Orta Okulu Kapalı Spor Salonu boya yapıldı.

- Çatalca Kaymakamlığı binası arka bahçesinde drenaj işi yapıldı.

- Mehmet Akif Orta Okulu bahçesinde bordür boyama çalışması yapıldı.

- Mübadele Derneği boya badana işleri yapıldı.

- Kültür Turizm Derneği çatı yapıldı.

- Ferhatpaşa İlkokulu bina içi boyandı ve bahçede oyun alanları çizildi.

� Kabakça Mahallesinde;

- Okul bahçesinde kaldırım onarım çalışması yapıldı.

� Kaleiçi Mahallesinde;

- Gaziler Derneği boya badana işi yapıldı.

- Gazi İlkokulu bahçe duvarları boyandı.

- Kız Meslek Lisesi gider tamiri yapıldı.

- Kaleiçi Camii önüne parke taş yapıldı.

- Şoförler ve Otomobilciler Odası minibüsçü esnafı için bina yapıldı ve bahçe
düzenleme çalışması yapıldı.

- İlçe Jandarma Binası çatı olukları temizlendi ve yıkılan duvar yapıldı.

- Arif Nihat Asya Anadolu Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bordür düzenleme
çalışmaları yapıldı.

� Kalfa Mahallesinde;

- Tarihi cami İmam Lojmanı yanı kaldırım yapıldı.

� Karacaköy Mahallesinde;

- Sağlık Ocağı bahçe duvarının yıkılan kısmında onarım yapıldı.



� Kestanelik Mahallesinde;
- Çok Programlı Lisesi bahçe duvarında sıva çalışması yapıldı.

- Cami musallası boyandı.

- Kestanelik İmam Hatip Ortaokuluna Konferans Salonu yapıldı.

� Muratbey Mahallesinde;

- Yeni Jandarma binası çevresinde kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı ve gerekli
alanlara yol malzemesi serildi.

- Cami bahçesinin tente demirleri boyandı, abdesthane muslukları onarıldı, Cami
bahçesi ihtiyaç olan kısımlarda parke taş tamiri yapıldı, bordürler ve bahçe duvarı
boyandı.

- Şadırvan musluklarının onarımı yapıldı.

� Nakkaş Mahallesinde;
- Gaziler Şehitliği çevre duvarlarında onarım ve boya badana yapıldı.

- Yağlı Tohumlar Kooperatifine kantar yeri için malzeme ve makine desteği verildi.

� Ormanlı Mahallesinde;
- İlk ve Orta Okulu binasında yağmursuyu inişleri takıldı.

- Spor Kulübü Sahasında; İzzettin futbol sahasından çıkan tribünün montajı için alt
tabya betonu atıldı ve tribün montajı yapıldı. Futbol Sahası etrafı demir korkuluklar ile
çevrelendi ve boyama çalışmaları yapıldı. Spor Kulübü binası ve soyunma odalarının
bakım onarım ve boya badana çalışmaları yapıldı.

� Ovayenice Mahallesinde;
- Halı Saha soyunma odası binasının bakım, onarım boya ve badana işleri yapıldı.

- Ovayenice Mahallesi Muhtarlık binası ve Spor Kulübü odası iç kısım boyandı

� Örcünlü Mahallesinde;
-Askeriye bahçesinde gerekli olan yerlere kilit taşı yapıldı.

� Örencik Mahallesinde;
-Muhtarlık binası iç kısmı boyandı.

� Subaşı Mahallesinde;
- Okul bahçe duvarına boya ve sıva yapıldı.
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AYDINLAR MAHALLESİ

İZZETTİN MAHALLESİ



BAHŞAYİŞ MAHALLESİ

KABAKÇA MAHALLESİ
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KARACAKÖY MAHALLESİ

KESTANELİK MAHALLESİ



KESTANELİK MAHALLESİ

OVAYENİCE MAHALLESİ
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MURATBEY MAHALLESİ

MURATBEY MAHALLESİ



NAKKAŞ MAHALLESİ

ORMANLI MAHALLESİ
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ORMANLI MAHALLESİ

ORMANLI MAHALLESİ



ORMANLI MAHALLESİ

ORMANLI MAHALLESİ
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SUBAŞI MAHALLESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ



KALEİÇİ MAHALLESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ



9- METRUK BİNALARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMASI

Uyuşturucu, uçucumadde ve alkol, fuhuş vb. maksatlı suç işlemek için kullanılmaya
elverişli metruk binaların güvenlik önlemleri alınarak çevre sakinlerinin daha sağlıklı
ortamlarda yaşamaları sağlandı. Ayrıca tescilli olmayan metruk binaların yıkımı
yapılarak kötü görüntü ortadan kaldırıldı.

BELEDİYE BİNASI ARKASI METRUK ESKİ SU DEPOSU

BİNKILIÇ MAHALLESİ METRUK ÇEŞMENİN YIKILMASI



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ METRUK İMAM
LOJMANIN YIKILMASI

MURATBEY MAHALLESİ 1547
PARSELDEKİ METRUK BİNANIN YIKIMI



BİNKILIÇ MAHALLESİ 228 PARSEL

BİNKILIÇ MAHALLESİ 460 PARSEL
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KALEİÇİ MAHALLESİ TESCİLLİ BİNA ETRAFI
GÜVENLİK ÖNLEMİ

KALEİÇİ MAHALLESİ TESCİLLİ BİNA
ETRAFI GÜVENLİK ÖNLEMİ



10-YAPIM, RESTORASYONVE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
Yapım çalışmaları kapsamında;

� Kaleiçi Mahallesinde;

- 203 ada 12 parselde ‘’Yarı Olimpik Kapalı YüzmeHavuzu’’ İnşaatına başlanmış ve
yılsonu itibariyle inşaat çalışmaları % 90 oranında bitmiştir. Yüzme Havuzunun hizmete
açılması ile birlikte İlçemizdeki havuzu ihtiyacı karşılanmış olacak olup, bölgemizde yüzme
konusunda ciddi ilerleme sağlanacaktır.

- Millet Bahçesi Projesinin uygulama çalışmalarına başlanılması ile birlikte uygulama
alanı içerisinde kalan Perşembe Pazarı Mehmetçik Meydanına alınmıştır. Perşembe
Pazarın hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağduriyete yaşamaması ve olumsuz
hava koşullarından etkilenmemesi adınaMehmetçik Meydanı 2. kısmında ‘’Kapalı Pazar
Yeri Alanı ‘’ inşaatına başlanmış olup, yılsonu itibariyle inşaat % 25 oranında bitirildi.
- Millet Bahçesi uygulama sahası içinde kalan eski belediye dükkanları yıkılarak,
sanayi önüne tekrardan inşa edilip (15 Adet) esnafımızın kullanımına sunuldu.

- Ülkemizi başarı ile temsil edecek güreşçilerimizin yetişmesi için Çatalca Belediyespor
Kulübü İlyas Demiroğlu Güreş Salonu’nu inşa ederek hizmete sunduk.

� Ferhatpaşa Mahallesinde;

- Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı için Tevfik Erdönmez ve Cevdet Barın Bulvarı
kesişimde Müdürlüğümüz tarafından ‘’Yeni Muhtarlık Binası ‘’ yapılarak
Muhtarlığımızın yeni binada hizmet vermeye başlaması sağlandı.

- Belediyemiz tarafından açılacak olan ‘’Özel ÇatalcaÖzel Eğitim veRehabilitasyon
Merkezi ‘’ nin uygun hale getirilebilmesi adına bina ve bahçesinde ihtiyaç olan inşaai
faaliyetler yapıldı. ( bina ve bahçe girişine rampa, yangın merdiveni, tel çit, lavabo
alanlarına tutamaç, mutfak, camlara demir korkuluk vb. )

� Fatih ( Binkılıç ) Mahallesinde;

- Hem Fatih hem de Atatürk Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün,
nişan, söz, kına vb. toplantı organizasyonları için ihtiyaç olan ‘’Düğün Salonu Binası’’nın
inşaatına başlanmış olup, yılsonu itibariyle %90 oranında bitirildi.

- Pazar Sokakta bulunan metruk çeşme yıkılarak yerine ‘’Yeni Çeşme’’ montajı yapıldı.

� İnceğiz Mahallesinde;

- Milli Eğitim Bakanlığının projesi olan Anadolu Masal Okulları Projesi kapsamında
İlçemiz, ‘’İnceğiz Mahallesi Arif Nihat Asya Masal Okulu’’nda Belediyemiz tarafından
bakım onarımı, boya badana ve okul bahçesinde düzenleme yapılarak masal okulunun
faaliyete geçirilmesi sağlandı.

- Okul önünde bulunan ve yıpranmış haldeki hayrat çeşmesi yıkılarak yerine ‘’Modern
Çeşme’’ montajı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.
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� Karamandere Mahallesinde;

- Müstesna Sokak yolunda bulunan park alanına ‘’Halı Saha’’ inşa edilerek, gençlerin
kullanımına sunuldu.

� Ormanlı ve İzzettin Mahallesinde;

- Çiftçilerimize destek amaçlı olarak, ürünlerini uzak mahallelere gitmeden kendi
mahallelerinde tarta bilmeleri adına müdürlüğümüzce ‘’Kantar’’ yapılarak, çiftçimizin
hizmetine sunuldu.

Restorasyon çalışmaları kapsamında;

� Kaleiçi Mahallesinde;

- 32 Ada 8 Parselde bulunan tescilli yapının restorasyon çalışmalarına başlanılmış olup,
yılsonu itibariyle % 10 oranında bitirildi.

- Kaleiçi Surlarının restorasyon ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapıldı.

� Karacaköy Mahallesinde;

- 1636 Parselde bulunan tescilli yapının ( Belediye Hizmet Binası ) restorasyon
çalışmalarına başlanılmış olup, yılsonu itibariyle % 10 oranında bitirildi.

Aydınlatma çalışmaları kapsamında;

� Ferhatpaşa Mahallesinde;

- Atatürk Caddesi 65 adet, Şehitler Caddesi 13 adet, Tevfik Erdönmez Caddesi 14 adet,
Ulus Caddesi ve Sakarya Caddesi 23 adet ve Hasan Akın Sokağa 5 adet, Naci Çam Sokağa
5 adet C tipi dekoratif aydınlatma direği monte edildi.



KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK KAPALI
YÜZME HAVUZU

KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK KAPALI
YÜZME HAVUZU
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KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK
KAPALI YÜZME HAVUZU

KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK
KAPALI YÜZME HAVUZU



KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK
KAPALI YÜZME HAVUZU

KALEİÇİ MAHALLESİ YARI OLİMPİK
KAPALI YÜZME HAVUZU
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İLYAS DEMİROĞLU
GÜREŞ SALONU



SANAYİ ÖNÜ
DÜKKANLAR
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KALEİÇİ MAHALLE PAZAR YERİ ALANI

KALEİÇİ MAHALLE PAZAR YERİ ALANI



FERHATPAŞA MAHALLE MUHTARLIĞI
YENİ BİNASI

KALEİÇİ MAHALLE PAZAR YERİ ALANI
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ÖZEL ÇATALCA ÖZEL EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ

ÖZEL ÇATALCA ÖZEL EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ



FATİH MAHALLESİ ( BİNKILIÇ ) DÜĞÜN SALONU

FATİH MAHALLESİ ( BİNKILIÇ ) DÜĞÜN SALONU
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FATİH MAHALLESİ ( BİNKILIÇ ) SOKAK ÇEŞMESİ

FATİH MAHALLESİ ( BİNKILIÇ ) SOKAK ÇEŞMESİ



İNCEĞİZ MAHALLESİ ARİF NİHAT ASYA MASAL OKULU

İNCEĞİZ MAHALLESİ ARİF NİHAT ASYA MASAL OKULU VE SOKAK ÇEŞMESİ
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İZZETTİN MAHALLESİ KANTAR

ORMANLI MAHALLESİ KANTAR



KARAMANDERE MAHALLESİ HALI SAHA

KALEİÇİ MAH 32 ADA 8 PARSEL RESTORASYON
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KALEİÇİ MAH 32 ADA 8 PARSEL RESTORASYON

KARACAKÖY MAH BELEDİYE HİZMET BİNASI
RESTORASYON



FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK
CADDESİ

KARACAKÖY MAH BELEDİYE HİZMET BİNASI
RESTORASYON
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FERHATPAŞA MAHALLESİ TEVFİK
ERDÖNMEZ CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ



FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ULUS CADDESİ
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FERHATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ



11- DURAK ÇALIŞMALARI

Vatandaşlarımızın işlerine giderken ya da okullara gitmek üzere servis bekleyen
öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından korunması için ihtiyaç duyulan her bölgedeki
sokak ve caddelere kendi ürettiğimiz duraklar monte edildi. Ayrıca mevcut olan duraklarımızın
boyama ve onarım faaliyetleri gerçekleştirildi.

KALFA MAHALLESİ

İNCEĞİZ MAHALLESİ KALEİÇİ MAHALLESİ

KESTANELİK MAHALLESİ
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12-DERE ISLAHI VE KÖPRÜ ÇALIŞMALARI

Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü teknik personellerinin koordinasyonu
neticesinde İlçemiz sınırları içinde sorunlu olan derelerin ıslahı ve yapılması gerekli köprülerin
yapım koordinesi sağlandı. Bu kapsamda 2020 yılı içinde Oklalı Mahallesi Özeller Sokak,
Subaşı Mahallesi Sivrikaya Sokak, Kalfa Mahallesi Türbe Caddesi, Kabakça Mahallesi
Ayvaçeşme Sokakta köprü yapımı ve dere ıslahı ile Kaleiçi Mahallesi Doktor Çeşme Caddesi,
Bilgin Caddesi ve Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç Sokakta dere ıslahı ve taş tahkimat duvar
yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

OKLALI MAHALLESİ

OKLALI MAHALLESİ



KALFA MAHALLESİ

SUBAŞI MAHALLESİ

SUBAŞI MAHALLESİ
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KALEİÇİ MAHALLESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ
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PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
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- 1 -

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi



- 2 -

1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
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3 1 1 1 6 - - - - - - - - - - - - - -

ARAÇ ÇEŞİDİ RESMİ KIRALIK TOPLAM

Binek Araçları 1 - 1

İş Makineleri ( Vinç Mini Loder ) - 2 2

Kamyon ve Kamyonetler 1 - 1

GENEL TOPLAM 2 2 4
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sunulan Hizmetler

Park Bahçeler Müdürlüğü olarak, estetik ve fonksiyonel yaşam mekânları, çevre
düzenlemeleri ve peyzaj değerleri ile insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir Çatalca için
çalışmaktayız.

İlçe sakinlerimizin daha temiz daha düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlamak
amacıyla; meydan, park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları yapmakta ve mevsim şartlarına
uygun bakım onarım çalışmaları ile hizmet vermekteyiz.

2020 yılı boyunca müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların yer aldığı faaliyet raporumuzu
saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Nevin ERDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdür V.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü Misyonu:
Kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, imar planında yeşil alan olarak ayrılmış
alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda modern çocuk oyun alanları ve spor
alanları ile donatılmış park ve yeşil alanlar üretmek, mevcut alanların bakımı, onarımı ve
korunmasını sağlayarak kentin doğal güzelliklerini koruyup geliştirerek, değişimine yön
vermek bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmektir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Vizyonu:
Doğası, estetik ve fonksiyonel yaşam mekânları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj değerleri ile
insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir kent oluşturmak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluk:
Park ve Bahçeler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Park ve Bahçeler Müdürünün Görevleri :

1)Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4)Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6)Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8)Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
11) Personelin yıllık izin planlarını düzenler ve kullandırır.
12)Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle bilgilendirme ve danışma toplantıları
düzenler, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirir.
13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini alır ve sağlık
kontrollerini yaptırır.
14)Park ve Bahçeler Şefinin görev alanlarını tespit ederek, uygulamalarını takip eder.
15) Park ve Bahçeler Şefi ile birlikte Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin eder.
16) Nöbetçi personel listesini hazırlar veya onaylayarak uygulama ve takibini yapar.
17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlar, bunun için gerekli tedbirleri alır.
18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması
ve tahakkuklarının yapılmasını sağlar.
19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için
koordinasyon kurar, yazışmalar yapar ve takip eder.
20)Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların
bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapar ve uygular.
21)Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunar.
22)Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatır.
23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili
olanları uygulatır, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri
Meclise ve Encümene sunar.
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b) Park ve Bahçeler Müdürünün Yetkileri :

1)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5)Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6)Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı
bulunduğu başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma
yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.

c) Park ve Bahçeler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

Şefler, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri
doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük
makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a) Bağlı Şeflikler

1) Park Bahçeler Şefliği : Park Bahçeler Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü
birimler aşağıda gösterilmiştir.

a) Park Bahçeler Şefinin Görevleri :
1) Park ve Bahçeler Müdürü izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe
vekalet etmek.
2) Elemanların yıllık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma planlarını hazırlamak ve
bu planlamaya göre sevk ve idarelerini sağlamak.
3) Park ve Bahçeler olarak elemanların çalışmalarını kontrol etmek ve
sonuçlarından müdürlüğü bilgilendirmek.
4) Personel toplantısına katılmak, bağlı birimlerin eksikliklerini tespit etmek, müdür
olmadığı zaman bu toplantılara başkanlık etmek.
5) Hak edişleri tanzim ve kontrol etmek, kabullerde bulunmak, teknik ve prosedür
hatalarını önlemek.
6) Park ve Bahçeler Müdürü tarafından istenen bilgi, rapor v.s. dokümanlar hazırlamak



veya hazırlatmak.
7)Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlamak, Başkan ve başkan
yardımcılarından aldığı talimatları yerine getirmek, bu konuda müdürü bilgilendirmek.
8) Personel ile ilgili olarak gelen yazılar hakkında ilgili personeli bilgilendirmek.
9) Personelin her türlü malzeme demirbaş ve telsiz ihtiyaçlarının karşılanmasını
temin etmek.
10) Personelin izin, rapor, doğum, ölüm v.s. yazışmalarını takip ve kontrol etmek.
11) Personelin verimliliği için araştırma programı oluşturmak, kurs ve seminer tertip etmek,
seminerlere katılımı sağlamak.
12) Üst makamlar tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporun hazırlanarak
sunulmasını temin etmek, bilgi akışını sağlamak
15) Personel ile yöneticiler arasında iyi bir iletişim kurulmasını temin etmek.
16) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri
temin etmek.
17) Personelin çalışmalarında kullandığı alet ve ekipmanların, çim makinelerinin bakım ve
onarımını yapmak, bu aletlerin korunmasını ve çalışır halde bulunmasını temin etmek.
Herhangi bir aksaklık halinde ilgili müdürü bilgilendirmek.

2) İdari İşler Şefliği

a) Kayıt Memurunun Görevleri :
1)Müdürün kendisine verdiği görevleri yapmak.
2)Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kayıt etmek.
3) Gelen evrakları müdür tarafından havalesinden sonra ilgilisine dağıtımını yapmak,
karşılığını takip etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa verilmesini temin etmek.
4) Gizli bilgileri saklamak, her konuda dosyalar tutmak.
5) Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun saklamak.
6)Müdürlüğün çalışma alanına girmeyen konularda dışarıdan gelen sorulara cevap vermek
ve bilgi sağlamak.
7)Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken
kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek.
8) Günlü evrakları takip ederek tenkide meydan vermemek suretiyle yazışmaları yürütmek.
9) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü ilgilendiren
konularda müdürün bilgisine sunmak. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve
müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak. 10)Aylık
olarak işçi puantajlarını düzenlemek.
11) İşçilerin göreve geliş ve gidişlerini kontrol altına almak için liste düzenler. İşçilerin
imzalarını listeden kontrol etmek. Gelmeyenler hakkında işlem evraklarını müdüre sunmak.
12) İşçilerin izinleriyle ilgili işlemlerini yapmak. İzinleri takip ve kontrol etmek.
13) İşçilerin; SSK dan almış oldukları istirahatleri takip etmek.

b)Avans ve Ayniyat Mutemetinin Görevleri :
1)Müdürün kendisine verilen görevleri yapmak.
2)Malzeme ve demirbaşları teslim almak ve teslim etmek.
3) Satın alma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontrol etmek.
4)Mali kayıtları tutmak, avans almak ve muhasebelerini yapmak.
5) Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini
yürütmek.
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No: 46’da Belediye EkHizmet
Binasının 1. Katında hizmet vermektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Örgüt Yapısı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Araç Gereç ve Ekipmanlar

BİRİMİN KULLANDIĞI ARAÇ GEREÇ VE EKİPMANLAR
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personel Durumu

Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 2 memur, 3 sözleşmeli personel, 3 kadrolu işçi ve 30 şirket personeli
ile hizmet vermekteyiz. Memur kadrosunda; 2 Peyzaj Mimarı, sözleşmeli personel olarak 1 ziraat
mühendisi, 1 orman endüstri mühendisi ve 1 peyzaj mimarı bulunmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sunulan Hizmetler

Çatalca İlçe sınırları dahilindeki her türlü park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerin bakımı
(temizlik, budama, form budama, çim biçimi, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme,
sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak,
Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,
Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil
alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
İlçe sınırlarındaki cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mevcut ağaç
ve süs bitkilerinin hem daha sağlıklı büyümelerini sağlamak hem de yaya yollarında
vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde form budama ve iyileştirme budamalarını yapmak,

BİRİM PERSONEL DAĞILIMI

BİRİM
MEMURLAR

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL

KADROLU
İŞÇİ

ÇATALCA
BELEDİYESİ
PERSONEL A.Ş.

TOPLAM

MÜDÜR MEMUR

PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

1 2 3 3 30 38
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Mevcut ağaçların hem insan sağlığını tehdit eder konumda bulunması hem de tehlike arz
eden ve yıkılma tehlikesi gösterdiği durumlarda ıslah edilmesini sağlamak,
Bitkisel hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele yapmak,
Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama,
gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,
İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
Park, bahçe, refüj, koruluk vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel
materyal üretimi yapmak veya satın almak,
Vatandaşların talepleri doğrultusunda budama, kesim, ilaçlama vb. işlerini yapmak,
Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatın temini ve bunların işletilmesini sağlamak,
Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak
verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, çevre düzenlemesi, spor alanı
oluşturulması ve kentsel donatı elemanlarının temini konusunda yardımcı olmak,
Vatandaşların hizmetine güzel bir çevre sunmak ve çevre bilincinin arttırılması için ilgili
birimlerle işbirliği içinde aktiviteler düzenlemek,
Müdürlüğün görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla yapmak,
Müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,
Müdürlüğün satın alma, ihale işlemleri, kiralama ve avans işlemleriyle ilgili sözleşme ve
şartname tanzimleri gibi hususları ile ayniyata ait tüm işlemleri ve yazışmaları yapmak,
Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamak,
Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte

koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak,
Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek

gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken

malzemeleri temin etmek,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa

geçip işbirliği yapmak,
Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek,
Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek,
Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve

konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak,
Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin

çalışmalarını denetlemek,
Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve

bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak,
Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın

onayına sunmaktır.



KURUMSAL FAALİYETLER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Mali Bilgiler

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İdari İşler Şefliği Hizmetleri:

İhale Birimi
2020 Yılı yatırım programı hazırlandı.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale dosyası hazırlandı, metrajları çıkartıldı,
yaklaşık maliyetleri çıkartılarak Başkanlık Makamından gerekli olurları alındı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ihale yolu ile yaptırılacak işlerin o yıla ait yatırım
programı kapsamında ve program dahilinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlık
çalışmaları yapıldı.
İhale edilecek işlere ait projelerin hazırlanması, yaklaşık maliyet tespiti, ihale usulünün tespit
edilmesi, ihalenin yapılması, sözleşmeye bağlanması ve Bayındırlık Genel Şartnamesi,
Kontrol Yönetmeliği, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa, yönetmelik ve
genelgeler doğrultusunda yapılan işlere ait denetim, muayene ve kabul işlemleri yapıldı.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YIL
ÖNCEKİ YILDAN
DEVREDEN
ÖDENEK

BÜTÇE TOPLAM GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME
ORANI

2018 0 3.089.000,00 3.089.000,00 4.081.740,17 %132,14

2019 0 4.086.894,74 4.086.894,74 4.086.821,52 %99,9

2020 0 8.410.000,00 8.410.000,00 8.234.835,91 %97,92
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2020 İHALE KAYIT NOLU İHALELER

SIRA
NO

İHALE
KAYIT
NO

İHALEADI TEKLİF
SAYISI KAZANAN FİRMA YAKLAŞIK

MALİYET
SÖZLEŞME
BEDELİ

KIRIM
ORANI

1 2020 /
489192

Park Yapım Bakım ve
Onarımları Yapılması İşi 3 Osem

İnş.Tekn.San.Tic.Ltd.Şti. 387.901,53 266.000 % 31,43

2 2020 /
56444

Çocuk Oyun Grupları,
Oyun Ekipmanları, Açık
Hava Spor Aletleri ve

Yedek Parça

3
Global Park ve Çevre

Tasarım
İnş.San.Tic.Ltd.Şti.

926.945,74 774.850 % 16,41

3 2020/
62932

Çatalca İlçesi Geneli
Yeşil Alanlarda

Kullanılmak Üzere
Bitkisel Materyal

5
Kristal Merk. Yapı İş C.
Yön. Ve Tem. Hiz. Pey.
İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.

922.500 382.500 % 58,54

4
2020/
285170 Park Bakım ve Onarımları

Yapılması İşi 7 Esen İnş. Hafriyat Taah.
San. Tic. A.Ş. 1.259.152,78 767.805 % 39,02

5
2020/
51127 75 Kalem Nalbur ve

Hırdavat Malzemesi 1 AŞ Yapı İnş. Gıda San.
Tic. Ltd. Şti. 329.881,50 250.546,50 % 24,05

Kalem

Müdürlüğümüze gelen dilekçe, yazışma ve eklerinin teslim alınması, kayıt işlemlerinin
yapılması işleri yapıldı. Gelen, giden evrakların takibi, yazışmaları ve çıkışları yapıldı. Posta
olanların posta işleri, tebligat olanlar ise tebliğleri hazırlanıp, Zabıta Müdürlüğüne
gönderilerek tebliğ işlemleri yapıldı.
Yönetmeliğe uygun evrakların arşivlenmesi ve dosyalanması yapıldı.
Personel izinlerinin takibi yapıldı ve personel izin paralarının ödenmesi için dosyaları
hazırlandı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İlçemiz genelinde meydan, park, bahçe, yeşil alanlarda ve kamusal alanların

bahçelerinde; çevre düzenleme çalışmaları, düzenli olarak, boya, bakım (sulama,

budama, gübreleme, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele ) ve onarım çalışmaları

yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Meydan ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

Ferhatpaşa Mahallesi Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenleme Çalışması

Ferhatpaşa Mahallesi İsmail İp YaşamAlanı Çevre Düzenleme Çalışması

Ferhatpaşa Mahallesi Göçmenler Sokak Yeşil Alan Düzenleme Çalışması

Nakkaş Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması

İzzettin Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması

Hisarbeyli Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması
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Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenleme Çalışması:

İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi’nde Atatürk Caddesi ve Bahtiyar Sokak kesişimindeki alanda

meydan ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; Sert zemin

uygulamaları, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, dekoratif aydınlatma uygulamaları yapılarak,

ilçemizin sembollerinden biri olacak saat kulesi inşa edildi. 210m² lik bir alanda inşa edilen saat

kulesinin alt tabanı 5.40m bir daire üzerine oturmaktadır. Kulenin yüksekliği yaklaşık 8m dir.

Kuleyi oluşturan alt kaide de kaskatlı bir havuz bulunmaktadır. Kaskatlı havuz üzerinde

yükselen dörtgen sütunun alt kısmın dört tarafında Atatürk’ün Kocatepe Silüeti ve üst kısmın

dört tarafında saat bulunmaktadır.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Ferhatpaşa Mahallesi İsmail İp YaşamAlanı Çevre Düzenleme Çalışması:

İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi’nde Ulus Caddesi ve Hacı Osman Sokak kesişimindeki alanda

meydan ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; Sert zemin

uygulamaları, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, dekoratif aydınlatma uygulamaları yapılarak, özel

tasarım havuzu ve estetik, fonksiyonel kent mobilyaları ile ilçemize yeni bir yaşam alanı

kazandırıldı. Ayrıca alanda inşa edilen lostra salonu ile ilçemizde lostra hizmeti veren esnafımız

için de yeni bir çalışma alanı oluşturuldu. Böylece ilçe merkezimizde kent estetiğine uygun bir

düzenleme yapılarak ilçemize yeni bir cazibe merkezi kazandırıldı.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Ferhatpaşa Mahallesi Göçmenler Sokak Yeşil Alan Düzenleme Çalışması:

Göçmenler Sokak’ta yaklaşık 1.500m² alanda çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışması

yaptık. Bu çalışmalar kapsamında; sirkülasyon yolları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma ve

bitkilendirme yapıldı. Atıl bir şekilde duran alanı yaptığımız peyzaj düzenlemeçalışmalarıyla

seyir terası haline getirdik.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Hisarbeyli Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması:

İlçemiz Hisarbeyli Mahallesi’nde meydan ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar

kapsamında; Atatürk Büstü, sert zemin uygulamaları, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, dekoratif

aydınlatma uygulamaları, kaskatlı süs havuzu yapıldı. Ayrıca alana yapılan pergolalar ve

getirilen banklar ile mahalle halkımıza, oturup dinlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir

yaşam alanı kazandırıldı. Alandaki düzenlemeler kapsamında meydan çevresinde, şadırvan ve

düğün alanı boyandı ve cephe sağlıklaştırma işlemleri yapıldı.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Nakkaş Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması:

İlçemiz Nakkaş Mahallesi meydanında Mahalle Muhtarlığı çevresinde, mahalle halkımızın

vakit geçirdiği sosyal paylaşım alanlarında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu

çalışmalar kapsamında; kamelyalar, ahşap pergolalar ve banklar ile vatandaşlarımızın

ihtiyaçlarına cevap verecek oturma alanları oluşturuldu. Özellikle geceleri güzel bir görüntü

oluşması için estetik aydınlatma aksesuarları kullanıldı. Meydan çevresinde, boyama

çalışmaları yapıldı. Ekiplerimiz tarafından belediyemizin atölyesinde, ahşap su kuyusu,

dekoratif kent mobilyaları imal edilip, alana yerleştirildi. Alanda ağaçlandırma bitkilendirme

çalışmaları yapıldı. Ayrıca alana konulan manda heykeli ile Nakkaş Mahalle Meydanı kent

estetiğine uygun bir görünüme kavuşturuldu.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

İzzettin Mahalle Meydanı Düzenleme Çalışması:

İlçemiz Mahallesi meydanında Mahalle Muhtarlığı çevresinde mahalle halkımızın vakit

geçirdiği sosyal paylaşım alanlarında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu

çalışmalar kapsamında; kamelyalar ve piknik masaları ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap

verecek oturma alanları oluşturuldu.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atatürk Büstleri ve Rölyef Çalışmalarımız

Çiftlikköy Mahallesinde bulunan Atatürk Anıtı ve rölyefte bakım onarım çalışması yapıldı.

Anıta ve rölyefe bronz patina ve koruyucu vernik uygulandı.

Yalıköy Mahallesinde bulunan Atatürk Anıtına bakım onarım çalışması yapılarak bronz patina

ve koruyucu vernik uygulandı. Anıtın arkasında kalan duvara yeni bir rölyef yapıldı.

Kestanelik Mahallesi Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Rölyef’ ine bakım onarım çalışması

yapılarak bronz patina ve koruyucu vernik uygulandı. Rölyef yeni bir görünüme

kavuşturuldu.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Tevfik Erdönmez Caddesi’ inde bulunan istinat duvarı üzerinde Atatürk resimleri bulunan

ışıklı panolar ile donatıldı.



Cem Kara YaşamAlanı’nda bulunan taş duvar Atatürk Silüeti ve bayraklarla donatıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Revize Çalışmaları

Ferhatpaşa Mahallesi Ulusal Egemenlik Parkı Revizyon Çalışması;

Ulusal Egemenlik parkında mevcut çocuk oyun alanının yerini değiştirerek, çocukların daha

güvenli bir şekilde oynayabilmeleri için, çocuk oyun alanını park içerisinde daha merkezi bir

alana taşıdık. Yıpranan zeminini kauçuk kaplama yaparak yeniledik. Park içerisine büyük bir

kamelya yaparak, halkımız için yeni bir yaşam alanı oluşturduk.



Ferhatpaşa Mahallesi Taşköprü Sokak Çocuk Parkı Revizyon Çalışması;

Park içerisinde yıpranan oyun grubu, kaldırılarak yerine yenileri getirildi. Zemine beton atılarak

kauçuk kaplama yapıldı. Alanda mevcut duvar önüne ahşap oturma alanları yapıldı.

Kaleiçi Mahallesi Mübadele Parkı Revizyon Çalışması;

Park içerisinde yıpranan fitness aletleri ve tahterevalli alandan kaldırılarak yerineyenileri

getirildi. Yıpranan kauçuk döşeme kaldırılarak yeni kauçuk döşeme yapıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Kaleiçi Mahallesi Sosyal Tesis Revizyon Çalışması;

Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine oyun alanı içerisinde bulunan yıpranmış ve atıl

durumda olan açık hava spor grubu kaldırılarak yerine salıncak kuruldu. Yıpranan tahterevalli

kaldırılarak alana yeni bir tahterevalli monte edildi.

Çakıl Mahalle Parkı Revizyon Çalışması;

Park içerisinde yıpranan oyun grubu, salıncak ve tahterevalli alandan kaldırıldı. Alana 2 kuleli

oyun grubu, salıncak ve tahterevalli kuruldu. Zemin temizlenerek kum ilavesi yapıldı.

Binkılıç ( Fatih Mahallesi) Fitnes Alanı Yenileme Çalışması;

Park içerisinde yıpranan fitness aletleri kaldırılarak yerine yenileri getirildi.



Kalfa Mahalle Parkı Çocuk Oyun Alanı ve Fitness Alanı Yenileme Çalışması;

Park içerisinde yıpranan oyun grubu, tahterevalli ve fitness aletleri kaldırılarak yerine yenileri

getirildi.

Ormanlı Mahalle Parkı Fitness Alanı Yapımı;

Mahalle halkımızın açık alanda spor yapabilmeleri için mahalle parkı içerisinde uygun bulunan

alana fitness aletleri konuldu.

Muratbey Mahallesi Fitness Alanı Yapımı;

Mahalle halkımızın açık alanda spor yapabilmeleri için mahalle içerisinde yürüyüş güzergahı

üzerinde uygun bulunan alana fitness aletleri konuldu.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ağaçlandırma Çalışmaları
İlçe geneli cadde ve sokaklarda ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında;

ıhlamur, süs elması, tijli oya, tijli zakkum vb. ağaçlar dikildi.

Atatürk Caddesi





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Öğretmen Nevzat Tekin Caddesi

Tevfik Erdönmez Caddesi



İlçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Peyzaj düzenlemem ve bitkilendirme çalışmalarımız kapsamında; 953 adet ağaç, 65.860 adet

çalı, 71.272 adet mevsimlik çiçek (hercai menekşe, çuha, papatya, vapur dumanı, kadife,

begonya v.b) 70.000 adet lale, 20.000 adet sümbül dikildi.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı



Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kamusal Hizmet Binaları Çevrelerinde Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

Çatalca Belediyesi Hizmet Binaları Çevresinde Bakım ve Düzenleme Çalışmaları;

Belediye hizmet binalarımızın çevrelerindeki yeşil alanlarımızda rutin bakım ve çevre

düzenleme çalışmaları yaptık. Bahçelerimizde periyodik olarak çim biçimi bitkilendirme

yaparak, mevsimine uygun çiçeklerle bahçelerimizi renklendirdik. Atölyemizde yaptığımız

kent mobilyaları ile vatandaşlarımız için dinlenme alanları oluşturduk.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Sera ve Fidanlık Çalışmalarımız;

Çevre düzenleme çalışmalarında kullandığımız bitkisel materyaller müdürlüğümüz bünyesinde

kurulan sera ve fidanlığımızda muhafaza edilmektedir. Serada bulunan bitkilerin bakımı ve

sulama işlemleri personellerimizce yapılmaktadır.



Muratbey Cami Bahçesi ÇimAlan Tesisi;

Cami bahçesinde toprak serimi ve tesviye çalışması yapıldı. Alana çim serildi. Cami

bahçesinde periyodik bakım ve budama çalışmaları yapıldı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Çevre Düzenleme Çalışması;

Bahçede çevre düzenleme çalışması yapıldı. Bu çalışma kapsamında alanda toprak serimi ve

tesviye, bitkilendirme ve rulo çim serimi yapıldı



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

İnceğiz Mahallesi Masal Okulu Bahçesi Çevre Düzenleme Çalışması;

Masal Okulu Bahçesinde; öncelikle diri örtü temizliği yapıldı. Kuru ağaçlar ve yabani otlar

temizlendi. Okul duvarı boyandı. Ağaç, çalı grubu bitki ve çiçek dikimi yapıldı. Marangoz

ekibimiz tarafından, okulu ziyaret edecek öğrencilerimiz için kamelya ve çatılı piknik masaları

yapıldı.



Çatalca Belediyesi Bayram Kıran Kreşi Bahçesi Oyun Alanı Yapılması;

Belediyemize ait kreşin bahçesinde yeni bir oyun alanı yapıldı. Oyun alanı içerisine tek kuleli

oyun grubu, salıncak, zıpzıp ve tahterevalli konuldu. Zemine kauçuk kaplama yapıldı.

Öğretmen Evi Bahçesi Çevre Düzenleme Çalışması;

Öğretmen evi bahçesine yeni bir oturma lanı yapıldı. ve ahşap bir kamelya yapılarak alanda

yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kaleiçi Aile Sağlığı Merkezi Pergola Yapımı;

Aile Sağlığı Merkezimizden gelen talep doğrultusunda, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan

atölyemizde ahşap pergola yapılmıştır.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Okulların bahçelerinde düzenli, bakım onarım ve genel temizlik yapıldı.

Şehitlikler, anıtlar ve çevrelerinde periyodik olarak, bakım onarım ve genel temizlik

yapıldı.

İlçemizde bulunan Kaleiçi Mahallesi Şehitliği, Ferhatpaşa Mahallesi Şehitliği, Alaiye Şehitliği

İzzettin Mahallesi Şehitliği, Gökçeali Mahallesi Şehitliği, Kırım Anıtı, Balkan Anıtı,İ n c e ğ i z

Mahallesi Arif Nihat Asya Anıtı ve çevrelerinde temizlik, çim biçimi, boya, bakım ve

bitkilendirme v.b. çalışmalar yapıldı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölye Çalışmaları
İlçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlardaki bank, çiçeklik, çöp kovası, ahşap çit ve oturma

gruplarının tamiratları ve boya bakım işleri yapıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Ahşap atölyemizde 170 adet bank, 82 adet piknik masası, ahşap oturma alanları, ahşap

kamelyalar ve 11 adet yöresel ürün satış standı yapıldı. 50 adet çöp kovası temin edilerek,

gerekli olan alanlara konuldu.



Yöresel Ürünler Satış Standı: Mahallelerimizde ikamet eden, bahçelerinde çeşitli sayıda

meyve, sebze yetiştiren, kümes hayvancılığı yaparak yumurta üreten, büyükbaş ve küçükbaş

hayvan bakarak süt, yoğurt, kaymak, tereyağı vb. gibi üretimler yapan, mangal kömürü üretimi

yapan ve evlerinde tarhana, kesme, turşu vb. yöresel ve organik ürün üretimi yapan çiftçilerimiz

satış standlarımızdan yararlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde ilçe genelinde farklı yerlere 11 adet

satış standı yapılmıştır.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Periyodik Bakım Çalışmaları
Mevcut çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarının boya, bakım - onarımı yapıldı.



Yaz ayları boyunca park, bahçe ve yeşil alanlarda sulama yapıldı. Periyodik olarak yapılan

sulamalar manuel sulama ve otomatik sulama olarak gerçekleştirildi. Belediyemize ait arazöz ile

gece ve gündüz olmak üzere periyodik olarak sulama yapılırken bir yandan da parklarda ve yeşil

alanlarda kurulan otomatik sulama sistemleri ile sulama gerçekleştirildi. Otomatik sulama

sistemlerine düzenli olarak bakım - onarım yapıldı. Yeni oluşturulan yeşil alanlara otomatik

sulama sistemleri kuruldu.

Cadde ve sokaklarda sırt pompası ve ilaçlama makinası ile yabani otlara karşı ilaçlama

yapıldı.

Yeşil alanlarda ilaçlama yapılarak, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları

yapıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Cadde ve sokaklarda sırt tırpanı ile yabani otlara karşı mekanik mücadele, park, bahçe

ve yeşil alanlarda çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.



Park, bahçeler, yeşil alanlar, cadde, sokak, kamusal alanlarda ağaç, ağaççık ve çalı

gurubu bitkilerde budama işleri; kış budaması, şekil budaması, çit budaması, kuru dal

ve ağaçların kesilmesi şeklinde yapıldı.

Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tehlike arz edip halkın güvenliğini tehdit

eden ağaçlarda da kesim ya da budama işlemi yapıldı. 2020 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan

gelen dilekçelerin gereği yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Mevcut çocuk oyun alanları ve fitnes alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları

yapıldı.

İlçe genelinde vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda Covid 19’ a

karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Park, bahçe ve yeşil alanların onarımı yapıldı. Yeni yeşil alanlar oluşturuldu.

İlçe genelinde yeşil alanlara çim serimi yapıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tabela Çalışmalarımız
İlçemizde park ve meydanlarımız için modern tabelalar hazırladık.





Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı



KÜLTÜR İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

NAZIM ÖZBAY KÜLTÜR MERKEZİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

326 adet nikah tahsisi yapıldı.
65 adet etkinlik tahsisi yapıldı.

Nazım Özbay Kültür Merkezi Salonunda her türlü okul etkinlik programları, sivil toplum
kuruluşlarının etkinlikleri vb gibi program tahsisleri yapılmaktadır. Yapılan tüm etkinliklerde
müdürlüğümüzce teknoloji ve personel desteği verilmektedir.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YAPILAN YARDIMLAR

KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİ HİZMETİ

Konuşma Bozuklukları Terapi programı 0-18 yaş grubu Otizm, Atipik Otizm, Down
Sendromu, Prader Will Sendromu, Gecikmiş Konuşma, Artikülasyon Bozuklukları,
Akıcı Konuşma Bozuklukları tanılı öğrencilerimizle devam ettiğimiz; iletişim
becerilerini başlatma ve sürdürme, konuşma anlaşılırlığını yükseltme temelli bir
terapi programıdır. 2020 yılında başlattığımız terapiye devam eden ve sorunu
tamamen giderilip mezun ettiğimiz öğrenci ve veli memnuniyet oranı oldukça
yüksektir ve gün geçtikçe de artmaktadır. 2020 yılı itibariyle Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyemizde ücretsiz odyolog hizmeti verilmektedir.

YIL 2020

ÖĞRENCİ SAYISI 40

İhtiyaç sahibi 53 vatandaşımıza toplam 1272 paket hasta bezi yardımı yapıldı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak başlattığımız “Hoş Geldin Bebek" projemiz
kapsamında bebek sahibi olan aileler ziyaret edilerek toplam 125 paket Hoş Geldin Bebek
Hediye Seti kendilerine ulaştırıldı.13 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri
sebebiyle ziyaretlerimize ara verildi.Projemiz 2 Haziran 2020 itibariyle Belediyemiz
bünyesinde kurulan Halkla İlişkiler Birimine devredildi.

04 OCAK 2020 (CUMARTESİ ) Çatalca Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği
’BREMEN MIZIKACILARI’ adlı çocuk oyunu ilgiyle izlendi.

HOŞGELDİN BEBEK PROJESİ



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

10 OCAK 2020 (CUMA) ÇOCUK MECLİSİ İLK OTURUMU

Çocuk Meclisi ilk oturum için Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde toplandı. Çatalca Belediye
Başkanımız Mesut Üner, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve Müdürlerimizin
katılımıyla gerçekleşen Çocuk Meclisimizin ilk toplantısında, çocuklarını Kültür Merkez
salonuna kurulan ekran vasıtasıyla izleyen velilerimiz de heyecanlı anlar yaşadı. İlçemizin
çeşitli okullarından 250 öğrencimizin başvuru yaptığı Çocuk Meclisimiz ilk toplantısında
Divan Teşekkülü seçimlerinin ardından Meclis Başkanı seçimlerine geçti.

Çocuk Meclisi Üyeleri tarafından teklif edilen 5 başkan adayı arasından açık oyla yapılan
seçimde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Zümra Aydıner, ilk Çocuk Meclisimizin
Başkanı oldu. Yaptığı teşekkür konuşmasında ilçemizde ilk kez kurulan Çocuk Meclisi’nin
Başkanı olarak seçilmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Zümra Aydıner, Meclisin
kurulmasına öncülük eden Belediye Başkanımız Mesut Üner’e teşekkür etti



17 OCAK 2020 (CUMA) TSM KORO ve AYŞEN BİRGÖR KONSERİ

Çatalca Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserinde sergilediği performans ile
izleyenleri büyüledi.İlçemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem vererek her yaştan
vatandaşımızın yararlanabileceği kurslar açan Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner,
Çatalca Belediyesi bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını da hayata
geçirdi. Çatalcalılar Türk Sanat Müziği Koromuzun birbirinden değerli sanat müziği eserlerini
icra ettiği konser programını ve Ayşen BİRGÖR konserini keyifle izledi.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı



18 OCAK -02 ŞUBAT 2020 YARI YIL ŞENLİĞİ

Çocuklarımızın tatilini düzenlediğimiz Yarıyıl Şenliği ile renklendirdik. Nazım Özbay Kültür
Merkezimizde 18 Ocak Cumartesi günü tiyatro gösterisi ile başlayan Yarıyıl Şenliği
kapsamında; 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında
yarışmalar, çocuk discosu, etkinlikler, oyunlar, çizgi film maskotları ve palyaçolar, dev top
havuzu, ücretsiz sinema, sihirbazlık ve tiyatro gösterileri çocuklarımızla buluştu.
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18 Ocak 2020 Cumartesi – Bremen Mızıkacıları (Tiyatro) - Saat: 12.00-14.00

20 Ocak 2020 Pazartesi – Sihirbazlık Gösterisi - Saat: 14.00

21 Ocak 2020 Salı – Rafadan Tayfa (Sinema) - Saat: 13.00 - 15.00

23 Ocak 2020 Perşembe – Sihirbazın Balonları (Sinema) - Saat: 13.00 - 15.00

25 Ocak 2020 Cumartesi – Karlar Ülkesi Elsa (Tiyatro) – Saat: 12.00 - 14.00 - 16.00

27 Ocak 2020 Pazartesi – Rafadan Tayfa (Sinema) - Saat: 13.00 - 15.00

30 Ocak 2020 Perşembe – Kahramanlar Takımı (Sinema) - Saat: 13.00 - 15.00

2 Şubat 2020 Pazar – Taş Devri Macerası (Tiyatro) - Saat: 12.00 – 14.00

YARIYIL ŞENLİĞİ ETKİNLİK TAKVİMİ

20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında yarışmalar, çocuk
discosu, etkinlikler, oyunlar, çizgi film maskotları ve palyaçolar, dev top havuzu, ücretsiz
sinema, sihirbazlık ve tiyatro gösterileri yapıldı.
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26 OCAK 2020 (PAZAR) BABAANNEMİN HİKAYESİ TİYATRO OYUNU

Mübadelenin 97. Yılı anısına İki Yaka Mübadilleri Derneği, Silivri Epivades Bisabos Derneği,
Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği ile Lozan Mübadilleri Vakfı ve
belediyemiz tarafından Nazım Özbay Kültür Merkezimizde program düzenlendi. Anma
programı; konuklara lokma ikram edilmesi ardından 1. Kuşak Mübadillerin fotoğraflarının yer
aldığı sergi açılışı ile başladı. Serginin açılış kurdelesini Çatalca Belediye Başkanımız Mesut
Üner, Dernek üyeleri ve Mübadil yakınları ile birlikte kesti.

Başkanımız Mesut Üner ve konuklarımız Mübadil büyüklerimizin fotoğraflarının yer aldığı
sergiyi gezerek, Mübadele’nin acı ve zorluklarını yaşayan Atalarımızı bir kez daha andılar.
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30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan halklarının karşılıklı yer değiştirmesinin
97. yıl dönümü ilçemizde düzenlenen etkinlerle anıldı. 97 yıl önce Türkiye ile Yunanistan
arasında gerçekleşen ve mübadelenin yoğun olarak yaşandığı bölgemizde; topraklarını, işlerini,
anılarını orada bırakarak göç eden mübadil atalarımızı anma töreni düzenledi.Büyük Mübadele
Derneği işbirliğinde hazırlanan anma etkinlikleri Nazım Özbay Kültür Merkezinde vefat eden
mübadillerimiz için "lokma dağıtımı" yapılması ve 1. kuşak mübadillerin fotoğraflarının yer aldığı
serginin açılış töreni ile başladı. Program dolayısıyla ilçemize Yunanistan’dan gelen
konuklarımızın açılışını gerçekleştirdiği sergiyi, çok sayıda vatandaşımız ilgiyle gezdi. Sergide
yer alan çoğumuzun akrabası, tanıdığı olan mübadil atalarımızın fotoğrafları duygu dolu
anlarda yaşattı.

30 OCAK 2020 (PERŞEMBE) MÜBADELE ETKİNLİKLERİ ‘TOPRAĞIMIN BUĞUSU’



14 ŞUBAT 2020 (CUMA) SEVGİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

14 Şubat Sevgililer Günü için ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenledi. Sevgi Günü etkinlikleri
kapsamında gün boyu mutluluğa adımlarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde atmak isteyen
çiftlerimizin nikahları, Başkanımız Mesut Üner’in bir ömür mutluluklar dilekleri eşliğinde kıyıldı.

Vatandaşlarımız, bu anlamlı günü Sevgi günü konsepti ile hazırladığımız Erler Caddesi’ndeki
Sevgi Yolu’ndan geçerek karşıladı ve en güzel sevgi fotoğraflarını çekerek anılarına yerleştirdi.

Akşam programında ise Nazım Özbay Kültür Merkezimizde gerçekleşen Sevgi Günü
programımızda sevginin yaşının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. 74 yaşındaki
Muzaffer Yılmaz ve 59 yaşındaki Fatma Aydın çifti yılardır bekledikleri resmi nikaha 14
Şubat’ta kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Program, Tiyatro Eğitmenimiz Erdem Aksu tarafından “Aşuk ile Maşuk” tiradının sahnelenmesi
ile devam etti. Dans gösterisi ardından düzenlenen yarışmalar eğlenceli dakikalar yaşatarak
geceye renk katarken, Sevgi Günü’nde buluşan çiftlerimiz, sürpriz ödüller için kıyasıya
yarıştı.Sadece kazanan çiftle değil yarışmaya katılan tüm çiftlerle birlikte akşam
yemeği yiyeceğini belirten Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, yaptığı konuşmada
geceye ve yarışmalara katılan tüm konuklara teşekkür etti. Başkanımız sözlerinde, “14 Şubat
Sevgililer Günü bütün ülkemize güzellikler getirsin, kimse kimseyi kırmasın ve herkesin yolu
sevgiden geçsin. Önemli olan sevgi ve saygı içinde yaşamaktır. Herkesin gönlü sevgiyle
dolsun, sevgililer gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.
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12 MART 2020 (PERŞEMBE) ALTIN ERGUVAN BESTE YARIŞMASI

1.Altın Erguvan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde
başladı,Türkiyenin her yerinden bestecilerin katılımı ile başlayan yarışmamızda, jüri
üyelerimiz tarafından 1.2. ve 3. Eserler belirlendi. İçerisinde bulunduğumuz pandemi şartları
nedeni ile yarışmamızın finali ileri bir tarihe ertelendi.



14-21 -28 NİSAN -5 MAYIS 2020 (SALI) ONLİNE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Pandemi döneminde evde kaldığımız zorlu günlerde çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri
amacıyla kreş eğitmenlerimiz tarafında ‘Evde Kal , Etkinlik Yap’ sloganı ile online etkinlik
yayınları yapılmıştır. Bu etkinliklerde toplamda 6500 görüntülenmeye ulaşılarak
çocuklarımızın evlerine konuk olduk.
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15-22-29-NİSAN-13 MAYIS 2020 (ÇARŞAMBA) ONLİNE DİYETİSYEN YAYINI ‘SAĞLIĞIN
İÇİN EVDE KAL‘

Pandemi döneminde evde kaldığımız bu zorlu günlerde halkımızın sağlıklı beslenmesi amacı
ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde Diyetisyen Büşra GÜNDOĞAN
tarafından online ‘Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşa’ sloganı ile yayınlar düzenlenmiş olup sosyal
medya üzerinden 12.700 görüntülenmeye ulaşıldı.



23 NİSAN 2020 (PERŞEMBE) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran Covid -19
koronavirüs sebebi ile evlerimizde kaldığımız bu zorlu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını unutmadık. Zabıta araçlarımız gün boyu ilçe merkezinde ve 37
mahallemizde çocuk şarkıları çalarak ve Başkanımız Mesut Üner’in çocuklarımıza mesajını
ileterek bayramlarını kutladı.
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1 MAYIS 2020 (CUMA) İŞÇİ VE EMEKÇİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran Covid -19
koronavirüs sebebi ile evlerimizde kaldığımız bu zorlu günlerde Çatalcamızın müzisyenleri
Emekçiler gününde halkımıza moral olması için enstrümanlarını Çatalca sokaklarında çaldı.
Etkinlik sosyal medya hesaplarımızdan da canlı yayınlandı.



2 MAYIS 2020 (CUMARTESİ) ONLİNE KONSER

Pandemi döneminde evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral olması amacıyla sosyal medya
hesaplarımızdan canlı yayınlanan konser düzenlendi. Nazım Özbay Kültür Merkezinde
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen konser ile vatandaşlarımızın
evlerine konuk olduk.
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10 MAYIS 2020 (PAZAR) ANNELER GÜNÜ

Pandemi nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu zorlu günlerde, Anneler Günü kutlaması için
Şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bizlere emanetleri olan Annelerinin Anneler Günü’nü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile kutladık.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI KUTLAMASI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında evde
kaldığımız bu zorlu günlerde Çatalcamızın müzisyenlerinin Cumhuriyet Meydanında
düzenlediği konser sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlandı, toplamda 33.500
görüntülenmeye ulaşıldı.



29 MAYIS 2020 (CUMA) YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU TEMEL ATMA TÖRENİ

Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, vatandaşlarımızı yıllardır istediği ve beklediği
yüzme havuzuna kavuşturuyor. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun temeli Kültür
İşleri Müdürlüğümüzce sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzenlenen törenle
atıldı.
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04 HAZİRAN 2020 (CUMA) ÇOCUK ANİMASYON ETKİNLİKLERİ

Pandemi döneminde evlerimizde kaldığımız bu zorlu günlerde belirlenen saatlerde sokağa
çıkabilen çocuklarımıza Cumhuriyet Meydanında ve ilçemizdeki parklarda animasyon
ekibimiz ile birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak etkinlikler düzenledik.



29 HAZİRAN 2020 YKS VE LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTİ DAĞITIMI

Liselere Giriş Sınavı (LGS ) ve Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)öncesi de ilçemizde
bu sınavlara girecek tüm öğrencilerimize içerisinde Belediye Başknımız Mesut Üner’in başarı
dileklerini iletildiği ve her zaman onların yanlarında olduğunu belirten mektubun, kırtasiye
malzemeleri ve dezenfektanların yer aldığı sınav seti dağıttık.



VE MİLLİ



19 AĞUSTOS 2020 (ÇARŞAMBA)SÜNNET ŞÖLENİ

Dernek ve Spor Kulüplerimizin daima yanında olan Çatalca Belediye Başkanımız Mesut
Üner, Ormanlı Spor Kulübü ve Çatalca Balkan ve Roman Kültür Sanat Dayanışma
Derneği’nin düzenlediği sünnet şölenlerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce katkı
sağladı.
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28 AĞUSTOS 2020 (CUMA) DERNEK AÇILIŞ TÖRENİ

Ferhatpaşa Mahallesi Manisa Bayırı Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin açılış
töreni organizasyonuna katkı sağladık. Açılışın ardından Aysun TAŞÇEŞME konseri ile
vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi.

30 AĞUSTOS 2020 (PAZAR) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek 30 Ağustos Zafer
Bayramı kutlamaları ‘Aracını Al Gel ‘ sloganıyla düzenlenen Zafer Konvoyu binlerce
vatandaşımızın katılımıyla muhteşem görüntülerle gerçekleşti. Serbest Bölge mevkii
önünden başlayan zafer konvoyumuz Mehmetçik Meydanı’nda başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm Kahraman Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunması ardından bayrama özel marşların hep bir ağızdan söylenmesi ve araçların
kornaları eşliğinde gökyüzüne binlerce balonun bırakılmasının ardından son buldu.
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04 EYLÜL 2020 (CUMA) HİSARBEYLİ MEYDANI AÇILIŞI

Kısa bir sürede yapımı tamamlanan Hisarbeyli Mahalle Meydanımız Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen törenle açıldı.



Mesut ÜNER|Çatalca Belediye Başkanı

08 EYLÜL 2020 (SALI) MUHARREM AYI AŞURE DAĞITIMI

Paylaşma ve bereketin sembolü olan aşurenin; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının
güçlenmesine vesile olduğunu belirten Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, geçtiğimiz
yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı münasebetiyle ilçe sakinlerimize aşure ikramında
bulunduk.



8 EKİM 2020 (PERŞEMBE) ÇATALCA BELEDİYESİ VE ÇATALCASPOR İMZA TÖRENİ

Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner sarı kırmızılı takımımız Çatalcaspor’a büyük
destek vermeye devam ediyor. Çatalca Belediyemiz ve Çatalca Spor Kulübü arasında işbirliği
protokolüne imzalar Kültür İşleri Müdürlüğümüzün düzenlediği törenle atıldı.
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09 EKİM 2020 (CUMA) MİLLET BAHÇESİ TEMEL ATMA TÖRENİ

Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner sözünü yerine getirerek vatandaşlarımızın kendisinden
istediği ilçemizde olmayan dev bir sosyal alanı ilçemize kazandırıyor. Cumhuriyet Meydanı ve
Millet Bahçesi’nin temeli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum’un katılımlarıyla atıldı.



16 EKİM 2020 (PERŞEMBE) İSMAİL İP YAŞAM ALANI AÇILIŞ TÖRENİ

Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, atıl bir şekilde duran alanı bir yaşam merkezi
haline getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Geçmiş Dönem Belediye
Başkanlarımızdan İsmail İp’in adını sonsuza dek yaşatacak olan ‘İsmail İp Yaşam Alanımız’
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği törenle açıldı.
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28 EKİM 2020 (ÇARŞAMBA) MEVLİD KANDİLİ LOKMA DAĞITIMI

Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlarımıza Cumhuriyet Meydanında lokma dağıtımı yaptık.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Çatalca’mız “Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olmaya
devam edecektir” diyen Başkanımız Mesut Üner’in hazırlattığı programlarla, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını yine hep birlikte, coşkuyla, aynı onur ve gururla kutlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan 29 Ekim kutlama programımız
Cumhuriyet Meydanımızda İlçe protokolümüz, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları
ve vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18.00’da başladı. Cumhuriyet için pedallamak üzere
alana bisikletleriyle gelen her yaştan vatandaşımıza Başkanımız Mesut Üner’in hediyeleri olan
t-shirt, maske ve bisiklet ışığı dağıtımı yapıldı. Bisiklet korteji Başkanımız Mesut Üner’in start
vermesiyle başladı.

Çatalca’mızın sokaklarında 10. Yıl marşı, bayraklar ve alkışlar eşliğinde yol alan kortej turunu
Cumhuriyet Meydanı’nda tamamladı. Başkanımız Mesut Üner ve İlçe Kaymakamımız
Erdoğan Turan Ermiş yaptıkları konuşmalarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 97. yıl
dönümünü kutladı. Kutlama programı; Cumhuriyet konulu video gösterimi, Ata’mızın dev
posterinin yansıtılması ardından ışık ve volkan gösterileri ile son buldu.
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Okunan mevlit sonrası Ata'mıza ve şehitlerimize özel hazırlanan mevlit şekerlericami
çıkışında vatandaşlarımıza ve Zabıta ekiplerimiz tarafından esnaflarımıza dağıtıldı.

Ata’mızı fotoğraflarının sergilendiği ve O’nun ışığında aydınlanan “Atatürk Yolu “ ile 82 yıldır
dinmeyen ve nesilden nesile geçen aynı büyük özlem ve hasretle andık.

Çatalca’mız; Ulusumuzun Kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl
dönümünde, Erler Caddemizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanan Atatürk
Yolu ile yine her zamanki gibi Ata’sının yolunda aynı inanç ve gayretle yürümek azmi ve
kararlılığını göstererek yâd ettik.
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Ulusumuzun Kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl
dönümünde ilçemizde çeşitli Anma Törenleri düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Atatürk Yolu ve Sergisi ile gün
boyu vatandaşlarımızı Ata’mız ile buluşturan Başkanımız Mesut Üner, ilçemizin çocuk ve
gençlerini de akşam düzenlenen Atatürk’e Saygı Yürüyüşü’nde bir araya getirdi.

Saatler 19.38’i gösterdiğinde Çatalca’mızın çocukları 19 metre 38 santimetrelik “ATA’M
İZİNDEYİZ” yazılı dev posterle Ata’mız için yürüdü. Yürüyüş sosyal medya hesaplarımızdan
canlı yayınlandı. Atatürk’e Saygı Yürüyüşü, Nazım Özbay Kültür Merkezimiz önünden İlçe

Protokolü ve Başkanımız Mesut Üner’in startıyla başladı. Sirenler eşliğinde Çatalca’mızın
sokaklarında yürüyen Belediye Spor Kulübü Öğrencilerimizin kortejine vatandaşlarımız da
evlerinin camlarından, balkonlarından bayraklarıyla eşlik etti.

Ata’mızın dev posterini gururla taşıyan sporcu gençlerimizin Saygı Yürüyüşü, Nazım Özbay
Kültür Merkezimiz önünde son buldu.
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24 KASIM 2020 (SALI) ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, hem kendi yaptığı ziyaretlerle hem de Başkan
Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimizin gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ile ilçemizdeki
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

İlçemiz mahallelerindeki okullarımızda Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz
tarafından ziyaret edildi. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Meclis Üyelerimiz
tarafından öğretmenlerimize Başkanımız Mesut Üner’in kutlama dilekleri eşliğinde selamları
ve hediyeleri iletildi.



EĞİTİM, SANAT ,SPOR VE MÜZİK OKULLARI

Eğitim,Sanat,Spor ve Müzik okullarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 15
branş,14 eğitmen ve 902 kursiyer ile 2020-2021 Eğitim- Öğretim dönemine başlamış ancak
koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştır.

31 ARALIK 2020 (PERŞEMBE) YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Yeni yıl hazırlıkları kapsamında ilçemizin sokakları,caddeleri Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz organizasyonuyla ışıklar ile süslendi, Belediyemizin personellerine yılbaşı
erzak paketi dağıtıldı.
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2020-2021 OCAK-ŞUBAT-MART EĞİTİM-ÖĞRETİM
DÖNEMİ KURS VE EĞİTMEN BİLGİLERİ

S.NO KURSUN
ADI

EĞİTMENİN ADI
SOYADI

KURSİYER
KESİN

1
Bale Ahu AKTAY

75
KREŞ

2
Gravür Necmiye AYAS 30

3
Halk
Oyunları

İmam Bakır
DEMİRKUL 25

4
Piyano Esen Babacan 44

5
Resim Ahmet DEMİR

16

6
Jimnastik Hafize AKÇEN

71
KREŞ

7

Zumba

Demet ERDEM

87
Pilates
Pilates
Muratbey 52

Çocuk
Zumba KREŞ

Pilates
Kestanelik 44

8
Pilates Hazal ŞENER 23

9
Gitar Fırat

SABUNCUOĞLU
52
KREŞ
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10
Tiyatro Hakan

HASANOĞLU 140

11
Halk
Oyunları Emre TOKER 61

12

Türk Sanat
Müziği

Cengizhan
SÖNMEZ 51

13
Türk Halk
Müziği Mehmet Şerif

AYDIN
37

14 Bağlama 38

15
Çocuk
Resim

Hilal Buse
BOZKURT 56

902



OCAK
-Sınıfa, çocukların resimlerinin olduğu bir takvim hazırlayıp
asılması -Gün, ay, yıl kavramları ile ilgili pano hazırlanması
-Kış mevsimi ile ilgili okul bahçesinde gözlem çalışması
-Sosyal çevremiz konusunun işlenmesi
-Karne panosunun çocuklarla birlikte hazırlanması
-Öğrenci karnelerinin ve karne günü hediyelerinin hazırlanıp dağıtılması

ŞUBAT

-Haberleşme –iletişim konusunun işlenmesi
-Uzay ve gezegenler konusunun işlenmesi ve artık malzemelerden astronot
kostümü hazırlama
-Sebze ve meyveler konusunun işleyerek okulda “C” vitamin şenliği etkinliği

MART

-Yeşilay haftası ile ilgili proje çalışması ve pano
hazırlama -08 Mart Dünya Kadınlar Günü için tebrik
kartı hazırlama -Orman Haftası etkinlikleri
-Okulun bahçesine dikilen çam ağaçlarının sulama ve bakım çalışmalarının
yapılması -Bilim ve Teknoloji Haftasında bilim şenliği etkinliği yapılması
-Çocuklarla birlikte okulun bahçesine hobi bahçesi oluşturulması
-Çocukların da katılımıyla her sınıfın kendi kütüphanesini oluşturma çalışması
-Dünya tiyatrolar günü kapsamında okulda kukla hazırlama ve kukla sahnesindegösteri
yapılması
-Yaşlılar Haftasında büyük ebeveynlerimize hediye hazırlama

NİSAN
-Dünya otizm günü farkındalık oluşturma ve konu ile eğitici slayt izleme
-23 Nisan gösteri hazırlığı çalışmaları (sınıfın süslenmesi, gösteri ve kostüm
çalışmaları) -Turizm Haftası etkinlikleri; İlçemizdeki İnceğiz mağaralarına gezi düzenleme
-İlkbahar mevsiminin gelişini, yakın çevreye yapılacak doğa yürüyüşü ile gözlemleme

MAYIS
-Taşıtlar,Trafik ve İlkyardım haftası proje çalışması yapılması
-Anneler gününde, çocukların anneleri için hazırladığı video mesajı çekimlerinin
yapılması -Müzeler haftası konu anlatımı ve ilçemizdeki kültür evine gezi düzenlenmesi -
Bahçedeki bitki ve canlıların incelenmesi, boyanan lastiklere çiçek dikilmesi
-19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı konusunun işlenmesi
-Yılsonu gösterisi, diploma töreni hazırlığı

HAZİRAN
-Yılsonu gösterisi ve diploma töreninin sunumunun yapılması

BAYRAM KIRAN ÇOCUK BAKIMEVİ FAALİYET RAPORU
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-Yaz mevsimi konusunun gezi-gözlem ve sanat etkinlikleri ile işlenmesi -
Öğrencilerle atlı binicilik merkezine gezi düzenlenmesi ve at binme etkinliği -
Babalar günü kutlama kartı ve hediyelerinin hazırlanması

TEMMUZ-AĞUSTOS

-Öğrenci kayıtlarının yapılması
-Kayıt formlarının düzenlenmesi ve sınıf listelerinin hazırlanması -
Aylık bülten, günlük ve yıllık plan dökümlerinin hazırlığı
-Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları sınıf tanzimleri ve düzenlemelerinin yapılması

EYLÜL

-“Okulumda ilk günüm” fotoğraf panosu ve “Okulumuza hoş geldin” hediyelerinin
hazırlanması
-Yemek listelerinin hazırlanması
-İlgili köşelerin düzenlenmesi
-Anaokulumuz öğrenci ve öğretmenlerinin tanışıp kaynaşması
- İlköğretim Haftası, okul bölümlerinin gezilmesi ve personel ile tanışma -
Evimiz ve ailemiz konusunun işlenmesi
-Çocuklara ait kişisel bilgi formlarının tamamlanması

EKİM

-Sonbahar konusunun işlenmesi, bahçeden sonbahar yapraklarının toplanarak sanat etkinliği
yapılması
-Cumhuriyet bayramı hazırlıkları(Sınıfın süslenmesi, bayrakların asılması, şapka yapımı) -
Vücudumuzu tanıyalım konusunun işlenmesi
-Çocukların boy ve kilolarının ölçümlerinin yapılması
-Hayvanları koruma günü konusunun işlenmesi, okula evcil hayvan getirilmesi
-Kızılay Haftasında Kızılay şapkası, bayrağı ve çadırı hazırlama. Kızılay draması yapılması
ve sunumu

KASIM

-Atatürk köşesi ve panosu hazırlama
-Atatürk ve 10 Kasım konusu ile ilgili eğitici video izleme -
Atatürk'ü anma törenine katılımının sağlanması
-Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili pano ve döviz hazırlama çalışması -
Öğretmenler günü etkinlikler



-Kış mevsimi konusunun işlenmesi -Kış mevsimi ile ilgili pano hazırlama
-Yerli malı ve tutum haftası etkinlikleri (şapka hazırlama kumbara yapımı ve yiyeceklerle
kutlama)
-Yeni yıl için sınıfın süslenmesi ve yeni yıl etkinlikleri
-Sınıflar arası çekiliş yapılması ve hazırlanan yılbaşı hediyelerinin dağıtılması

ÖĞRENCİ MEVCUDU
2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı 35 öğrenci ile devam etmektedir.

Kurumumuzda eğitim programı, yaş gruplarına göre “3 “sınıf olarak düzenlenmiştir.

Eğitim programımız Milli Eğitim müfredatına paralel olarak hazırlanmıştır. Haftalık ünite
konuları öğrencilere: Türkçe dil etkinlikleri, drama, müzik ve faaliyet saatlerinde; bilmece,
hikaye, tekerleme, oyun ve şarkılar eşliğinde öğretilmektedir. Ayrıca işlenen konuların dışında
sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Pandemi dolayısıyle, haftanın belirli günlerinde yapılan branş derslerimize ve
kapalı alanlara düzenlenen gezilere bu yıl ara verilmiştir.

ARALIK
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MÜBADELE MÜZESİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

Mübadele Müzesi 2020 yılının ziyaretçi sayısı 347 kişidir. Bu ziyaretçilerin 3 kişisi
Yunanistan ve Amerika’dan gelen yabancı ziyaretçilerdir. Kültür Bakanlığı’nca alınan
karara istinaden “Pandemi dönemi” Mübadele Müzesi üç ay kapalı kalmıştır.

Müzenin 2017 yılında yürütmüş olduğu Erasmus+ projesi olan “Grandma’s Story”
projesi tamamlanmış, çıktılar belgelenmiştir. Müze envanter sayımı yapılmıştır.



ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
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BİRİMYÖNETİCİSİ (MÜDÜR) SUNUŞU

Belediye Zabıtası; Belediye sınırları içerisinde kentin düzenini, kent halkının sağlık ve
huzurunu sağlamakla görevli olup; bu amaçla Belediye Meclisi ve Encümeninin alacağı
kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici
tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef özel bir kolluk gücüdür.

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden günümüz modern kentlerinin
sosyokültürel ve sosyoekonomik hayatında muhtemel bir kargaşayı önleyip bazı keyfiyetlerin
ve olumsuzlukların önüne geçilmesi bakımından denetimin gerekli bir etkinlik olarak karşımıza
çıktığı görülür.

Özellikle kentlerde bu etkinliğin daha bir önem kazandığı ortadadır. Kentlerin değişme
ve gelişme göstermesi paralelinde kent sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesine
neden olmuştur. Bu tip gelişmeler karşısında denetim etkinliğinin bu beklentilere karşılık
gelecek şekilde daha çağdaş, etkin ve verimli hale getirilmesi ise kaçınılmazdır. Bu nedenle
belediye zabıtasının misyon ve vizyonunun, gelişen-değişen kent sorunları ve devredilen yeni
görevler doğrultusunda yeniden belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Hedefimiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen, güvenilir, verimli ve
yenilikçi bir kolluk kuvveti olmaktır.

Nizamettin BALABAN
Zabıta Müdür V.



I.GENELBİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon

1- Misyon

Zabıta Müdürlüğü olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri
kullanarak yaşanabilir bir çevre, şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan bir yönetim, yasal
düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş, birim
hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışmayla hizmet verecek, yenilikçi, ileri görüşlü, vatandaş
ve kalite odaklı, güvenilir ve dürüst, çalışkan, takım çalışmasına inanan, insanlara değer veren
ve güvenen, öncü, dinamik ve lider olmak.

2-Vizyon

Yaptığımız görevler ile ilgili olarak öncelikle hizmet verdiğimiz ilçemiz halkının
memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Hizmetlerini gelen taleplere göre kent halkıyla bütünlük
içerisinde değerlendirmek ve bu amaçla gelişim, teknoloji ve mevzuatı takip ederek sürekli
kendimizi yenilemek. Hizmet sunduğumuz insan öğesini göz önünde bulundurarak hizmet
kalitesini yükseltmek ve örnek müdürlük olabilmek.

B-Görev Yetki ve Sorumluluklar

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını
sağlayıp 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 tabii olan
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 Bayramında 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 encümeninin
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
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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 İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara
verilen isimlere ait levhaların sökülmesine ve 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 ile 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 İnşası 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 ve 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 İdaresi 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 Ölçüler 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 İşyeri 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, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin



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 görevlilere
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 İdare 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) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 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 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 ve 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.
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2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili 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
konteni 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 teşkilata 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.

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 ve 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) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların, 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.

ç) 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.

d) 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.

Yetkileri

(1) 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,

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
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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.

Sorumluluğu; Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük,
yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri çerçevesinde yapmak ve
görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.



C-İdareye İlişkin Bilgiler

2.Organizasyon Şeması

Fiziksel Yapı Bina
Durumu

Kaleiçi Mah. Cevdet Barın Caddesi No:9/A kapı sayılı yerde
çalışmalarını sürdürmektedir.

Araç Durumu Müdürlüğe tahsis edilmiş 7 araç bulunmaktadır.

Sedat UÇAN
Zabıta Komiseri

Türker YÜCETÜRK
Zabıta Komiseri

Mustafa SEVGEL
Zabıta Komiseri

İsa GÜRBÜZ
Zabıta Komiseri

Kemal KAYA
Zabıta Komiseri

Tayfun BEKBAŞ
Zabıta Komiseri

Filiz AKSOY
Zabıta Komiseri

Mustafa KÖROĞLU
Zabıta Komiseri

15 Kişi
Zabıta
Memuru

3 Kişi
Zabıta

Araç Şoförü

2 Kişi
Büro Görevlisi

6 Kişi
Dış Görev

Toplam 36 personel ile görev yürütülmektedir.

Nizamettin BALABAN
Zabıta Müdür V.
Kemal AKIN
Zabıta Amiri
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Zabıta Müdürlüğümüzde İnternet bağlantısı mevcut olup Resmi Gazete’ de yayınlanan

yeni kanun ve yönetmelikler güncel olarak takip edilmekte, ekiplere tebliğ edilmektedir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR MİKTARLARI
Bilgisayar 9 Adet
Yazıcı 3 Adet
Fotokopi + Tarayıcı 4 Adet
Telefon 7 Adet
Fotoğraf Makinası 5 Adet
Telsiz 34 Adet

4. İnsan Kaynakları

MEVCUT KADRO SAYI
Zabıta Müdürü 1
Zabıta Amiri 1
Zabıta Komiseri 8
Zabıta Memuru 15
İşçi Araç Şoförü 3
Büro Elemanı 2
Dış Görevli Personel 6
TOPLAM 36

PERSONELEĞİTİM DURUMU
Öğrenim Durumu

Üniversite 7
Lise 24
İlköğretim 5



5. Mahalle İrtibat Büroları

Müdürlüğümüz İlçe sınırları içerisinde 39 mahalle ve 1115,11 km2 alan içerisinde 1
Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Amiri, 8 Zabıta Komiseri, 15 Zabıta Memuru, 3 Araç Şoförü, 2 Büro
Elemanı ve 6 Dış Görevli toplamda 36 personelle 5 Zabıta Noktası ve 2 Zabıta Karakolu ile
İlçe halkımıza hizmet etmekteyiz. Belediye zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dahil
olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülmektedir.

6. Sunulan Hizmetler

1-Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetleri yürütülmeye
çalışılmıştır.

2-2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6.
maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden ruhsatsız olduğu için 22 (yirmi
iki) iş yerine yasal işlem yapılmıştır.

3-İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı “Mobil Huzur Ekip Projesi”
kapsamında sokakta çalışan/çalıştırılan dilenen/dilendirilen çocuk ve yetişkinleri bu
eylemlerden uzaklaştırmak ve risk altında bulunan çocukların korunmasını sağlamak amacıyla
İlçemiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Mobil Huzur Ekibinin oluşturulduğu ve etkin bir
şekilde faaliyet göstermekte olup dilenen/dilendirenler hakkında hem idari para cezası hem adli
işlem yapılmaktadır.

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesi (dilencilik yapan kişiye, idari para
cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya
geçirilmesine karar verilir.)’ne aykırı olarak İlçemizde dilencilik yapan 6 (altı) kişiye idari
yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası uygulanmış, yine aynı kanunun 33/2 maddesi (Bu
kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri,
mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.)’ne istinaden
dilencilik yapan 5 (beş) kişiye dilenerek elde ettikleri gelire el konularak mülkiyetin kamuya
geçirilmesi için Belediyemiz Encümenine havalesi yapılarak ilgili Encümen kararı sonucuna
göre gelirin kamuya irad olarak kaydı sağlanmış olup, toplamda 11 (on bir) kişiye dilencilik
faaliyetinden dolayı yasal işlem yapılmıştır.

4- 4109 Sayılı Asker Ailelere Yardım hakkındaki kanun ve yönetmeliklere göre yardıma
muhtaç olduğunu beyanla müracaat eden 23 (yirmi üç) kişi hakkında muhtaçlık durum
soruşturmaları komşularından ve muhtarlıklardan alınan bilgiler neticesinde yapılmıştır.

5- 4077 / 4822 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” 12. maddesi ile
“Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği” hükümlerine göre ilçemiz sınırları içerisinde
bulunan 111 (yüz on bir) iş yerinin zabıta ekiplerince denetimleri yapılmıştır.
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6- 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
gereğince, işyeri açma ruhsatı almadan faaliyette bulunan 59 (elli dokuz) işyeri hakkında
Belediye Encümenince Faaliyetten Men kararı verilmiş olup, müdürlüğümüzce iş yerleri
mühürlenmek suretiyle faaliyetlerine son verilmiş ve ruhsat alan iş yerlerinin faaliyetlerine
devam etmesi için mühürleri kaldırılmaktadır.

7- Çatalca Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün
yazılarına istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife
Salahiyet Kanunu ve 5229 Sayılı Kanunlarına muhalefet eden 10 (on) adet işletmeye gerekli
yasal işlemler Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

8-2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12. maddesine istinaden izin almaksızın
gelişi güzel konan ve eski kullanılmaz halde olan tabelalar belediyemiz zabıta ekiplerince tespit
edilmiş olup ilgililerine tebligat yapılmak suret ile kaldırılmıştır. İlan Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliğine göre tabelaların ölçümü yapılarak ilgililerin belediyemize beyanname ile
başvurmaları sağlanmıştır.

9-Güvenli bir trafik ortamının sağlanması, yolcu ve sürücülerin can güvenliğinin
tehlikeye atılmamasının temini için yol üzerinde ve kavşak giriş çıkışları ile trafik ikaz
levhalarının görünümünü engelleyen tabela ve tanıtım levhalarının kaldırılması hususunda
ilgililerine tebliğ yapılmış olup; kontrol ve denetimler tarafımızdan yapılmaya devam
edilmektedir.

10-3194 sayılı İmar Kanununun Madde 34 - İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin
tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve
komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip
olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişinin
zorlaştırılmaması, yapı, yol sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü
tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve
geceleri aydınlatılması mecburidir.

04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23/c hükmüne
istinaden İl Mahalli Çevre Kurulu 28.11.2011 tarih ve 115 sayılı kararın 3. Maddesine göre
İstanbul ili sınırları içerisinde her türlü inşaat faaliyetinin Cumartesi, Pazar ve resmi günlerde
10:00-19:00 saatleri arasında yapılması kararı alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararına istinaden ilçemizde
ruhsat alarak faaliyet gösteren inşaatlara gerekli tebligatlar yapılmış olup; ilçe halkımızın can
ve mal güvenliği açısından sürekli denetim ve kontrol altındadır.

11- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre, ölçü ve tartı
aletlerinin damgalarının kontrol edilmesi, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını
önlenmesi, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgasız, hileli, ayarı bozuk
terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli
işlemler yapılmaktadır. İlçemiz sınırları içinde 94 ölçü ve tartı aletinin muayenesi dolmuş
olduğu ölçü tartı memuru tarafından tespit edilerek tekrardan muayene yapılması sağlanmış,
toplamda 182 ölçü tartı aleti görevli memur nezaretinde kontrol edilmiştir. Ayrıca pazar
esnaflarımızda denetlenmiştir.



12- Sebze ve Giyim pazarı olarak 2 farklı bölümde halkımıza hizmet vermekteyiz.

PAZAR YERLERİ Esnaf Sayısı Metre Toplam
SEBZE PAZARI 125 889 m

1.727,5 m
GİYİM PAZARI 137 838,5 m
PAZAR YERİ
İPTAL SAYISI 2 18 m

PAZAR YERİ
TAHSİS SAYISI 2 18 m

Her hafta pazar yerlerinde düzenli olarak fiyat etiketi, terazi, çevre temizliği kontrolü ve
Zabıta Noktamızda vatandaşların aldığı ürünlerinin gramaj kontrolü yapılmakta ve belediyemiz
tahsildarı tarafından zabıta memuru nezaretinde işgal harçları düzenli olarak tahsil
edilmektedir.

Belediyemiz sınırları ile 5216 sayılı yasayla mahalle ve köylerde bulunan pazarlara
gelen pazar esnafından Belediyemiz 02.12.2019 tarih ve 78 karar sayıda bulunan meclis
kararına istinaden pazar yeri yeni yer tahsisi ve işgaliye harçları olarak giyim pazarından
186.255,00 TL, sebze pazarından 229.060,75 TL, Toplamda: 415.315,75 TL, tahsilat
yapılmıştır.

13-Vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli bir alışveriş yapması amacıyla Zabıta
Müdürlüğü Ekipleri tarafından 20 (yirmi) kasap, sakatat ve tavuk satışı yapan işyeri sağlık ve
hijyen şartlarına uyup uymadıkları hususunda denetlenmiştir.

14-Zabıta Müdürlüğümüz Ekipleri kömür ticaretinin yoğun olduğu dönemlerde kaçak
ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek amacıyla Çatalca genelinde kömür satışı yapan 44
(kırk dört) iş yerlerinden her marka kömür çeşitlerinden birer torba numune alınarak Yenibosna
Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarına götürüp tahlili yaptırılmakta, sonucundan ilgili satış
yerlerine bilgi verilmiştir.

15- 01/01/2013 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı'nın 2012/05 genelgesine istinaden ölüm olayları ile ilgili belgelerin düzenlenmesi
işlemi ‘’ Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)’’ ile elektronik ortama aktarılmaktadır.

Genelgenin 2.maddesi c şıkkında ''Halk Sağlığı Müdürlükleri ve belediyelerin nöbet
tutan kendi personeli için nöbet süresince kullanılmak için internete her yerde bağlanabilen
bilgisayar, belgenin çıktısını alabilecek yazıcı ve şoförlü bir araç bulundurur.'' denilmektedir.

İlgi yönetmelik çerçevesinde 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Zabıta
Müdürlüğümüz tarafından tam donanımlı bir ekip aracı hazırlanmış olup ölüm olayı olduğu
zamanlarda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen Adli Nöbet Listesi çerçevesinde talep
edilmesi halinde doktor belirttiği adresten alınarak cenaze evine götürülmekte ve ölen kişi için
ölüm belgesi düzenlendikten sonra tekrar belirttiği adrese bırakılmaktadır.
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16- Trafik memurluğuna 2 (iki) memur görevlendirilmesi yapılmış 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre belediyenin görevleri ile ilgili olarak yaya kaldırımlarını
işgal eden araçların kaldırılması ve öğrenciler ile trafikte seyreden şoförlerin can güvenliği
açısından sıkıntı yaşamaması için trafik ekiplerimizce okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik
kontrol edilmektedir.

17- Müdürlüğümüz personellerinin de görevli olduğu İlçe Tütün Denetleme Komisyonu
tarafından 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanununa aykırı hareket edenler denetlenmekte olup, bahse konu kanun gereğince Mahalli
Mülki Amir tarafından ilgililerine idari para cezası uygulanmaktadır.

18- Ülkemizin de içerisinde bulunduğu COVİT-19 kontrollü sosyal hayat döneminin
temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir. Bu nedenle “Çatalca Kaymakamlığı İlçe Covit-19 Denetim Ekibi”
ne Müdürlüğümüz personelinden 2 kişi görevlendirilerek 2020 yılı içerisinde ilçe genelinde
toplamda 38930 (otuz sekiz bin dokuz yüz otuz) işyeri denetlenmiş olup, vatandaşlarımızın
sağlığı ile ilgili denetimler yapılmaya devam edilmektedir.



19- 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre 3884 (üç bin sekiz yüz seksen dört) evrak
tebliğ yapılmıştır.

MÜDÜRLÜKLER TEBLİGAT SAYISI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 830
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 35
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1308
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 422
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 137
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 4
RUHSAT VE DENETİMMÜDÜRLÜĞÜ 73

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 200

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 7

EMLAK VE İSTİMLAKMÜDÜRLÜĞÜ 84

BELEDİYEMİZ SOSYALVE ETKİNLİK (BROŞÜR,
DAVETİYE VS.) 700

TOPLAM 3884
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20- Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından 464 adet dilekçe ve e-mail verilmiş olup
belirtilen hususlar yerinde ve zamanında incelenerek vatandaşlara geri dönüş yapılmıştır.

DİLEKÇE BİLGİLERİ SAYISI
İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERE BİLDİRİLENLER 17

PAZAR YERİ TAHSİS TALEBİ 2

PAZAR YERİ İPTALTALEBİ 2

ŞİKAYETİ GİDERİLEREK CEVAPVERİLENLER 97

CİMER YAZILARINACEVAP 84
TALEBİ UYGUN GÖRÜLMEYENLER 56
İLGİLİ KURUMABİLDİRİLENLER 12
İLGİLİSİNE BİLGİ VERİLEREKYASAL SÜRECİ TAKİP
EDİLENLER 1

DÜĞÜNYERİ DİLEKÇELERİ 18

DİLEKÇELERİNE GEREKLİ BİLGİ VERİLENLER 46

İBB MAİLYAZILARI 59
HANGİ KURUMAMÜRACAAT ETMESİ GEREKTİĞİ
HAKKINDABİLGİ VERİLENLER 14

ASKERAİLE YARDIMI VE AİLE YARDIMI TALEBİ 23

HÜKÜMLÜ İAŞEARAŞTIRMALARI 2

TALEBİ UYGUN GÖRÜLENLER 1
İLGİLİ MÜDÜRLÜK TARAFINDAN CEVAP
VERİLENLER 15

TALEBİNDEN VAZ GEÇENLER 8

ANONS – AFİŞ ASIMI TALEBİ 4

TARIMARAZİLERİ HAKKINDAYAZILAN YAZILAR 3

TOPLAM 464



21- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 36/1 maddesine ( Gürültü: Başkalarının huzur
ve sükûnetini bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilere uygulanır.) muhalefetten 4 (dört)
kişiye idari işlem yapılmıştır.

22- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37/1 maddesine (Mal ve hizmet satmak için
rahatsız etme) muhalefetten hakkında 2 (iki) satıcıya idari işlem yapılmıştır.

23-5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesine (Cadde, Sokak ve Kaldırımları
işgal etmek) muhalefetten 8 (sekiz) kişi hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

24- Pazar Yeri Yönetmeliğinin 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14/1-b-c
Maddesine Muhalefetten (b- Satış yeri dışında geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya
satılması, b- Alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması, c- Hileli
olarak karışık veya standartlara aykırı mal satan kişilere Belediye Encümeni idari para cezası
verilir.), denildiğinden 5 (beş) pazar esnafına idari yaptırım karar tutanağı tutulup Belediye
Encümenine havalesi yapılarak ilgili Encümen kararı pazar esnafına uygulanmıştır.
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UYGULANANAPARACEZALARI

KABAHAT FİİLİ KİŞİ
SAYISI

CEZA
MİKTARI

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesi
(Dilencilik) 5 935,00 TL

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/2 maddesi
(Kamuya İrad) 5 401,75 TL

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 36/1 maddesi
(Gürültü) 4 748,00 TL

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37/1 maddesi
(Rahatsız Etme) 2 374,00 TL

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesi
(Cadde, Sokak ve Kaldırımları işgal etmek) 8 1.496,00 TL

5957 Sayılı Pazar Yeri Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Encümen Kararı ile 5 1.048,00 TL

TOPLAM 29 5.002,00 TL



25- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğu tespit edilen kaçak yapılar hakkında 775
Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine göre belediyemiz teknik elemanları nezaretinde
gerekli uygunluk sağlandıktan sonra tarafımızdan 26 Adet yıkım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu gereğince tarımsal alanların ve toprak bütünlüğünün
korunması için, görev yaptığımız mahalle sınırları içerisinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
yerler üzerinde hafriyat dökümü, kazı, toprak dolgusu, tarla tesviyesi, moloz dökümü, yol
yapımı, inşaat yapımı, arazilere ulaşımı engelleyici çit, duvar yapımı, tek bir parselin birden
çok parçalara bölünecek şekilde çit-duvar çekilmesi gibi tespit edilen işgalli unsurlar ilgili
kurumlara ( Valilik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü)
bildirilmiş ve gelen cevabı yazılara göre yasal işlemler yapılmıştır.

775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNAGÖREYIKIMYAPILAN
YERLER

MAHALLELER YIKIMADEDİ

AYDINLAR MAHALLESİ 3

FATİH MAHALLESİ 1

FERHATPAŞAMAHALLESİ 1

DAĞYENİCE MAHALLESİ 1

HALLAÇLI MAHALLESİ 10

KARAMANDERE MAHALLESİ 1

MURATBEYMAHALLESİ 1

ORMANLI MAHALLESİ 7

YALIKÖYMAHALLESİ 1

TOPLAM 26
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30-Belediye zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dahil olmak üzere günün 24 saati
aksatılmadan sürdürülmekte, resmi bayramlar ve belediyemizin tüm etkinliklerinde halkın
huzur ve sükunu için gerekli tüm tedbirler alınmakta olup verilen tüm görevler eksiksiz yerine
getirilmektedir.

31- Dünya ve Ülkemizin de içerisinde bulunduğu COVİT-19 salgın hastalığının
kontrollü sosyal hayat dönemindeki temel prensipleri olan maske, temizlik ve mesafe
kurallarının yanı sıra, ülkemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Belediyemizden
yardım talebinde bulunan 448 vatandaşımıza erzak, ekmek, kömür, odun, dezenfektan, maske,
kolonya, hayvan yemi, sıcak yemek vs. gibi yardımlar yapılmış olup, gelen talepler
doğrultusunda da ilaç, maaş çekme-yatırma, fatura ödeme, bebek maması, şarj aleti vs. gibi
vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri zaman kavramı gözetmeksizin tarafımızdan giderilerek
karşılanmış olup; pandemi süreci bitimine kadar aralıksız olarak Müdürlüğümüzce yapılmaya
devam edilecektir.



7.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

1-Zabıta Müdürlüğü çalışma alanıyla ilgili sair mevzuat ile üstlendiği görevleri gereği
gibi yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından Belediye
Başkanına ve Başkan Yardımcısına bağlı olup, Zabıta hizmetleri için kurulan ekipleri, görev,
görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden, disiplin ve özlük işlemleri Zabıta Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.

2-5018 sayılı Kanun kapsamında;
a)Harcama yetkilisi belirlendi.
b)Gerçekleştirme görevlisi belirlendi.
c)Birim çalışma Usul ve Esaslarını içeren Yönetmelik hazırlandı.
ç)Norm kadroya ve yönetmeliğe uygun teşkilat şeması oluşturuldu.
d)Müdürlüğümüz bünyesinde Elektronik Evrak Kayıt sistemine geçilmiştir.
e)İlçe Merkez ve Mahallelerindeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için şikayet

hattı oluşturmak suretiyle 365 gün 24 saat hizmet vermekteyiz.
f)Müdürlüğümüze ait hizmet standartları tablosu oluşturulmuş ve internet ortamında

yayınlanmıştır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

-Zabıta Müdürlüğü emrinde görev alan memurların, belde sınırları içerisinde faaliyet
gösteren iş yeri sahipleri ve belde sakinleri ile ilkeli diyaloglar kurması.

-Bilgilerini maksimum düzeyde kullanabilecekleri çalışma ortamı sağlamak.
-Üretkenliği destekleyen ve personeli motive eden bir yönetim anlayışı oluşturmak.
-Tüm çalışanların hizmetlere katılmalarını sağlamak.
-Örgütsel hedefler koyarak memurlar arasında sorumluluk bilincini geliştirip ekip

çalışması ruhunu yerleştirerek kurum kültürünü oluşturmak.
-Personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araştırmalar yaparak gerek seminer

gerekse değişen kanunlar hakkında personelin mevzuat ve kişisel gelişim konusunda
eğitilmesini sağlamak.

-Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak tüm iş yerlerini ruhsatlandırmak ve kayıt
altına almak.

-Ruhsatlandırılmasında insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından sakınca olanların
faaliyetine izin vermemek amaç ve hedefimizdir.
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ÇATALCABELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Zabıta Müdürlüğü)

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIR
A
NO

VATANDAŞASUNULAN
HİZMETADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (ENGEÇ

SÜRE)

1
Zabıta Müdürlüğümüzün 789
46 89 Nolu Telefon Hattına
Gelen Şikayetler

1-Şikayetçinin Adı-Soyadı
2-Şikayet Konusu
3-Şikayet konusunda geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4-Şikayet sahibinin adresi, telefon numarası

24 Saat (Şikayet
durumuna göre)

2 Pazar Tezgahı Kurma Belgesi

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-İkametgah belgesi
3-Vergi levhası(Müstahsiller hariç)
4-2 adet resim
5-Yarım kapak dosya

7 İş günü

3 Elektronik ortamdaki talep ve
şikayetler

1-e-mail ilgilisinin adı-soyadı
2-Şikayet ve talep konusu
3-Şikayet ve talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4-Cevap gönderilmesi istenen e-mail adresi

5 İş Günü

4 Başkanlık iletişim merkezi
(BİMER)e-mail şikayetleri

1-e-mail ilgilisinin adı-soyadı
2-Şikayet ve talep konusu
3-Şikayet ve talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres

5 İş Günü

5 Bilgi edinme başvuruları
Elektronik ortamda yapılan başvurularda
1-Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası
2-Tüzel kişi başvurularında yetki belgesi

5 İş Günü

6
Zabıta görev ve yetki alanında
kalan vatandaşın talep ve
şikayet dilekçeleri

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak
Kaydından evrak numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe 1. Dilekçede şikayetçi veya
talepte bulunan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası

30 Gün

7 Asker ailelerine yapılan
yardımlar (4109 sayılı kanun)

Yazı İşleri Müdürlüğü evrak kaydından evrak kayıt
numarası alarak gelen başvuru formunun tetkiki 5 İş Günü

8 Yer tahsisleri (satış, stand,
konser,kampanya)

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak
Kaydından evrak numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe Dilekçe sahibinin T.C. Kimlik
Numarası ya da Kuruluşların müracaat yazılarının tetkiki

15 İş Günü

9 Ölçü ve Ayar İşleri 1-Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannamesi (Şubat ayının
sonuna kadar)

Bakırköy Grup
Merkezi Ölçü Ayar

Memurlarının
belirlediği 5 günlük
dönemde damgalama

10 Hayvan Nakil Belgesi 1-Hayvan Kimlik Pasaportu
2-Alıcı Nüfus Cüzdan İbrazı 10 Dakika

11 Seyyar satıcıların men Sözlü ve Yazılı müracaat 30 Dakika

B-Temel Politika ve öncelikler
-5018-5393-5216-4734-31942872-775-4207-9207-Belediye Zabıta Yönetmeliği-5326-

4077-5259-3285 sayılı Kanunlar çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü emrinde görev alan
personelin eğitiminin sağlanması,

-İş tecrübelerinin ve değişen bilgilerin personel tarafından yenilenmesi böylece
motivasyonun artması ve kamu hizmetinin etkin yürütülmesini sağlayarak personelin Zabıta
Müdürlüğümüzün her pozisyonunda çalışma politikasının güdülmesi.



edilmesi

12
Hurda kağıt çöp toplayıcıları
ve birikmiş hurdalar ile ilgili
şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon 7 İş Günü

13 Seyyar esnaf ve kaldırım 1-Dilekçe
2-Telefon Süreli

14

İş yeri işgalinin önlenmesi ile
ilgili şikayet.
İnşaat atık vs.ilgili işgal
şikayeti

1-Dilekçe
2-Telefon

5 Saat
2 İş Günü

15 Dilenciliğin önlenmesi ile
ilgili şikayetler

1-Dilekçe
2-Telefon 2 Saat

16
Ruhsatsız faaliyet gösteren
umuma açık iş yeri ile ilgili
şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Aynı Gün

17
Ruhsatsız faaliyet gösteren
Sıhhi ve Gayri Sıhhi iş yerleri
ile ilgili şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Aynı Gün

18

Belediyemiz yetki ve
sorumluluğunda bulunan iş
yerinin ruhsatları
doğrultusunda çalışmaları ile
ilgili şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Sürekli

19
Hafriyat atıklarının müsade
edilen yerler dışında
dökülmesi ile ilgili şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Aynı Gün

20

Fırın ve diğer gıda üretim
yerleri ile ekmek ve pide,
ekmek gramajları ile ilgili
şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Sürekli

21
Kurban bayramlarında
belirlenen yerler dışında
kurban kesimi ile ilgili şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Anında

22 Gürültü kirliliği ile ilgili
şikayet

1-Dilekçe
2-Telefon Anında

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz
belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya
da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İsim :Nizamettin BALABAN İsim :Mesut ÜNER
Unvan :Zabıta Müdür V. Unvan :Belediye Başkanı
Adres :Çatalca Belediyesi Adres :Belediye Başkanlığı
Tel :0 212 789 46 89 Tel :4446102
Faks :0 212 924 88 01 Faks :0 212 789 11 06
E-Posta :zabita@catalca.bel.tr E-Posta :baskanamesaj@catalca.bel.tr
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B-Performans Bilgileri
Teknolojik alandaki gelişmeler, büro ortamında çalışanların performansını arttırmıştır.

Bölge kontrolünde mevcut imkanlar dahilinde ilave ekip otosu ve memur alınması ekibin
performansını olumlu yönde arttıracaktır. Arazinin geniş, yerleşimin dağınık olması, araç
yetersizliği performansın düşmesinin en önemli sebepleridir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler
1.Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 YILI BÜTÇEMİZ VE GERÇEKLEŞME ORANI
2020 YILI VERİLEN

BÜTÇEMİZ
KULLANILAN ÖDENEK

TUTARI GERÇEKLEŞME ORANI

4.790.000,00 3.756.471,28 % 78,42
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11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 28. maddesi gereği; Müdürlüğümüz bünyesindeki görevli
personele hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek ve gelişen şartların gerekli kıldığı
alanlardaki görgülerini arttırmak amacıyla her yıl planlı olarak hizmet içi eğitimi
düzenlenmektedir.
-5393 Sayılı Belediye Kanunu,
-10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat,
-15/05/1930 tarihli 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkında 16
Nisan 1340 tarih ve 486 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini muadil Kanun,
-3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,
-775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,
-2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,
-11/02//1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat.
-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat,
-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu Eğitim seminerine Personelin
katılması sağlanmakta olup Mevzuatlarla ilgili seminerlere zaman zaman personelimiz
katılmaktadır.

IV. KURUMSALKABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

-Birimler arası uyumlu çalışma
-Çalışma saatlerine uyum
-Müdürlüğümüz İlçe sınırları içerisinde kısıtlı imkanlar ölçüsünde bölgeye hakimdir.

B-Zayıf Yönler

-İlçemiz mahalle ve mücavir alanının geniş olması, kontrol ve denetimler için eksik
sayıda personel olması ve yeterli aracın olmaması.

C-Değerlendirme

-Zayıf yönler dikkate alınarak çalışmaların sürdürülmesi.
-Meslek içi Eğitime hız verilmesi.

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER

Değişen kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulamaya başlanması, denetim ve
kontrollerin daha sık yapılması, uygulamalarda yaşanan sıkıntıların çözümü ve mevzuatta
meydana gelen değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yorum farklılığının giderilmesi için eğitim
alınmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

C-Eğitim Faaliyetleri
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